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Sigge Gustavsson, Lars Edén på Törpe, Sven Olsson,Karlshov, Helmer Högberg, Ivan
Fernström, Gunnar i Dalera och Ingles Carlsson.

Hällekils Jaktvårdsförening
Hällekils Jaktvårdsförening bildades 1925. År 1924 beslöto hemmansägarna i Hällekil,
Hällekilstorp, Bäck och en del av Butorp att jaga tillsammans för att lyckas bättre med
älgjakten, efter att det varit totalförbud att skjuta älg under 5 år. Initiativtagare var Vitalis
Larsson, Olle Petter i Börn, Johan Wallbäck, Johannes Larsson, Johan Eriksson, Karl
Eriksson och Samuel Larsson. Detta år blev det första med organiserad älgjakt. Jakten blev
lyckad då Carl Olsson sköt en fyraårig tjur på Erikssons marker. Hur många år Butorpjägarna
deltog i jakten vet vi ej, men troligen var det inte mer än två eller tre år.
Det var ovanligt att se älg på skogen vid den här tiden. De första åren var det ingen
jakträttsinnehavare på kommunens marker, utan den marken skulle vara ett område, som ej
ingick i jakten. Senare år blev det kommunalfullmäktigebeslut på att Hällekils
Jaktvårdsförening skulle få arrendera marken mot ett årligt belopp av 200 kr tillsammans med
hälften av köttet av älg som fälldes på kommunens mark. Efter att ha erlagt ett så högt arrende
under sex år, beslöt föreningen att försöka få priset sänkt till 150 kr och utan köttandel.
Begäran beviljades i enlighet med framställningen.
Efter 1941 då ny jaktlag trätt i kraft utökades jaktområdet med AB Mölnbacka Trysils marker
i Hällekil och Edeby. 1944 utökades området ytterligare med Bäckskiftet, den så kallade
”Prästskogen”. 1952 ombildades föreningen till jaktvårdsområde, JVO. Till JVO:s första

styrelse valdes Birger Samuelsson, Olof Jonsson, Hernfrid Emanuelsson, Gösta Larsson och
Gösta Eriksson. Suppleanter: Johan Eriksson, Vidar Janson och Anders Nilsson. Ur 1952 års
protokoll kan noteras att man diskuterade för och nackdelar med licensjakt.
Några data:
- År 1954 bedrevs licensjakt för första året.
- Jaktstigar har anordnats åren 1967, 1968 och 1969 i trakten runt Bjurdalsängen.
- Vårjägarträffen anordnades i Hällekil 1977 med stort deltagande.
- 1995 har föreningen 25 medlemmar.
Efter att älgen varit sparsamt förekommande fram till mitten av 50-talet, ökade stammen
kraftigt och kulminerade runt 1980, då jaktvårdsområdet hade licens på 27 älgar och sköt 25
av dessa. Detta för att få en lagom stor älgstam, vilket jaktvårdsföreningen ansågs vara
(1995), då det skjutits 14 älgar per år. Angående rovdjur så har lodjur funnits till och från
genom åren och utgör 1995 utgöra en kraftig stam inom området. Varg har aldrig nämnts
tidigare under jaktvårdsföreningens 70-åriga historia, men har under de senaste åren
observerats inom området.
Tio-i topp-lista av älgskyttar 1995:
Gunnar Johansson 39 st, Sivert Nilsson 20 st, Mats Eriksson 20 st, Ernst Olsson 18 st,
Tyko Larsson 18 st, Nils Persson 17 st, Lars Eriksson 16 st, Bengt Holm 14 st, Viktor
Hultsved 14 st, Bengt Larsson 13 st (1997).

Jaktlaget samlat för slakt hos Erikssons i Hällekil 1997
Övre raden från vänster: Ulf Bäckman, Rolf Jansson, Hans Lindquist, Nils Persson, David
Larsson, Per-Erik Eriksson, Lars Eriksson, Niklas Berg, Mats Eriksson, Anders Ageryd,
Bengt Holm, Peter Gustavsson, Gunnar Johansson, Vidar Janson, Ernst Olsson. Nedre raden
från vänster: Åke Nilsson, Viktor Hultsved, Karen Larsson, Jan MasPers, Kennet Persson,
Ingemar Jansson, Bengt Larsson, Magnus Jansson, Maria Lindquist, Conny Kratz.

