Äppelbo Västra VVOF´s
Verksamhetsberättelse 2014/2015
Äppelbo Västra´s styrelse har under året sett ut
enligt följande:
Ordförande: Örjan Eriksson
Kassör: Michael Vuorio
Sekreterare: Hampus Östlund
Ledamot: Lars Östlund
Ledamot: Allan Einarsson
Suppleant: Sune Nilsson
Suppleant: Andreas Eriksson
Årsmötet 2014 hölls i Sälas bystuga den 15 Juni och samlade 22 st.
Under året som har gått har 9 st protokollförda möten hållits, där man bland
annat har diskuterat: ansvarslistor, älgjakten, extra jakt på älg, köp av mark runt
slakthuset, samt ett möte inför årsmötet.
Protokoll från dessa möten finns att läsa på appelbo.net och hemma hos
sekreteraren vid intresse.

Jaktåret startade i vanlig ordning med kulstigen Sälpoffen, som i år arangerades
uppe vid Fageråsen den 16 Augusti.
En dag med fint och varmt sensommar väder lockade dit 89 skyttar från både
Norra, Östra samt Västras jaktlag. Av dessa 89 skyttar var 48st från Västra.
Stort tack till Michael Vuorio som nu i flera år organiserat Sälpoffen riktigt bra!

Den 13 oktober startade sedan årets älgjakt.
En vecka inehållande helt OK väder i min mening, och en god älgtillgång
resulterade i att föreningen lyckades fälla 26 djur. 9 tjurar, 6 kor och 11 kalvar
med en totalvikt på 3631kg.
Största älgen som fälldes gjordes på torsdagen av Gregor Schultz i Södra
Moxkölsberget pass 28.
Det var en tjur på 239kg, och med 7 taggar.
Köttdelningsdagen flöt som vanligt på riktigt bra, och efter att alla gjort sitt
arbetspass fanns som vanligt sill och potatis att äta vid Sälas bystuga.
Ett beslut togs på delningsdagen att älgjaktslagen får varsin kalv till extrajakt.
Gransjöberget och Hemmalaget skjuter varsin kalv men Kullsarslaget blir utan i
år.
En älgfest arrangerades på ”gammalt” sätt i Sälas bystuga den 8 November.
Styrelsen vill tacka alla som arbetat med festen, men med ett extra tack till Marit
Thunberg som fixade all mat själv.
Småviltsjakten som redan i augusti drog igång lite smått med fågel den 25, blir
nu efter älgjakten största prioriteringen bland några av föreningens jägare.
Det jagas bland annat rådjur, hare, skogsfågel och räv.
Det har i år kommit in 27st småviltskort för redovisning.
Resultatet av dessa blir följande:
Råbock: 6st
Råget: 3st
Killing: 4st
Skogshare: 1st
Bäver: 3st
Räv 4:st

Grävling: 2st
Mink: 1st
Mård: 4st
Kanadagås: 2st
Tjäder: 3st
Orre: 2st

Kråka: 2st
Skata: 4st
Kaja: 3st
Vessla: 1st
Björktrast 4st.

På viltvårdsidan har det stödutfodrats till rådjur på flera platser.

Utfodringen har bestått av krossad vete, lövtjärvar samt foderpotatis.
Styrelsen vill även ge viltvårdsansvarige Arne Matthed en extra guldstjärna.
Tillsammans med Rune Heens har dessa 2 snickrat ihop 150st småfågelholkar
och 20 knipholkar som sedan placerats ut på våra marker. Som sagt guldstjärna
till dessa 2.

Som avslutning hoppas jag att alla har haft ett
givande jaktår, å nu blickar framåt mot den
kommande hösten och jaktsäsongen.
Personligen vill jag tacka för förtrondet som
sekreterare, och önskar alla en riktig skit jakt till
hösten!
Vid tangeterna: Hampus Östlund!
Äppelbo 2015-06-14.
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