Avskjutningsrapportering

Stockholms län

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av
grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas
till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.

Avskjutningsrapport: 1 juli 2017 - 30 juni 2018
Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för
rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport
för hela jaktlaget. Detta sammanställs sedan på kretsnivå. För mer
information och statistik se www.viltdata.se
Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939.
Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och
utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala
viltförvaltningen.
Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör
endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av
viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.
På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan
se och hämta önskade uppgifter.

Stockholm
Rapporteringen 2017-2018 har varit mycket bra och jägarna och
jaktlagen har tillsammans bidragit till att vi som jagar i länet har bra koll
på våra viltstammar.
Rådjursavskjutningen i länet är ökande med stora skillnaderna i rådjurstäthet
mellan kretsar. På flera håll påverkar rovdjuren rådjursstammen mycket men
samtidigt har vi haft milda vintrar som gynnar rådjuren, som också är en art som
svarar fort på gynnsamma förutsättningar.
Vildsvinsavskjutningen fortsätter öka vilket är ett bevis på att jägarna är adaptiva
och reagerar snabbt om jakttrycket behöver ökas. Också här är det stora
skillnader inom länet där det är mycket gott om vildsvin i vissa områden och i
andra områden finns de inte alls.

Jaktens mångfald inom Stockholms län
I Stockholms län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av respektive art
varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är
emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om inga, få eller många
fälls av arten i fråga.
När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det framförallt fåglar som fälls. De fågelarter
som fälls i störst omfattning är gräsänder och ringduvor. När det kommer till pälsvilt
undantaget klövvilt så är det framförallt rödräv som jagas.

Avskjutning rådjur Stockholms län 2017/ 2018
Rådjursavskjutningen i länet har de senaste åren ökat och under senaste jaktåret sköts det
ca 5000 rådjur i länet. Högst avskjutning var det på Mälaröarna.
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Avskjutning dovvilt Stockholms län 2017/ 2018
Dovviltavskjutningen i länet har de senaste åren ökat men under senaste jaktåret
rapporterades det färre fällda än året innan. Dovviltet är ojämnt spritt och de finns
koncentrerade i vissa områden, men på de flesta håll i länet finns inte dov mer än
sporadiskt även om vi ser en viss ökad spridning.
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Avskjutning vildsvin Stockholm län 2017/ 2018
Vildsvinsavskjutningen fortsätter öka även om skillnaden på länsnivå inte är så stor jämfört
med tidigare år. Den stora skillnaden finns på de lokala jaktvårdskretsarna och till exempel
i trakterna av Norrtälje har avskjutningen ökat rejält.
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Avskjutning bäver Stockholm län 2017/ 2018
Antalet bävrar som fälls i länet minskar något jämfört med förra året. Dock är det låga
nivåer och ojämn spridning av bävern, varför det sannolikt mest speglar den jaktliga
insatsen. Bävern sprider sig sakta men säkert inom länet och på en del håll ställer den till
problem med sina dammbyggen och trädfällningar.
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Viktigt att rapportera avskjutningen
Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna
rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat.
Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.
De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i
varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den
aktuella jaktvårdskretsen.
Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor.
Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade
vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis
respektive nationell avskjutning.
För att erhålla bra kvalité på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas.

Stockholms län 2017/2018
Jaktvårdskretsarna i Stockholms län har en bra inrapporteringsgrad och den varierar
mellan 31 - 73 %. Täckningsgraden för hela länet ligger på 45 % av den totala jaktbara
arealen från vilken avskjutningsrapportering inkommit. Svenska Jägareförbundets
målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets alla kretsar. Mer information om
viltövervakning och rapportering finns på www.viltdata.se.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 154 000
medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna
länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda
viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska
Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen,
människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och
balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av
regeringen att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i
Sverige.
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