
Avskjutningsrapportering  Värmland  

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 2019 - 30 juni 2020  

Jägaren lämnar sina avskjutningslistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporte-
ringen, vilken i sin tur sammanställer 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.  

Foto: Magnus Rydholm 



Värmland 

Det finns flera syften och fördelar med att rapportera in sin avskjutning från det 
gångna året. Viltövervakning ger en möjlighet att följa viltstammarnas tillstånd och 
utveckling, och kan därmed ge en fingervisning om hur man kan anpassa sin för-
valtning inför kommande år. Något som också blir allt viktigare är att vi jägare kan 
visa att det vi sysslar med är långsiktigt hållbart. Här är avskjutningsrappor-

terna av stor vikt. 

För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen 
inom en jaktvårdskrets är rapporterad. För att stärka kvaliteten på statistiken 
måste vi inom länet öka vår rapporteringsgrad. Antalet jägare som rapporterar 
måste bli större – påminn gärna varandra om vikten av att rapportera skjutet vilt! 
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Jaktens mångfald inom Värmlands län 

 

Inom Värmlands län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av re-
spektive 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 oav-
sett om få eller många fälls av arten i fråga. 

Älg och rådjur har länge funnits i goda antal men nu har även kron– och dovhjort 
samt vildsvin etablerat sig på många områden. Värmland bjuder även på en vari-
ationsrik gällande övrigt småvilt från Vänerområdets slättmarker till skogarna i 
norra delen av länet.  Småviltet som jaktlig resurs kan i många fall nyttjas på ett 
bättre sätt. När det kommer till arter förutom klövvilt så är det framförallt fågel som 
fälls. De arter som fälls i störst omfattning är kråkfågel, ringduva samt skogsfågel. 
När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv och grävling som jagas. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Dovvilt; 59

Rådjur; 5657

Kronvilt; 159

Bäver; 436

Vildsvin; 1538

Fälthare; 247

Grävling; 1236

Iller; 60

Mink; 175Mård; 588
Rödräv; 2163

Skogshare; 679

Björktrast; 51

Fasan; 84

Fiskmås; 253

Grågås; 179

Kråka; 1361

Gråtrut; 51

Gräsand; 260

Järpe; 25

Kaja; 1407

Kanadagås; 499

Kricka; 20

Morkulla; 24

Nötskrika; 786

Rapphöna; 77
Orre; 643

Ringduva; 963
Skata; 694

Stadsduva; 33 Tjäder; 554

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Avskjutning klövvilt Värmlands län 

Dovvilt, kronvilt och vildsvin etablerar sig allt 
mer i Värmland. Detta syns både i antalet 
skjutna klövvilt men även genom att avskjutning 
rapporteras från allt fler kretsar vilket visar på 
en geografisk spridningen. Vildsvinsavskjut-
ningen har stadigt ökat under en rad år och sä-
songen 2019-2020 passerades 1500 skjutna 
vildsvin i länet. Dovviltet är fortfarande endast 
lokalt etablerat och all länets avskjutning sker i 
endast tre kretsar. Kronviltet däremot är mer 
spritt över länet och även där ser vi en ökad av-
skjutning.  För rådjur som under lång tild före-
kommit över hela länet ser vi en uppåtgående 
trend och avskjutningen har under de senaste 
10 åren nästintill fördubblats.  
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Avskjutning kronvilt Värmlands län 

Antalet fällda kronvilt i länet 
har ökat snabbt under de sen-
aste 10 åren även om avskjut-
ningen fortfarande är relativt 
blygsam. Den geografiska ut-
bredningen är fortfarande 
ojämn och i flera kretsar skjuts 
ännu inget kronvilt. Mycket 
talar för att vi kommer att se 
en fortsatt positiv utveckling 
med ökad avskjutning och 
större utbredning de kom-
mande åren.  

