
Avskjutningsrapportering  Jönköpings län  

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 2020 - 30 juni 2021  

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.  

Foto: Jakub Mrocek  

http://www.viltdata.se/
http://www.viltdata.se/


Jönköpings län 

Genom jägarnas avskjutningsstatistik kan vi följa viltstammarnas utveckling över 

tid och för många viltarter är det den enda inventeringsmetod som finns för att följa 

artens utveckling på såväl nationell nivå, som på regional och lokal nivå. Förutom 

att avskjutningsrapportering ger ett bra underlag för förvaltning, så bidrar det även 

till en ökad förståelse för jakten ut i samhället. I en alltmer urbaniserad värld ökar 

vikten av att förklara hållbarheten i jakten, vilket görs genom att rapportera sin av-

skjutning.  

För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen 

inom en jaktvårdskrets är rapporterad. I Jönköpings län ligger 9 av 14 kretsar på 

en täckningsgrad över 30 % och har därmed tillförlitligt data. Det är av största vikt 

att alla bidrar till avskjutningsrapporteringen, påminn varandra så vi kan försvara 

jakten genom en långsiktig och hållbar viltförvaltning.  

Foto: Kenneth Johansson 



 
Jaktens mångfald inom Jönköpings län 

Inom Jönköpings län fälls det ett stort antal viltarter varje år. Antalet av varje art 
som fälls varierar mycket vilket beror på olika faktorer, där täthet av vilt givetvis är 
en avgörande faktor. Det är viktigt att man som rapportör får med samtliga arter 
som fälls, oavsett antal. På detta sätt kan vi följa arternas utveckling i länet och 
även följa eventuella spridningsmönster.  

De arter som det fälls flest av som räknas till däggdjur, exklusive klövvilt, är rödräv, 
grävling och fälthare. Ser man till fåglarna är det arterna kaja, ringduva, kråka och 
gräsand som fälls flest av inom länet. Ser vi till antalet fällda inom varje art så finns 
ett stort intresse av predatorjakt, vilket går i linje med jägarnas tradition av god vilt-
vård inom länet.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning  

Avskjutning av klövvilt i angränsande län 

Avskjutningen av klövvilt jämfört med angränsande län visar på att vi framförallt 
har en klövviltspopulation bestående av rådjur och vildsvin, medan dovviltet än 
så länge inte är särskilt utbrett i länet.  Rådjursavskjutningen är relativt jämn med 
kringliggande län, medan vildsvinsavskjutningen är lite högre i samtliga kringlig-
gande län förutom Västra Götaland. Dovvilt fälls det minst av i Jönköpings och 
Kronobergs län av de län som presenteras på kartan nedan.   

Fo

Västra Götaland 

Rådjur: 8,9 

Vildsvin: 6,7 

Dovvilt: 3,2 

Östergötland 

Rådjur: 7,2 

Vildsvin: 15,3 

Dovvilt: 13,4 

 

Jönköpings län 

Rådjur: 8,6 

Vildsvin: 10,0 

Dovvilt: 0,7 

 

Halland 

Rådjur: 8,3 

Vildsvin: 12,2 

Dovvilt: 3,3 

Kronoberg 

Rådjur: 9,6 

Vildsvin: 14,3 

Dovvilt: 0,2 

Kalmar 

Rådjur: 9,0 

Vildsvin: 16,3 

Dovvilt: 3,9 



Avskjutning klövvilt  
Jönköpings län 

Klövviltet är de viltarter som jä-

garna i Jönköpings län fäller flest 

av, vilket även speglar den jakt-

liga traditionen. Sedan 2019/2020 

är det vildsvin som det fälls flest 

av, medan rådjursavskjutningen 

ligger tätt efter. Älgjakten i länet 

är viktig för jägarna och avskjut-

ningen av älg minskar sedan den 

nya älgförvaltningsmodellen an-

togs och i takt med att stammen 

minskar i länet.  

Figur. Avskjutningen av klövvilt i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Länsstyrelsen Jönköpings 
län och Svenska Jägareförbundets viltövervakning.  
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Foto: Börje Persson, Mostphotos. 



Avskjutning Rådjur Jönköpings län 

Avskjutningen av rådjur i Jönköpings län ligger stabilt jämfört med jaktår 

2019/2020. Med tanke på att rådjur är det viltslag vi fäller flest av, näst efter vild-

svin, så finns ett stort intresse bland jägarna att bedriva jakt efter rådjur och ses 

som en viktig tillgång i den jaktliga faunan. 

Rådjur är ett av de viltslag som vi med relativt små medel kan förvalta mycket 

väl. Utifrån avskjutningen kan man se att uttaget av råbock motsvarar ca 44 % 

av alla fällda rådjur i länet. En rekommenderad förvaltningsstrategi för oföränd-

rad stam är 25 % råbock, 25 % råget/smaldjur och 50 % kid.  

