
Käloms VVO 2017-01-24
Styrelsen

Verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 
2016.

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 och jaktlagskassör Gunnar Olofsson.

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 31.a januari med 11 medlemmar närvarande.
Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången upplevdes under septemberjakten vara sparsam och endast en vuxen älg och tre 
kalvar fälldes. I oktober månad var älgtillgången betydligt bättre. Några jaktdagar 
observerades mellan sex och upp till åtta älgar. God tillgång, bra jaktväder och flera bra 
hundarbeten gjorde att vi kunde skjuta åtta vuxna älgar och två kalvar. Under november rådde 
stor lokal variation beträffande älgförekomsten. Gott om älg i vissa områden medan andra 
lokaler var tomma på älg. Vi kunde jaga under sex dagar innan snödjupet blev för stort för 
hundarna. Sista jaktdagen blev den 20.e november då Agneta fick fälla en tjur efter fint 
ståndskall av tiken Vilja.
Totala resultatet för jaktåret blev tolv vuxna älgar och sju kalvar. 
Medelslaktvikten för vuxna älgar var 140 kg och kalvvikten 63,3 kg. Total medelslaktvikt 
120,5 kg. (Fjolårets medelvikt på kalv var 69 kg).
 
Under senare delen av hösten påverkades jakten i viss mån av relativt riklig förekomst av ren.

Henrik Adolfsson blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.    
Årets lerduvemästerskap avgjordes torsdagen den 22.a maj med Carl-Göran Palmqvist som 
segrare. 

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts.

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras mycket god 
förekomst av rådjur. Ingen jakt med hund bedrevs och inga djur fälldes.
 
Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten låg. Endast en tjäder sköts under toppjakten. 
Sommarens föryngring tycks dock ha medfört en ökning av skogsfågelstammarna, såväl 
tjäder som orre. Framförallt under den tidiga höstperioden rapporterades god förekomst av 
fågel i vissa delar av området.  Ett tiotal skogsfåglar, tjäder och orre, har skjutits vid jakt med 
hund under hösten. 

Tillgången på hare har varit sparsam. 
I likhet med föregående år uppläts mark till ”Hare Bra Gänget” vilka jagade i markerna den 
6.e oktober. Ett tjugotal jägare deltog och flera hundar hade drev men endast en blev skjuten.



Övrig harjakt har bedrivits i mycket ringa omfattning och inga fler harar har rapporterats 
skjutna.

Räven har ökat i antal och två har rapporterats fällda.  

Ingen björnjakt har bedrivits inom viltvårdsområdet. 
Förekomsten av björn syntes under vår och tidig sommar vara lägre än föregående år. Under 
försommaren gjordes vissa observationer av björnspår, bl.a. efter Meflovägen. Under 
sommaren iakttogs björn på landsvägen öster Sandmyran av Stig Nilsson och av Erik-Olof 
Eklund på ”Pejonshygget”. Även längs Pejonasvägen såg Mats Olofsson en björn. 
Under älgjakten, framförallt i oktober förekom björnspillning relativt frekvent i markerna och 
Agneta Olofsson fick, som hundförare, se en björn i närheten av ”Källa” vid Långforsvägen. 
Inga tecken på björn i anslutning till slaktavfallsgropen har noterats.  

Bäverjakt har framförallt bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman. Några bävrar 
fälldes men bäverförekomsten synes vara relativt låg. 

Fem mårdar har fångats i fälla av Lars-Åke Åsberg. 

En grävling sköts under senhösten sedan den gjort intrång i Pajjos hundkoja oppi Hön.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 4 580 kronor. Markägarefonden 
uppgick till 33 773 kronor.
Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 5 750 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2016, tackar sittande styrelse för det gångna året. 
Nu laddar vi om för ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms 
Viltvårdsområde.  

Österulfsås i januari 2017.

 
För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


