
Avskjutningsrapportering Norrbotten  

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grund-
stenarna 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 skottlistor 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. Jä-
garkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckl-
ing, 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 ut-
veckling på jaktvårdskrets- och länsnivå. 

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se 
och hämta önskade uppgifter.  
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Jaktens mångfald inom Norrbottens län  

Inom Norrbottens 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 emel-

lertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om få eller många fälls av arten i 

fråga.  

All nedan redovisad statistik avser beräknad avskjutning nedan odlingsgräns och privat mark 

ovan odlingsgräns. Avskjutningen på statens mark ovan odlingsgränsen redovisas av Länssty-

relsen i Norrbottens län. När det gäller avskjutningen avseende däggdjur så skjuts det ungefär 

lika mycket pälsvilt som matvilt. Rödräven är störst bland pälsviltet följd av mården.  

Bland matviltet är förstås haren ett av vårt läns viktigaste vilt. Skogsfågeln intar dock en sär-

ställning, speciellt ett fågelår som jaktåret 18/19. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 
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Avskjutning rådjur Norrbottens län 2018/2019 

Rådjursavskjutningen minskade jämfört med året innan med närmare 40 %. Orsaken står att 

finna i den för rådjuren mycket stränga och snörika vintern 17/18. 

Största avskjutningen hade Luleå JVK med 1,2 rådjur per 1000 hektar följt av kustkretsarna 

Kalix och Piteå. I flera inlands- och fjällkretsar saknas rapporter om fällda rådjur trots att det 

med säkerhet har fällts rådjur under denna säsong och i dessa kretsar. 

. 

Avskjutningen av rådjur i Norrbottens län jaktåret 08/09-18/19, Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Avskjutning av rådjur (antal/1000 ha) för re-

spektive krets i Norrbottens län 2018/ 2019. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervak-

ning.  

Rådjur 



Avskjutning Rödräv Norrbottens län 2018/ 2019  

Beskattningen på rödräven var likvärdig med året innan med ca 3000 rävar fällda. Normalt pendlar 

årlig avskjutning mellan 2000 till 6000 djur på länet. Under säsongen rapporterades enstaka och 

sporadiska fall av rävskabb, ofta i anslutning till avfallsanläggningar och liknande.  

Avskjutning av rödräv (antal/1000 ha) för respek-

tive krets i Norrbottens län 2018/ 2019. Källa: 

Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

Avskjutningen av Rödräv i Norrbotten 08/09 -18/19. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  



Avskjutning Skogshare 2018/2019  

Beskattningen på hare var likvärdig med året innan med dryga 4000 harar fällda. Normalt pendlar 

årlig avskjutning mellan 4000 till 10000 djur på länsnivå. Kustkretsarna är som brukligt områden som 

förknippas med harjakt (främst med drivande hund) och högre hartätheter. Som exempel fälldes det 

mer än 4 harar per tusen hektar i Kalix JVK.  

Avskjutning av skogshare (antal/1000 ha) för 

respektive krets i Norrbottens län 2018/ 2019. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervak-

ning.  

Avskjutningen av Skogshare i Norrbotten 08/09-18/19. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  



Avskjutning Tjäder 2018/ 2019  

Beskattningen på tjäder ökade senaste året med dryga 41 %. Genomgående var rapporterna från 

fågeljägare enstämmiga att länets skogsfågelstammar stärkts ytterligare och därmed har också jä-

garnas fångstresultat ökat.   

Avskjutning av tjäder (antal/1000 ha) för respek-

tive krets i Norrbottens län 18/19. Källa: 

Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

Avskjutningen av Tjäder i Norrbotten 08/09-18/19. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  



Avskjutning Orre 2018/ 2019  

Beskattningen på orre ökade senaste året med dryga 68 %. Genomgående var rapporterna från få-

geljägare enstämmiga att länets skogsfågelstammar stärkts och därmed har också jägarnas fångst-

resultat ökat. Arvidsjaur, Älvsbyn, Bodens, Luleå och Haparanda JVK är de områden som sticker ut 

med mer än 3 fåglar per 1000 hektar fällda.  

Avskjutningen av Orre i Norrbotten 08/09-18/19. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

Avskjutning av orre (antal/1000 ha) för respektive 

krets i Norrbottens län 18/19. Källa: Svenska Jägare-

förbundet viltövervakning.  

Avskjutning Orre 
 



Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräk-
nas 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 jakt-
vårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskret-
sen. 

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i 
varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skat-
tade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning. 

För att erhålla bra kvalité på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jakt-
vårdskrets. 

 

 

Norrbottens län 2018/ 2019  

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Norrbottens län varierar mellan 2 - 45 %. Täckningsgraden 

för hela länet ligger på ca 15 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad 

om minst 30 % i länets alla kretsar. Om Ni önskar utbildning/information angående hur man rap-

porterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till Länsansvarig Jaktvårdskonsulent Niklas Lundberg 

eller Viltdataansvarige Björn Sundgren eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se.  

Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2018/2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  



Avskjutning (antal/1000 ha) för respektive län i Region Norr 18/19. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  



Förenklad rapportering med nya Viltdata-appen 

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för samman-

ställningen av jaktlagets totala avskjutning så har vi nu tagit fram en app. Appen möjliggör för jaktlaget att, på 

ett enkelt sätt, samla in avskjutning från alla jägare i laget utan en massa telefonsamtal, sms och papperslis-

tor samtidigt som den även förenklar för den enskilde jägaren att hålla koll på sin avskjutning och rapportera 

den.  

Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken och som har laddat ner appen 

till sin telefon. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika 

jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag så kan hen enkelt lägga till dessa i appen genom att skriva in koder-

na för de andra jaktlagen och på så sätt särskilja sin avskjutning på olika jaktlag. 

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata.  

Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken ”Instruktioner” på www.viltdata.se 

 

 



Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Niklas Lundberg 
niklas.lundberg@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. 
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