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Styrelsen 

 

 

 Verksamhetsberättelse för år 2021. 

 
Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 

2021. 

 

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 Leif Lundberg. Revisorssuppleanter Erik-Olof Eklund och Håkan Hemlin. 

 

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

 

Årsmöte hölls utomhus vid slakteriet den 27.e maj med 15 medlemmar närvarande. 

Under året har fyra protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Besiktning av älgskyttebanan för förnyat tillstånd genomfördes av polisen under juli månad. 

Vid besiktningen uppmärksammades vissa brister, t.ex vegetation i kulfånget, behov av 

uppdatering av skjutbaneinstruktion och utbyte av vissa skadade varningstavlor. Efter 

åtgärdande blev skjutbanan godkänd för ytterligare en femårsperiod. 

 

Älgtillgången upplevdes sammantaget under hösten vara något sparsam. Merparten av 

fångsten fälldes under september och oktober månad. Älgtillgången under den senare 

höstperioden upplevdes som ovanligt låg. Under november månad fälldes endast två djur. 

Jakten gick trögt och försvårades från mitten av oktober av riklig renförekomst.  

Anmärkningsvärt var även den låga vikten på årskalvar med en genomsnittligt vikt på 64 kg. 

Totalt fälldes 18 älgar varav 5 tjurar, 5 hondjur och 8 kalvar.  

  

Marcus Bylander blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.     

Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 13.e juni, med Andreas Österlund som 

segrare.  

 

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

avläggas den 13.e juni samtidigt med lerduvemästerskapet.   

 

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

förekomst av rådjur. Jakten har varit begränsad och endast fyra djur har fällts. 

Vissa observationer av kronhjort har förekommit men ingen jakt har bedrivits.  

 

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

observerades rikligt med såväl orre som tjäder under hösten. Totalt under året sköts 10-15 

tjädrar och några orrtuppar.  

 

Åtta rävar och fyra mårdar har fällts. Tyvärr har ett antal skabbrävar observerats varav minst 

två har skjutits. Ett antal kråkfåglar har fångats av Simon Bylander i hans kråkfälla. 

 

Tillgången på hare har varit relativt god.  



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

dag i slutet av oktober. Ett tjugotal jägare deltog och en hare sköts. 

 

Samordnad björnjakt inom licensområdet genomfördes under augusti månad. 

Björnförekomsten syntes vara låg med fåtaliga observationer och vid jakten fälldes ingen 

björn. 

  

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 11 663,52  kronor. 

Markägarefonden uppgick till 12 483,20 kronor.  (Oförändrad p.g.a beslutsavsikt om 

avskaffande). 

 

Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 11 550 kr kronor. En ökning från fjolåret med  

2 500 kr. Utöver jaktkort har försäljning av luftgeväret med tillhörande älgbana inbringat 

2000 kr. 

 

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2021, 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 10.e februari 2022. 

 

   

För styrelsen 

 

 

Carl-Göran Palmqvist 

Ordförande 