Figur. Avskjutningen av kronvilt i Värmlands län 2010-2019 Källa: Svenska Jägareförbundets 
viltövervakning 

Avskjutning 2009—2019 

Foto: Anders Nilsson 



Värmland 



Avskjutning dovvilt Värmland län 2018/2019  

Dovviltsavskjutningen är fortsatt mycket blygsam och lokal i Värmlands län. Under jaktåret 
2019/2020 sköts 59 dovvilt varav de absolut flesta fälls inom Kristinehamnskretsen. I de 
flesta kretsar inom länet förekommer i dagsläget inte dovvilt eller ses bara sporadiskt.   

Avskjutning 2009—2019 



Värmland 



Avskjutning rådjur Värmland län 2019-2020 

Rådjursavskjutningen  i Värmland visar en stadig ökning under de senaste 10 åren. Under 
denna period har avskjutningen dubblerats. Tätast är Rådjursstammen inom Vänerområdet i 
den södra länsdelen. Ju längre norrut man kommer ju lägre avskjutning ser man och längst i 
norr i länet är avskjutningen mycket låg.  

Avskjutning 2009—2019 



Värmland 



Avskjutning vildsvin Värmlans län 2019-2020 

Foto: Mostphotos 

Vildsvinsavskjutningen i Värmlands län visar en kraftig ökning. Från att vildsvin knappt före-
kom i Värmland för 10 år sedan har vi nu passerat en avskjutning på 1500 djur.  Etablerad 
stam av vildsvin finn i södra delarna av länet och det är också där en majoritet av vildsvinen 
skjuts. I norra länsdelen saknas fortfarande vildsvin men utbredningen ökar för varje år. Med 
tanke på att många områden ännu inte har en etablerad stam och vi är i en etableringsfas i 
många områden kommer stammen troligen fortsätta öka kommande år.  

Avskjutning 2009—2019 



Värmland 



Avskjutning skogshare Värmlans län 2019-2020 

Avskjutningen av skogshare minskar i Värmlands län. Orsaken till detta kan vara flera men 
på många platser minskar skogsharen troligen på grund av ändrade vinterförhållanden och 
att konkurrensen med fälthare ökar. Samtidigt är inte hundjakten efter hare lika utbredd i 
Värmland som den har varit, till stor del beroende av rädslan att släppa hundar i vargområ-
den.  

Avskjutning 2009—2019 



Värmland 



Småviltsavskjutning Värmlands län 

Avskjutningen av småviltsstammarna ligger relativt stabilt i Värmland under den senaste tio-
årsperioden. Gällande avskjutningen på fågel är det större variation. Kråka och ringduva som 
skjuts i stora antal visar minskande trender vilket skulle kunna härledas till minskad jaktaktivi-
tet. För skogshönsen är variationen mellan år stor och här är nog varierad tillgång en nyckel.  
Avseende grågås så finns andra data i form av fågelräkning som talar för starkt ökande popu-
lationer under perioden. Denna trend återspeglas dock inte i avskjutningen vilket också skulle 
kunna härledas till jaktaktivitet. Troligtvis finns ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata 
småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag.  

Avskjutning småvilt  2010—2019 

Avskjutning fågel 2010—2019 
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Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rap-
port beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporte-
ringen 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 aktu-
ella jaktvårdskretsen. 

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkning-
en görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhål-
landen. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nation-
ell avskjutning. 

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

 

Värmlands län 2019-2020 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Värmlands län varierar mellan 10 – 69 %. Täcknings-
graden för hela länet ligger på 36,5 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en 
täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024. En hög täckningsgrad säkerställer en 
god beräkning av avskjutningens omfattning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbild-
ning eller information om hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av  er till våra 
Jaktvårdskonsulenter eller hämtar information som finns på www.viltdata.se. 

Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019-2020. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kristinehamns JVK

Storfors JVK

Filipstads JVK

Karlstad-Hammarö JVK

Kil-Forshaga JVK

Grums JVK

Säffle JVK

Årjängs JVK

Eda Jvk

Arvika JVK

Sunne JVK

Torsby JVK

Finnskoga-Dalby JVK

Hagfors JVK

Munkfors JVK

Norra Ny JVK

Andel slutrapporterad areal (%)



Foto: Madeleine Lewander 

Jaktvårdskonsulent 

Johan Stedt 

johan.stedt@jagareforbundet.se 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 157 000 medlemmar som är or-
ganiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bilda-
des 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. 


