Avskjutningsrapportering Kronoberg
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.

Foto: Elias Turesson

Avskjutningsrapport: 1 juli 2019 - 30 juni 2020
Jägaren lämnar sin avskjutning 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. 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 uppgifter.

Kronoberg
Rapporteringsgraden 2019/2020 har ökat lite med knappt två procentenheter
till en täckningsgrad på 52,7 %. Ett stort tack till alla som rapporterat och
arbetat med rapporteringen! Rapportering av vad vi fäller är kanske för en del
inte så viktigt eller tycker man att det har andra inte med att göra men
verkligheten är en annan.
Vi lever i en tid med stora förändringar för vårt klimat och vår miljö. Men också stora förändringar
med ett allt mer polariserat samhälle. Tillsammans gör detta att det blir än viktigare att följa
viltstammarna för att se hur de påverkas och därmed hur vi ska förvalta viltet.
Viltet är en del av naturen och mångfalden. Därför är det ytterst viktigt att vi alla är med och bidrar
till ett mera hållbart brukande och klimatanpassat leverne. I viltförvaltningen är det av yttersta vikt
att förvaltningen sker lokalt av oss markägare och jägare, inte av myndigheter långt borta från
verkligheten.
Vildsvinsavskjutningen har legat ganska stabil under några år men har nu börjat öka igen. Vilket
stämmer väl överens med uppfattningen om stammens utveckling i länet. Med ökad andel kultingar
i stammen krävs ett stort uttag för att balansera stammen och minst 80 % av kultingarna måste
fällas. Den gångna säsongen ökade avskjutningen med 2000 djur i länet. Vilket gör att vildsvin är
det vanligast jaktbytet.
Rådjursavskjutningen i länet har ökat något efter ett par säsongers minskning. På flera håll
påverkar dock rovdjuren rådjursstammen mycket vilket måste tas i beaktning. Detta gör också att
det är viktigt att rapportera fällt vilt då avskjutningsstatisk är en parameter där vi kan visa
rovdjurens påverkan.
Bland fåglarna har vi en ökad population av gäss och andra stora fåglar. Ökat fokus på jakten efter
gäss är också önskvärt och då främst på grågås.
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En bra täckningsgrad ger oss säkra siffror som vi kan använda för att beskriva viltstammarnas
utveckling över tid. Genom att titta på den historiska avskjutningen får man lite perspektiv i
statistiken. Även om vi har fler arter nu så har det varit mer klövvilt tidigare både i biomassa och
djur/ 1000 hektar.

Figur: Den historiska avskjutningen av klövvilt i Kronobergs län 1960 – 2019.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.
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Jaktens mångfald inom Kronobergs län
Inom Kronobergs län fälls årligen en ganska stor mängd olika viltarter. Det finns tyvärr väldigt lite
jaktbart fältvilt och det finns ingen kustjakt. Antalet fällda individer 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 få eller många fälls av arten i fråga.
När det kommer till pälsvilt så är det framförallt fälthare och rödräv som fälls. Under jaktåret
2019/2020 sköts det i genomsnitt 1,9 fältharar/ 1000 hektar och 2,9 rödrävar/ 1000 hektar inom
länet.

Fågeljakten är tämligen outnyttjad i länet och det finns utrymme för ökad jakt på flertalet arter och
därmed kan också antalet jakttillfällen öka. De arter som fälls i störst omfattning är främst kråkfågel
men även ringduva, gräsand och grågås.

Figurer: Avskjutning antal.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Avskjutning klövvilt i jämförelse med andra län i Götaland 2019/ 2020
Det är stor variation i klövviltsavskjutningen mellan länen i Götaland. Under 2019/ 2020 fälldes flest
klövvilt i Skåne med 51,5/ 1000 hektar och minst i Halland med 20,7/ 1000 hektar.
I Kronoberg har vildsvinen återigen gått om rådjuren som är det vanligaste jaktviltet. Totalt fälldes
24,7 klövvilt/ 1000 hektar. Kronoberg och Blekinge fäller flest rådjur per 1000 ha av länen i södra
Sverige.
Jönköping
Älg 2,6
Rådjur 9,1
Vildsvin 10,9
Kronvilt 0,04
Dovhjort 0,49
Totalt 23,1
Västra
Götaland
Älg 2,5
Rådjur 8,3
Vildsvin 7,8
Kronvilt 0,3
Dovhjort 3,0
Totalt 21,9

Östergötland
Älg 1,9
Rådjur 6,4
Vildsvin 16,1
Kronvilt 1,15
Dovhjort 12,3
Totalt 37,8

Kalmar
Älg 1,9
Rådjur 8,3
Vildsvin 17,4
Kronvilt 1,2
Dovhjort 3,4
Totalt 32,2

Halland
Älg 1,9
Rådjur 6,0
Vildsvin 10,8
Kronvilt 0,04
Dovhjort 2,0
Totalt 20,7

Kronoberg
Skåne
Älg 0,9
Rådjur 7,9
Vildsvin 25,0
Kronvilt 2,2
Dovhjort 15,5
Totalt 51,5

