
Avskjutningsrapportering  Kalmar 

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 2018 - 30 juni 2019  

Jägaren lämnar sina lista med fällt vilt till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur 
sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets 
medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för 
ändamålet. 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 upp-
gifter.  
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http://www.viltdata.se/
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Kalmar 

Genom avskjutningsstatistiken kan vi påvisa viltstammarnas variationer och därigenom försvara fortsatt 
jakt på så många viltarter som möjligt. Om vi inte kan visa hur mycket som fälls av de jaktbara arterna så 
är risken stor för inskränkningar i jakttiden eller jaktförbud på vissa arter. 

 

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Kalmar län har de senaste tre åren ökat i täckningsgrad, för att 
18/19 landa på 46% i täckningsgrad. För att statistiken skall vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den 
jaktbara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad och det klarar alla utom 3 jaktvårdskretsar. Detta 
gör att statistiken som presenteras i denna rapport är säker och att det finns liten risk att den inte skulle 
beskriva verkligheten. Fokus framåt är att hjälpa de kretsar som fortfarande har några procentenheter 
kvar till 30 %, allt för att få en ännu bättre statistik.  
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Jaktens mångfald inom Kalmar län 

Inom Kalmar 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 rappor-

tera antalet fällda individer oavsett om inga, få eller många fälls  

När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det en stor spridning. De arter som fälls i störst omfattning är 

kaja, kråka, ringduva och stadsduva. Både kanadagäss och grågås ökar något i statistiken. När det kom-

mer till pälsvilt så är det framförallt rödräv, fälthare och vildkanin som fälls. Jämfört med 17/18 så fortsät-

ter avskjutningen av rödräv att minska, liksom avskjutningen av fält– och skogshare.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning av klövvilt i jämförelse med övriga län i region syd 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Västra Götaland 
Rådjur  7,6 
Vildsvin  6,5 
Kronvilt  0,2 
Dovvilt  2,5 

 
Jönköping 
Rådjur  7,9 
Vildsvin  6,9 
Kronvilt  <0,1 
Dovvilt  0,3 

Östergötland 
Rådjur  6,6 
Vildsvin  11,1 
Kronvilt  1,3 
Dovvilt  9,7 

Blekinge 
Rådjur  9,4 
Vildsvin  21,4 
Kronvilt  0,3 
Dovvilt  0,9 

Halland 
Rådjur  7,0 
Vildsvin  9,6 
Kronvilt  0,1 
Dovvilt  1,0 

Kronoberg 
Rådjur  9,2 
Vildsvin  9,9 
Kronvilt  <0,1 
Dovvilt  0,1 

Skåne 
Rådjur  6,0 
Vildsvin  21,7 
Kronvilt  2,9 
Dovvilt  16,7 

Kalmar 
Rådjur  7,9 
Vildsvin  9,1 
Kronvilt  1,5 
Dovvilt  1,5 

Inom region syd är stammen av rådjur starkast i Kronoberg och Blekinge län. Vildsvinsstammen är som 

starkast i Skåne och Blekinge. Kronviltet finner vi framför allt i Skåne men även Kalmar och Östergötland. 

De län med störst stammar av dovvilt är åter igen Skåne följt av Östergötland och vi finner också lokalt 

starka populationer i Västra Götaland och Kalmar.  



Avskjutning rådjur Kalmar län 2018– 2019 

Rådjursavskjutningen i länet har minskat jämfört med året 

innan, och om man tittar över en längre period så är stam-

men svagt vikande, sedan 2016/2017. Till detta kan det 

finnas flera förklaringar. En parameter som påverkar mer 

och mer är den tillväxande stammen av lodjur. Hur stor 

lodjurens påverkan är, på länsnivå, är dock svårt att säga. 

Effekten av lodjur är mer påtaglig på lokal nivå. Men sett 

över tid (2007-2018) så är stammen av rådjur relativt kon-

stant. Vi kan se effekt på avskjutningen i samband med de 

snörika vintrarna runt 2010. 

