
Avskjutningsrapportering  Örebro 

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.  
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Örebro 

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 Örebro län 

Inom Örebro län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Jakten på klövvilt domi-
nerar antalsmässigt men även grävling och räv jagas i stor omfattning. Avskjut-
ningen av fågel domineras stort av gräsand men även ringduva, kråkfågel och 
gäss jagas i större antal. Oavsett om få eller många individer av en art fälls  är det 
viktigt att rapportera för att ge en helhetsbild av avskjutningen och viltarternas ut-
veckling.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 
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Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Avskjutning klövvilt Örebro län 

Dovvilt, kronvilt och vildsvin visar ökad avskjut-
ning i Örebro län medan rådjur visar en svag 
negativ trend. Avskjutningen varierar stort mel-
lan olika delar av länet och de södra delarna 
står för en kraftig majoritet av framförallt de 
skjutna vildsvinen och dovhjort. Samtidigt ser 
man att den geografiska spridningen av de 
”nya” klövviltsarterna rör sig norrut. Framförallt 
vildsvinen som för några år sedan i stort sett 
saknades i de norra länsdelarna jagas nu i alla 
kretsar. Den minskade avskjutningen av rådjur 
kan ha flera anledningar där ökade övriga klöv-
viltsstammar i söder kan spela stor roll samti-
digt som predation av varg sannolikt kan ha be-
tydelse i de norra delarna av länet.    
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Avskjutning kronvilt Örebro län 

Antalet fällda kronvilt i länet 
har ökat kraftigt under de sen-
aste 10 åren. I länet har ök-
ningen varit närmare 500 % 
under denna period. Fortsatt 
är dock utbredningen och där-
med avskjutningen ojämn mel-
lan olika delar av länet och i 
vissa kretsar saknas avskjut-
ning fortfarande helt.     

Figur. Avskjutningen av kronvilt i Örebro län 2010-2019 Källa: Svenska Jägareförbundets viltö-
vervakning 

Avskjutning 2010—2019 
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Avskjutning dovvilt Örebro län 2019/2020  

Dovviltsavskjutningen har ligger ganska stabilt i länet med en stor årsvariation i avskjut-
ningsnivå.  Länets avskjutning är starkt koncentrerad till södra delarna av länet och Halls-
bergskretsen står för en mycket stor andel av länets totala avskjutning. Stammen håller sig 
antagligen ganska stabil där den är etablerad samtidigt som spridningen går långsamt. I hälf-
ten av länets kretsar förekommer ännu ingen avskjutning av dovvilt. 

Avskjutning 2010—2019 
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Avskjutning rådjur Örebro län 2019-2020 

Rådjursavskjutningen  i Örebro län ligger på en ganska stabil nivå under den senaste 10-
årsperioden. Avskjutningen av rådjur ligger på en jämnare nivå över länet jämfört med övriga 
klövvilt. Den krets som sticker ut med lägst avskjutning är Hällefors där skogsmarken domi-
nerar samtidigt som predationen sannolikt är hög.  

Avskjutning 2010—2019 
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Avskjutning vildsvin Örebro län 2019-2020 
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Vildsvinsavskjutningen i Örebro län mer än fördubblats under de senaste 10 åren. Man kan 
vidare se att utbredningen fortsätter norrut och avskjutning rapporteras nu från samtliga kret-
sar, även de nordligaste. Med tanke på att vildsvinen än så länge endast är i etableringsfas i 
de norra delarna av länet kommer vi sannolikt se en fortsatt ökad avskjutning kommande år.   

Avskjutning 2010—2019 
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Avskjutning hare Örebro län 2019-2020 

Avskjutningen av hare minskar i Örebro län. Detta gäller både fälthare och skogshare som 
har liknande trendutveckling. Orsaken till detta kan vara flera men förändrat jakttryck och 
ovilja att släppa hund i många områden kan troligen vara bidragande orsaker. För skogs-
hare är det flera kretsar där avskjutning saknas helt. I dessa områden kan nog tillbaka-
gången bero av ändrade vinterförhållande med mindre snö och konkurens av fältharen som 
betydande orsaker.  

Avskjutning skogs– och fälthare 2010—2019 
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Avskjutning Grågås och Kanadagås Örebro län 2019-2020 

Grågåsen är en art som ökar nationellt och man ser också på avskjutningen i Örebro län att 
den långsiktiga trenden visar en försiktig ökning. Noterbart är också att i stort sett all grågås-
jakt i länet sker i Örebrokretsen och då till stor del i Kvismareområdet. Jämför man grågås-
avskjutningen med kanadagåsen som inte visar samma populationsutveckling nationellt ser 
man en lägre och mer stabil avskjutningsnivå under perioden.  

Avskjutning grå– och kanadagås 2010—2019 
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Småviltsavskjutning Örebro län 

Avskjutningen av de mindre predatorarterna; grävling, räv och mård uppvisar alla en stabil 
eller minskande avskjutning under de senaste tio åren. Troligen kan detta härledas till ett 
minskat jakttryck och det är förmodligen möjligt att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig re-
surs i högre grad än vad som görs i dag.  

Avskjutning småvilt  2010—2019 



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. 

 

Örebro län 2019-2020 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Örebro län varierar mellan 30 – 76 %. Täckningsgra-
den för hela länet ligger på 40,6 % vilket innebär att Svenska Jägareförbundets målsättning att 
nå en täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024 redan är uppnådd. En hög täck-
ningsgrad säkerställer en god beräkning av avskjutningens omfattning för de jaktbara viltarter-
na. Om Ni önskar utbildning 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.  
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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. 


