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Verksamhetsberättelse för år 2019.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 
2019.

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Lena 
Olofsson, kassör, samt ledamöterna Torsten Olofsson 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 27.e januari med 13 medlemmar närvarande.
Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången upplevdes under september vara något sparsam men ökade markant under 
oktober och november. Under hösten observerades flera stora tjurar med väl utvecklade horn. 
Två av dessa fälldes, en 17-taggare (Håkan Hemlin) och en 18-taggare (Simon Bylander). 
Båda tjurarna hade slaktvikten 262 kg. Totalt fälldes 11 vuxna älgar och 5 kalvar. (6 tjurar 
och 5 hondjur).
 
Simon Bylander blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.    
Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 7.e juli med Andreas Österlund som 
segrare. 

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts. Prov för björnpasset kunde 
avläggas den 19.e maj med en komplettering i samband lerduvemästerskapet den 7.e juli.  

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras god förekomst av 
rådjur. Tre fall av lodjurslagna rådjur har påträffats. Även kronhjort ökar med observationer 
av både ensamma djur och i något fall under senhösten även flockvis förekomst. 

Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten i januari sparsam men efter en god föryngring
observerades rikligt med såväl orre som tjäder under hösten. Före årsskiftet (19-20) hade tre 
tjädrar och några orrtuppar fälts vid toppjakt. Ett antal skogsfåglar, tjäder och orre, har även 
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 en 
dag i oktober. Ett tjugotal jägare deltog och en hare blev skjuten. 

Samordnad björnjakt inom licensområdet genomfördes endast i begränsad omfattning och 
ingen björn fälldes.
 
Bäverjakt har bedrivits, förutom av vår trogne bäverjägare Ulf Österman även av Andreas 
Österlund och några gästjägare. Några enstaka bävrar fälldes.



Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 4 596,50 kronor. 
Markägarefonden uppgick till 56 573,20 kronor.
Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 5 900 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2019, 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 den 24 januari 2020.

 
För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