Figur. Avskjutningen av rådjur i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet 
viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Rådjur per 1000 ha 

Bild. Antal fällda rådjur per 1000 ha och 
jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Vildsvin per 1000 ha 

Avskjutning vildsvin Kalmar län 2018– 2019 

Figur. Avskjutningen av vildsvin i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet 
viltövervakning. 

Vildsvinsavskjutningen på länsnivå har minskat jämfört med året 

innan, och tittar man över några år tillbaka så ligger avskjutning-

en mellan 8 000-10 000 per år. Sett över en tioårs period har vi 

sedan toppen 2012 minskat vildsvinsstammen.  

Inom länet finns dock en stor variation i täthet. De starkaste 

stammarna hittar vi i närheten av jordbruksmark och naturligt 

lägre stammar i skogsbygden. Även om vildsvinen där kan or-

saka stor påverkan på den begränsade åkermark som finns. 

Flest vildsvin fäller man i Kalmarsunds jaktvårdskrets, följt av 

Västervik norra. Några enstaka rapporter om fällda vildsvin före-

kommer från Öland. 

Vi kan se ett trendbrott i stammen från 2016, då andelen kulting-

ar i avskjutningen minskar. Det är nödvändigt att åter öka ande-

len kulting i avskjutningen för att hålla god kvalité i stammen och 

därmed också minska skadorna. 

Bild. Antal fällda vildsvin per 1000 ha och 
jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 



Avskjutning kronvilt Kalmar län 2018– 2019 

Kronviltet hanteras genom skötselområden med skötselplaner. 

Detta påverkar avskjutningen av kronvilt i länet.  

Avskjutningen är som störst i Västervik södra jaktvårdskrets med 

7,1 kronvilt per tusen hektar. Förekomsten av kronvilt finner vi 

därefter i angränsande jaktvårdskretser. I södra delen av länet 

berörs Emmaboda jaktvårdskrets av den population kronvilt som 

återfinns på gränsen Blekinge/Kronoberg. 

Kronviltstammen har varit stabil sedan 2013, lokala variationer 

kan förekomma. 

Figur. 
Avskjutningen av kronvilt i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet viltöver-

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Kronvilt per 1000 ha 

Bild. Antal fällda kronvilt per 1000 ha 
och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jä-
gareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning dovvilt Kalmar län 2018– 2019 

Dovviltet fortsätter att öka i länets norra krets. För att bromsa 

utvecklingen av dovviltspopulationen i norr behöver fördelningen 

av hjortar, hindar och kalvar omfördelas i avskjutningen. Avskjut-

ningen av hind behöver öka i förhållande till hjortar. Även ande-

len kalv kan öka.  

I länet i övrigt hittar vi lokala populationer av dovvilt. Även här är 

allt som oftast fördelningen mellan hjortar, hindar och kalvar 

skev.  

 

Figur. Avskjutningen av dovvilt i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet 
viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Dovvilt per 1000 ha 

Bild. Antal fällda dovvilt per 1000 ha och 
jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 



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 jakt-
vårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning. 

För att erhålla bra kvalité på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets. 

 

Kalmar län 2018/2019 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Kalmar län varierar mellan 21,6 – 87,1%. Täckningsgraden för hela länet 

ligger på 45,7%. Detta är en mycket bra täckningsgrad. Både Nybro och Mörbylånga jaktvårdskretsar har gjort en 

rejäl ökning från föregående jaktsäsong. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30% 

i länets alla kretsar. Om Ni önskar utbildning/information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni 

hör av er till ansvarig Jaktvårdskonsulent Fredrik Agmell Zethraeus eller titta på de filmer som finns på 

www.viltdata.se. 

Figur. Täckningsgrad per jaktvårdskrets 2018/2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

http://www.viltdata.se/


Länsansvarig Jaktvårdskonsulent Kalmar 

Fredrik Agmell Zethraeus 

Fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 155 000 medlemmar som 

är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet 

bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt håll-

bar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, natu-

ren, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och ba-

lans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda 

delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 

Foto: Oscar Lindvall 


