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 Verksamhetsberättelse för år 2007 
 
Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år 
2007. 
 
Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, 
Torsten Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Bertil Östgren. Suppleanter har 
varit Toivo Comén och Kurt Ögren. Områdets revisorer har varit Bernt Tyrebo och Stig 
Engström. Revisorssuppleanter har varit Erik-Olof Eklund och Leif Jonsson. 
Jaktledare under året har varit Gösta Persson. 
 
Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 21 januari med 11 medlemmar närvarande. 
Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits. 
 
Älgtillgången har upplevts vara lägre än normalt. Riklig snömängd från mitten av november 
omöjliggjorde jakt med hund fram till mitten av december då skare ånyo gjorde att 
löshundsjakt kunde bedrivas.    
Sammanlagt fälldes sju vuxna älgar och tre kalvar. Från början av december har förekomsten 
av ren varit riklig vilket i viss grad påverkat jakten negativt. 
 
Under den första jaktveckan arrangerades traditionsenlig en mycket lyckad och välsmakande 
älgjaktsmiddag med deltagande av, förutom jaktlaget, även ett antal bybor. Matlagningen 
ombesörjdes även i år förtjänstfullt av Eivor Comén. Uppskattad underhållning gavs av 
välkände trubaduren Anders Hedén. 
 
Henrik Adolfsson försvarade sin titel från fjolåret som jaktlagsmästare i älgbaneskytte. 
Silvermedaljen erövrades av Gösta Persson tätt följd av Torsten Olofsson som bronsmedaljör. 
 
Även detta år arrangerades bymästerskap i älgbaneskytte på jaktlagets miniälgbana. I likhet 
med tidigare år samlade arrangemanget ett flertal deltagare. Tävlingen genomfördes i år utan 
uppdelning i separat dam- och herrklass. Överraskande segrare i båda tävlingsgrenarna - 
precisionstavla och älgfigur- blev Carl-Göran Palmqvist. Ansvarig tävlingsledare var Toivo 
med stöd av Gunnar och Torsten. 
 
Verksamheten under försommar och sommar dominerades av bygget av vår nya slaktbod. 
Under sommarveckorna arbetades regelbundet en till två kvällar per vecka samt minst en 
helgdag. Tack vare dessa gedigna frivilliga insatser kunde slaktbodens flåutrymme stå klart att 
användas från och med älgjaktens första dag. Till kommande säsong kvarstår att fullgöra 
bygget avseende övriga utrymmen samt att installera erforderlig utrustning i slaktboden. 
Höstens erfarenheter av färdigställda funktioner är mycket positiva.  
Ett särskilt omnämnande skall ges till Bertil Östgren som personligen lagt ned ett mycket stort 
antal arbetstimmar, och i praktiken verkat som arbetsledare för bygget. 
För att stödja finansieringen av slaktboden har många fastighetsägare i viltvårdsområdet 
efterskänkt hela eller del av sin innestående markägarefondsandel. Totalt efterskänktes 24580 
kronor ur markägarefonden till bygget. 
 



En arbetskväll och en arbetsdag genomfördes då älgpass iordningställdes och utstädning 
genomfördes vid gamla slakthuset.. 
 
Föryngringen av skogsfågelstammarna har varit mycket god. En orsak till detta torde vara att 
den rikliga förekomsten av skogssork och möss inneburet ett minskat predatortryck mot 
skogshönsen. Under vinterjakten (efter nyår) fälldes endast ett fåtal tjädrar och orrar medan 
minst ett tjugotal torde ha fällts under höst- och förjulsvinter.    
  
Tillgången på hare har varit tämligen god. Ingen hare har rapporterats skjuten vilket förklaras 
av att knappt någon harjakt har genomförts inom området 
 
Rådjursstammen uppvisar stabilitet och stammen synes ha ökat ytterligare jämfört med 
tidigare år. Även här begränsades jakten av den rikliga snömängden under november och 
december månader. Två rådjur fälldes mellan jul och nyår. 
 
Förekomsten av räv har ökat. Tyvärr har ett antal skabbangripna rävar observerats. Ett par 
skabbangripna rävar har skjutits.  
 
Under året har inga observationer av björn rapporterats inom viltvårdsområdet. 
 
Viss förekomst av lodjur kunde iakttas under tidiga efterjulsvintern då några slagna rådjur 
påträffades. 
 
Utannonsering av bäverjakt i Svensk Jakt Nyheter gav bra resultat. Totalt jagade tio gäster 
bäver inom området. Detta resulterade i 13 fällda bävrar och en intäkt på totalt 2500 kronor. 
 
Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 10 514,22 kronor. 
Markägarefonden uppgick till 17 507,20 kronor. 
 
Tack vare förtjänstfullt arbete av Bernt Tyrebo har nu viltvårdsområdet en egen innehållsrik 
och trevligt utformad hemsida på Internet. Adressen till sidan är, http://www.kaloms-vvo.se. 
Via hemsidan kan även jägare boende på andra håll i landet hålla sig ajour med vad som 
händer och sker inom vårt viltvårdsområde. Hemsidan kan efterhand utvecklas vidare. 
 
Genom ett nyttjanderättsavtal med Persson Invest Skog AB har viltvårdsområdet erhållit 
möjlighet att utnyttja stugan vid Lillforsen, ”Nordinkåken”, som raststuga. Stugan som är i 
mycket gott skick bör på sikt utrustas med någon form av eldstad. 
  
Med denna redovisning för verksamhetsåret 2007, ber styrelsen att få tacka för det gångna 
året. Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom 
Käloms Viltvårdsområde. En viktig uppgift för kommande år blir att göra vår slaktbod helt 
färdig.  
 
 
Österulfsås i januari 2008. 
 
För styrelsen 
 
Carl-Göran Palmqvist 
Ordförande 