De nya jakttiderna medför även möjlighet för vårbocksjakt i Jönköpings län vilket 

medför ett större behov av en genomtänkt förvaltning. För förvaltningen bör man 

inte skjuta fler bockar än tidigare år då jakt efter råbock endast var tillåten från 

16 augusti. Ett överuttag av råbockar kan leda till sned könsfördelning och där-

med en mycket sämre kvalité på rådjursstammen.  

Figur. Avskjutningen av rådjur i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets 
viltövervakning.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avskjutning rådjur Jönköpings län

Råbock Råget Kid Rådjur Totalt



Avskjutning rådjur per 1000 hektar 

kretsvis Jönköpings län 

Figur. Avskjutningen av rådjur per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021 
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.  



Avskjutning Vildsvin Jönköpings län  

Avskjutningen av vildsvin i Jönkö-

pings län är stabil jämfört med jak-

tår 2019/2020, endast en mycket 

liten minskning kan urskiljas. Högst 

avskjutning är det i länets östra och 

södra kretsar, och störst avskjut-

ning är det i Vetlanda– och Jönkö-

pings Norra jaktvårdskretsar.  

Den fortsatta höga avskjutningen 

kan även i år härledas till de gynn-

samma förhållanden som rådde år 

2018 med god tillgång på ekollon, 

samt införandet av mörkerriktmedel 

under våren 2019.  
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Figur. Avskjutningen av vildsvin i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets 
viltövervakning.  

Foto: Mostphotos. 



Figur. Avskjutningen av vildsvin per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021 
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.  
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Avskjutning Dovvilt Jönköpings län 

Foto: Roland Levander, 

Mostphotos 

Avskjutningen av dovvilt i Jönkö-

pings län ökade med ca 38 % jäm-

fört med jaktår 2019/2020. Dovviltets 

numerär ökar i länet och med den 

ökar även avskjutningen. Av samt-

liga jaktvårdskretsar är det endast i 

tre där inga dovvilt fällts, vilket inte 

skiljer sig från föregående år. Däre-

mot har ingen av kretsarna där dov-

vilt fällts minskat sin avskjutning, den 

är antingen oförändrad eller ökande. 

Flest dovvilt fälls i Jönköpings norra 

och Eksjö jaktvårdskretsar. 

Dovviltet är ett utpräglat flockvilt med 

låg spridningsförmåga vilket ställer 

krav på frivillig och lokal förvaltning.  
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Figur. Avskjutningen av dovvilt i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets 
viltövervakning.  

Foto: Mostphotos. 



Figur. Avskjutningen av dovvilt per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021 
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.  
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Avskjutning Rödräv Jönköpings län 

Avskjutningen av rödräv ökar under jaktår 2020/2021 till en nivå som inte varit 

sedan 2012. Jakten efter rödräv ses av många som en viktig jaktlig tradition 

och den jagas både genom lockjakt, löshundsjakt, vaktjakt och genom åteljakt. 

Dessutom är rödräven en stor predator på småvilt och rådjur, vilket gör jakten 

efter rödräv till en viktig viltvårdsåtgärd. Högst avskjutning av räv är det i Habo 

och Sävsjö jaktvårdskretsar.  
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Figur. Avskjutningen av rödräv i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets 
viltövervakning.  



Figur. Avskjutningen av rödräv per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021 
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.  
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Avskjutning skogs– och fälthare Jönköpings län 

Avskjutningen av fälthare ökade något jaktår 2020/2021 jämfört med föregående jaktår, 
men ännu är avskjutningen betydligt lägre jämfört med innan jaktår 2015/2016. Av-
skjutningen av skogshare har under många år varit vikande och låg i länet, vilket kan 
härledas till konkurrens mellan de två arterna. Det finns även ett stort intresse bland jä-
garna i länet att skogsharen ska öka i antal, vilket kan vara en orsak till den låga avskjut-
ningen. 

Figur. Avskjutningen av fält– och skogshare i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jäga-
reförbundets viltövervakning.  
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Figur. Avskjutningen av fälthare per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021 
Källa: Svenska Jägareförbundets 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 rappor-
teringen för den aktuella jaktvårdskretsen. 

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfak-
tor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säker-
ställa 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. 

Jönköpings län 2020 - 2021  

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Jönköpings län varierar mellan 16 – 79 

%. Täckningsgraden för hela länet ligger på 38,6 %. 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 omfatt-

ning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbildning eller information om hur 

man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till Länsansvarig Jaktvårds-

konsulent eller hämtar information som finns på www.viltdata.se. 

Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2020-2021. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

http://www.viltdata.se/


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 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. 

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Jonatan Lilja 

Jonatan.lilja@jagareforbundet.se 
Foto: Madeleine Lewander 


