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Verksamhetsberättelse för år 2012.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 
2012.

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Torsten 
Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Bertil Östgren. Suppleanter har varit 
Toivo Comén och Gunnar Olofsson. Områdets revisorer har varit Bernt Tyrebo och Stig 
Engström. Revisorssuppleanter Erik-Olof Eklund och Leif Jonsson.
Jaktledare under året har varit Gösta Persson.

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 22.a januari med 13 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.
En stor förlust drabbade styrelsen och jaktlaget då Bertil Östgren efter ett års sjukdom avled 
under hösten. Bertil har under en lång följd av år medverkat i styrelsen och genom sin 
hantverksskicklighet varit en ledande person inte minst i samband med byggandet av 
jaktlagets nya slaktbod. Han var en intresserad jägare och skogsman som inledde sin 
jägarbana redan under tidigt femtiotal och har under åren fällt ett betydande antal älgar.

Årets älgtillgång har upplevts vara något lägre än tidigare. Antalet kalvförande kor har varit 
mindre. Totalt fälldes 22 älgar fördelade på elva vuxna djur och elva kalvar. Av fällda vuxna 
djur var sju kor och fyra tjurar. Ett par tjurar uppvisade ståtliga horn. Agneta Olofsson fällde 
vid ”Perssons Pass” en oxe med tjugo taggar.
Viss förekomst av ren har observerats men detta har inte i avgörande grad påverkat älgjakten.

Mats Wikberg blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.  
Årets lerduvemästerskap avgjordes torsdagen den 24.e maj med Gunnar Olofsson som 
segrare. 

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts.

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan konstateras mycket god förekomst av rådjur. Endast två 
djur fälldes. Ett rådjur fick avlivas efter kollision bil längs Visjövägen. Skogsfågelstammarna 
har minskat i betydande grad. Orsaken torde vara dels ogynnsamma väderförhållanden under 
kläckningsperioden men framförallt ett högt predatortryck till följd av stor rävförekomst och 
kraschad sorkstam.  Under året bedöms att 10-15 skogsfåglar blivit skjutna, varav fem stycken 
under vinterns toppjakt. 

Tillgången på hare har varit sparsam. Harjakt har bedrivits i mycket ringa omfattning. En hare 
fälldes under jakt av ”Harebra gänget”.

Förekomsten av räv var under vår- och sommarmånaderna hög men bedöms under höst och 
vinter ha reducerats kraftigt. Enstaka skabbangripna rävar har observerats. Viss rävjakt har 
förekommit varvid tre rävar har skjutits. 

En mård har fällts vid jakt med trädskällare.



Under älgjaktssäsongen observerades björnspillning på varierande platser inom 
viltvårdsområdet. Under vår och försommar gjorde skogsvandrare björnobservationer vid ett 
par tillfällen söder om byn, på Bölesbuvägen vid Sjöflon och på vägen vid ”Stortallen” på 
Gösta Perssons mark. Vid det senare tillfället passerade två ungbjörnar nära intill den 
observerande kvinnan (June Melander). Efter en stund blev även björnhonan synlig men 
lämnade kort därpå vägen.  Ett troligt björnide lokaliserades på senhösten i trakten av 
Björkflon. Mycket tyder på att viss stationär förekomst av björn finns inom området.

Ingen förekomst av lodjur har rapporterats.

Bäverjakt har bedrivits av ett sällskap gästjägare samt av vår trogne bäverjägare Ulf 
Österman. Tre bävrar fälldes av Ulf.

Staffan Hammarberg har tillkommit som småviltjägare med inriktning på rävjakt.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 2339 kronor. Markägarefonden 
uppgick till 46 936:20 kronor.
Inkomster efter försålda jaktbevis uppgick till totalt 4 500 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2012, tackar sittande styrelse för det gångna året. 
Nu siktar vi in oss på ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms 
Viltvårdsområde.  

Österulfsås i januari 2013.

För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


