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Styrelsen 

 

 

 Verksamhetsberättelse för år 2020. 

 
Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 

2020. 

 

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Lena 

Olofsson, kassör, samt ledamöterna Carola Österlund och Leif Jonsson. Suppleanter har varit 

Agneta Bylander, Gunnar Olofsson och Tomas Backström. Områdets revisorer har varit Bernt 

Tyrebo och Stig Engström. Revisorssuppleanter Erik-Olof Eklund och Håkan Hemlin. 

Jaktledare under året har varit Carl-Göran Palmqvist och jaktlagskassör Gunnar Olofsson. 

 

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 2.a februari med 10 medlemmar närvarande. 

Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Älgtillgången upplevdes under september vara förhållandevis god, framförallt avseende yngre 

tjurar. Merparten av fångsten fälldes under septemberjakten. Älgtillgången från mitten av 

oktober och under november upplevdes som ovanligt sparsam. Jakten gick trögt och 

påverkades, förutom av tidvis reducerad tillgång på hundar (tikar i löpperiod och vissa 

skador), även av riklig förekomst av ren.  

Årskalvarnas vikt var i huvudsak normal. 

Totalt fälldes 16 älgar varav 6 tjurar, 3 hondjur och 7 kalvar.  

  

Andreas Österlund blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.     

Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 26.e juli, även då med Andreas Österlund 

som segrare.  

 

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts. Prov för björnpasset kunde 

avläggas den 26.e juli samtidigt med lerduvemästerskapet.   

 

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras en mycket god 

förekomst av rådjur. Jakten var begränsad och endast två djur fälldes. 

Även kronhjort ökar med observationer av både ensamma djur och i några fall även flockvis 

förekomst. Under våren gjordes i Svenska Jägarförbundets regi en inventering av 

kronhjortsbeståndet inom viltvårdsområdet. Ett flertal observationer gjordes såväl av enskilda 

djur som grupper med flera hjortar. 

 

Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten i januari sparsam men efter en god föryngring 

observerades rikligt med såväl orre som tjäder under hösten. Totalt sköts sju tjädrar och fem 

orrar.  

 

Sex rävar och en mård har fällts. Ett antal kråkfåglar har fångats av Simon Bylander i hans 

kråkfälla. 

 

Tillgången på hare har varit sparsam men tycks vara ökande.  

I likhet med föregående år uppläts mark till ”Hare Bra Gänget” vilka jagade i markerna en 

dag i oktober. Ett tjugotal jägare deltog och två harar blev skjutna.  



Samordnad björnjakt inom licensområdet genomfördes under augusti månad. 

Björnförekomsten syntes under jakten främst vara lokaliserad inom vårt område och då i 

synnerhet i området ”brännorna” längs Långforsvägen. Trots flera observationer av färsk 

spillning blev ingen björn fälld under jaktdagarna. Under älgjakten i september erhölls flera 

kontakter med björn. Gunnar Olofssons tik Krista hade närkontakt med en björn väster om 

Långlokvägskälet. Den passerade sedan inom synhåll för Simon Bylander vid passet ”Mellan 

Stolarna”. 

  

Bäverjakt har bedrivits, förutom av vår trogne bäverjägare Ulf Österman även av Andreas 

Österlund och några gästjägare. Ett par bävrar fälldes. 

 

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 7219,77 kronor. Markägarefonden 

uppgick till 12 483,20 kronor. 

Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 8 850 kronor. En ökning från fjolåret med  

2 950 kr förklaras främst av höjda priser på jaktbevisen. 

 

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2020, 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 25.e januari 2021. 

 

   

För styrelsen 

 

 

Carl-Göran Palmqvist 

Ordförande 

 

 

 


