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Styrelsen

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 
2013.

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

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 20.e januari med 12 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.
Älgtillgången upplevdes inledningsvis under septemberjakten vara något lägre än tidigare.  
Antalet kalvförande kor var fåtaliga men kom under höstens fortsatta jakt att förändras mot en 
ökning. Slaktvikterna på fällda kalvar har genomgående varit något lägre än tidigare år. Totalt 
fälldes 22 älgar fördelade på tolv vuxna djur och tio kalvar. Av fällda vuxna djur var åtta tjurar 
och fyra hondjur. Viss förekomst av ren har observerats men detta har inte i avgörande grad 
påverkat älgjakten.
Två nya älgjägare har tillkommit i laget, Carola Österlund och Håkan Hemlin. Båda har haft 
lyckan att fälla älg under höstens jakt.

Mats Wikberg blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte med Gösta Persson och Stig Nilsson 
som silver- respektive bronsmedaljörer.  
Årets lerduvemästerskap avgjordes torsdagen den 26.e maj med Andreas Österlund som 
segrare. 

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts.

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan konstateras mycket god förekomst av rådjur. Trots ett 
antal fina drev av Toivos hund Esso misslyckades jägarna att stå i rätt pass. Inget djur fälldes.  
Tillgången på skogsfågel har varit sparsam. Ett fåtal tjäder- och orrkullar har observerats. 
Under hösten har dock några skogsfåglar skjutits vid jakt med trädskällare. Ingen toppfågel 
fälldes under vinterjakten.

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

Förekomsten av räv har varit förhållandevis låg. Enstaka skabbangripna rävar har iakttagits. 
Viss rävjakt har bedrivits men ingen räv har rapporterats skjuten.

Björnspillning har observerats men ingen synlig björn har iakttagits.  

Ingen förekomst av lodjur har rapporterats.



Bäverjakt har framförallt bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman. Fyra bävrar 
fälldes av Ulf.

Två mårdar har fångats av Lars-Åke Åsberg.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 2637 kronor. Markägarefonden 
uppgick till 56 136:20 kronor.
Inkomster av försålda jaktbevis uppgick till totalt 5 440 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2013, 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 2014.

För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