Blekinge
Älg 1,6
Rådjur 9,8
Vildsvin 17,7
Kronvilt 0,16
Dovhjort 1,7
Totalt 31,0

Älg 2,7
Rådjur 9,9
Vildsvin 11,9
Kronvilt 0,04
Dovhjort 0,12
Totalt 24,7

Figur. Karta över länen i Götaland och avskjutning av klövvilt per 1000 hektar länsvis.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Avskjutning rådjur Kronoberg län 2019/ 2020
Rådjursavskjutningen har ökat igen efter att ha gått ner under de två föregående säsongerna.
Under senaste jaktåret sköts det i snitt 9,9 rådjur per 1000 hektar vilket ger 7 991 rådjur totalt.
Generellt i länet finns det utrymme för en ökad jakt efter rådjur och det ökade jakttrycket ska främst
läggas på kid och i andra hand hondjur. Avskjutningen av bock ligger på hela 45,5 % av det totala
antalet djur och andelen kid endast på 26,1 %. Här måste vi bli bättre på att förvalta detta fina vilt.

Figur. Avskjutning av rådjur (djur/1000 ha) för respektive krets i Kronobergs län 2019/ 2020.
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Figur. Avskjutningen av rådjur i Kronobergs län 2009/2010 - 2019/2020.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.
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Avskjutning vildsvin Kronobergs län 2019/ 2020
Vildsvinsavskjutningen har ökat under de tre senaste säsongerna. Under det senaste jaktåret
fälldes totalt 9 598 vildsvin i länet, vilket är en ökning med drygt 2 000 vildsvin. Snittet i länet är
11,9 vildsvin/ 1000 hektar. Stammen är i ökande och det är otroligt viktigt att öka jakttrycket på
kultingar, årsgrisar och fjolingar (med för del gyltor) för att minska både skador och tillväxt.

Figur. Avskjutning av vildsvin (djur/1000 ha) för respektive krets i Kronobergs län 2019/ 2020.
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Figur. Avskjutningen av vildsvin i Kronobergs län 2009/2010 – 2019/2020.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.
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Dovvilt och kronvilt Kronoberg
län 2019/ 2020
Kronvilt förekommer framförallt i sydöstra
delarna av länet men i även nordvästra delen
börjar kronviltet etablera sig. Det fälldes 19
kronvilt under det senaste jaktåret.
Dovviltet ökar stadigt på många olika platser i
länet, främst i Växjö Norra och Ljungby Östra
Jvk men små grupper finns i länets alla
kretsar. Avskjutning uppgick till totalt 102 djur
i länet.
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Småviltet Kronoberg län
Klövviltet jagas mest frekvent i länet men vi får inte glömma bort vilken fantastisk resurs småviltet
utgör inte minst när det handlar om jaktliga upplevelser och bra möjligheter till härliga hundarbeten.
Backar vi åtskilliga årtionden var jakten med stövare den vanligaste jaktformen i länet där hare och
räv var viktiga villebråd för oss jägare. Tyvärr har jakten med stövare minskat vilket är tråkigt. En
uppmaning till många yngre jägare är att skaffa en stövare och försöka få fram en bra rävhund. Då
har man jakt under hela jaktsäsongen utan större begränsningar.
Genom en gedigen avskjutningsrapportering kan man över tid se hur viltstammarna utvecklas.
Tittar vi på statistiken över fällda harar så syns tydligt skogsharens tillbaka gång. Här är inte jakten
den stora anledningen utan snarare att klimatets förändringar gjort det väldigt svårt för skogsharen
och att stor del av det viktiga vinterbetet inte längre är tillgängligt.
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Figur. Avskjutningen av fälthare och skogshare i Kronobergs län 1960 till 2019.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.
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Viltet påverkar varandra
Genom att följa avskjutningen över tid kan man se förhållandet mellan olika arter. Ett klassiskt
sådant förhållande är mellan räv och rådjur. Mycket räv ökar dödligheten på kid (en normalstam av
räv tar cirka 40 % av kiden) och påverkar därmed rådjursstammen.
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Figur. Diagram över fällda rävar och rådjur i Kronoberg åren 1960 till 2019.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.
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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.
Det finns en liten tendens på några få rapporter att det finns bara vildsvin och rådjur
inrapporterade, tänk på att det är lika viktigt att både fågel och övrigt småvilt rapporteras, för att
visa rättvisa siffror att använda när jakten ifrågasätts.

Kronoberg 2019/ 2020
Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Kronoberg varierar mellan 18 - 98 %. Täckningsgraden
för hela länet ligger på 52,7 %. Täckningsgraden överlag är lägre i den västra delen men samtidigt
har flera av dessa kretsar lyft sig ordentligt de senaste åren. Inför kommande år är det viktigt att vi
arbetar för att öka rapporteringsviljan. Målsättningen är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets
alla kretsar och 55 % på länsnivå. Om Ni önskar utbildning/information angående hur man
rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till Länsansvarig Jaktvårdskonsulent Elias
Turesson eller Viltövervakningsansvarig i Länsföreningen Bernt Fransson.
Titta även på de filmer och manualer som finns på www.viltdata.se.

Figur. Karta över länets kretsar och respektives jaktvårdskrets täckningsgrad i procent (%).

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 157 000 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 jaktoch viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av den praktiska jakten
och viltvården i Sverige.

Foto: Elias Turesson

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent
Elias Turesson
elias.turesson@jagareforbundet.se

Viltövervakningsansvarig
Bernt Fransson
bernt.fransson@telia.com

