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Verksamhetsberättelse för år 2017.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 
2017.

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, 
Torsten Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Leif Jonsson. Suppleanter har 
varit Carola Österlund 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 29.e januari med 15 medlemmar närvarande.
Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången upplevdes under septemberjakten vara sparsam men ökade under oktoberjakten 
till mera normala förhållanden. Trots detta blev avskjutningen lägre än tidigare år. Förutom 
lägre älgtillgång kan orsaken även vara begynnande hög ålder på några av hundarna, 
besvärligt skrapföre under senhösten samt vissa störningar till följd av riklig förekomst av ren 
i slutet av jaktsäsongen. Totalt fälldes nio vuxna älgar och fem kalvar. (5 hondjur och 4 tjurar,
3 tjurkalvar och 2 kvigkalvar). Anmärkningsvärt var de genomgående låga kalvvikterna. 
Medelvikten för fem kalvar var endast 58,4 kg.
 
Andreas Österlund blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.    
Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 21.a maj med Gunnar Olofsson som 
segrare. 

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts. Prov för björnpasset kunde 
avläggas innan lerduvemästerskapet den 21.a maj. 

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras mycket god 
förekomst av rådjur. Två djur fälldes av Andreas Österlund.
 
Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten låg. Två tjädrar sköts under toppjakten. 
Sommarens föryngring tycks dock ha medfört en ökning av skogsfågelstammarna, såväl 
tjäder som orre. Under hösten rapporterades god förekomst av fågel i vissa delar av området.  
Några enstaka 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 
5.e oktober. Ett tjugotal jägare deltog och några hundar hade drev men ingen hare blev 
skjuten. 

Förekomsten av räv tycks ha minskat något. Endast en räv har rapporterats skjuten.



Samordnad björnjakt inom licensområdet genomfördes under augusti månad. En björn fälldes 
på Utgårdsvägen några hundra meter söder om Stormyrbäcken. Skytten var en tidigare 
jaktlagsmedlem, Magnus Adolfsson från Nordannälden. 

Bäverjakt har framförallt bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman. Några bävrar 
fälldes och bäverförekomsten synes vara i ökande. 

En mård har fångats i fälla av Lars-Åke Åsberg. 

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 5 388 kronor. Markägarefonden 
uppgick till 40 173 kronor.
Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 5 900 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2017, 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 februari 2018.

 
För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


