
Avskjutningsrapportering  Blekinge 

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 eller på annat sätt hjälpt 
till med rapporteringen.  

Avskjutningsrapport: 1 juli 2020 - 30 juni 2021  

Jägaren lämnar sin avskjutning till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen 
av övrigt vilt, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela 
jaktlaget. Sedan sammanställs allt på kretsnivå. Möjlighet finns nu också för jaktla-
gets 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 

För att kunna ta rätt beslut i framtiden måste vi känna vår historia. SJF har sedan 
1939 skattat avskjutningen för många olika viltarter. Skattningen i sin tur ger oss en 
möjlighet att se trender och omsätta avskjutningsstatistik till praktisk förvaltning av 
våra jaktbara viltarter. 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.  
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http://www.viltdata.se/
http://www.viltdata.se/


En övergripande bild av Blekinges viltstammar 

Viltrapporteringen är oerhört viktig för samhället, för viltet, för jägaren och 
för jakten nu och i framtiden. Det finns flera olika orsaker till att rapportera 
sin avskjutning. Jägarkårens rapportering ger oss ett bra underlag att följa 
de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling. Rapporteringen är även vik-
tigt fakta underlag för att vi ska kunna bibehålla eller utöka jakttider. Den bi-
drar även starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige.  

Rapporteringsgraden i länet är fortsatt hög och för tredje året i rad har vi över 50%i 

täckningsgrad på länsnivå. Snittet för länet jaktsäsongen 2020/2021 ligger på drygt 

57%. Målbilden för innevarande jaktår är att vi ska fortsatt verka för kvalitativa rap-

porter, en stark rapportering i hela länet och en rapporteringsgrad om minst 60% 

på länsnivå.  

Nuvarande täckningsgrad stärker kvalitén på statistiken och ger oss en tillförlitlig 

avskjutningsstatistik för hela länet. För att lyckas med det behöver vi  påminna 

varandra om vikten av att rapportera sin avskjutning i Viltdata. Det är lika viktigt att 

rapportera oavsett man fällt något vilt eller inte inom sitt jaktlag. 

Om någon av er önskar information eller utbildning om ”Viltdata” eller hur man rap-

porterar så är det bara att höra av sig till mig Karin Stoeckmann eller till någon av 

våra viltövervakningsansvariga i länet K-G Bergqvist och Per Olsson, alternativt 

direkt till den som är viltrapporteringsansvarig i er krets. 

Vildsvinsavskjutningen i Blekinge är relativt stabil över åren. Under den gångna 
säsongen ökade avskjutningen av vildsvin i länet och vi fällde i Blekinge drygt 
6200 vildsvin, vilket motsvarar 22 vildsvin per 1000 hektar. Det är den högsta in-
rapporterade avskjutningen hittills. Andelen årsgris i avskjutningen sjönk lite även 
senaste jaktsäsongen och ligger på 55%. För att fortsatt hålla vildsvinsstammen i 
balans krävs ett stort uttag av kultingar och årsgrisar. Ha gärna målsättningen att 
fälla 70-80% av kultingarna. Stammen varierar stort inom länet. Det fortsatt gynn-
samma klimatet, tillgången på föda och på ekollon har gynnat vildsvinstammen.
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Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar 

Ökningen i avskjutningen av dovvilt som vi såg under jaktsäsongen 19/20 håller i sig. 

Vi ligger kvar på ungefär samma nivå i antal fällda dovvilt som säsongen 19/20. Jakt-

året 20/21 fälldes drygt 400 dovvilt i Blekinge län. Huvuddelen av alla dovvilt fälls 

fortfarande inom Ronneby Södra jaktvårdskrets men dovviltet är spritt inom hela lä-

net och jaktligt uttag förekommer inom alla kretsar.  

Under den gånga säsongen ökade avskjutningen av dovvilt något inom Sydvästra 

Blekinges jvk. Inom Karlskrona jvk ökade avskjutningen av dovvilt kraftigt. Fördel-

ningen i avskjutningen på länsnivå är ungefär likadant den gångna säsongen som 

säsongen tidigare och andelen kalv i avskjutningen är drygt 40% av totala avskjut-

ningen.  

Säsongen 19/20 

Säsong 19/20 

 

Säsong 20/21 
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Figuren till vänster visar procentuell  fördelning per 

krets för avskjutningen av dovvilt i länet säsong 20/21. 

Figuren under ovanstående visar procentuell fördelning 

för samma art jaktsäsongen 19/20  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning  Figur: Kretsvis rävavskjutning per 1000 hektar. 

Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar 

  

 

Intresset för att jaga räv har ökat påtagligt i hela länet. Under den gångna jaktsä-

songen ökade samtliga jaktvårdskretsar sin avskjutning av räv i förhållande till 

jaktsäsongen innan. Den procentuella ökningen senaste jaktsäsongen inom de 

olika kretsarna varierade mellan 37% - 85%. Vi fällde senaste säsongen i snitt 6,3 

rävar per 1000 hektar i länet i förhållande till knappt 4,2 säsongen innan. Avskjut-

ningen av fälthare ligger stabilt över åren och där har inte skett några större för-

ändringar de senaste 10 åren. Rådjursavskjutningen i länet är fortsatt stabil med 

en svagt ökande trend. 

Blekinges avskjutning av rödräv per krets presenterat i antal per 1000 hektar 



 

 

En bra täckningsgrad ger oss säkra siffror som vi kan använda för att beskriva vilt-
stammarnas utveckling över tid. Historiken ger oss ett bredare perspektiv. Även om 
vi har fler arter nu så har det varit mer klövvilt tidigare i djur/1000 hektar. Jämför 
man med toppåren då vi fällde flest antal klövvilt i länet så ligger vi senaste jaktsä-
songen på en avskjutning om ca 94% procent av dåvarande nivå. I fjol låg vi på 80 
%, skillnaden mellan de två senaste säsongerna ligger i den ökade vildsvinsav-
skjutningen under den gångna jaktsäsongen 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning. Avseende Kronvilt är källan Länsstyrelsen i Blekinge 

Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar 
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Källa: Länsstyrelsen i Blekinge 

Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar 

 

 

 

Fram till och med 2016 har vi haft en svag årlig ökning av avskjutningen av kronvilt 

i länet. De tre senaste åren har avskjutningen varit svagt minskande år från år. Nu  

vänder trenden och under 2020 fälldes totalt 66 stycken Kronvilt i länet. Andelen 

kalv i avskjutningen ökar för tredje året i rad och trenden där är således på väg åt 

rätt håll. Andelen hjort av vuxna i avskjutningen är fortsatt hög och hjortandelen av 

vuxna låg under 2020 på 47%. Här har vi en stor utmaning i Blekinge handjuren 

rör sig över stora arealer och således behöver förvaltningen anpassas efter det. 

Kronskötselområdena i länet är relativt små vilket är försvårande. Samverkan över 

kronskötselområdesgränserna är en förutsättning för att lyckas bra med handjurs-

förvaltningen. 
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Forts. En övergripande bild av Blekinges viltstammar 

Intresset för säl och säljakt ökar i länet. När det gäller säl så rapporterades det un-

der 2020 in 39 fällda sälar till Naturvårdsverket. Sex av dessa var av honkön och 

fjorton var hanar. (övriga ej angivet kön). Längden från nos till svansspets varie-

rade mellan honor från 100-120 cm och för hanar mellan 125 till 170 cm.  

Bland de olika arterna av gäss så är grågåsen den art vi skjuter flest av i länet. Av-

skjutningen av vigg fortsätter även den senaste jaktsäsongen att öka och är den 

högsta vi haft i länet på 15 år. 

 

Figur:  Avskjutning  sjöfågel 20/21 Blekinge län 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 
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Avskjutning rådjur Blekinge 

Foto: Roland Lev 

 

 

Rådjuravskjutningen är stabilt och svagt ökande på länsnivå. Under det gångna 

jaktåret fälldes drygt 2600 rådjur totalt i Blekinge. Andelen råbock i avskjutningen 

är fortsatt hög och utgör hela 47% av totala rådjursavskjutningen, dvs samma 

nivå som jaktsäsongen innan. Andelen kid i avskjutningen ligger även den på 

samman nivå som föregående säsong, 29%. I snitt fälldes 9,4 rådjur per 1000 

hektar i länet. Flest rådjur per 1000 hektar fälldes även detta år inom Karlskrona 

jaktvårdskrets. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning  Figur: Kretsvis avskjutning av  rådjur per 1000 hektar. 



Avskjutning dovvilt Blekinge län 

 

Figur: Avskjutning  dovvilt i Blekinge län över tid, samt årets  avskjutning av dovvilt antal/1000 hektar och krets     

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Dovviltet ökar stadigt i Blekinge. Avskjutningen av dovvilt har ökat i länet och 

ökat kraftigt de två senaste säsongerna. 

Dovviltet finns utbrett i hela länet. Koncentrationen av dovvilt finns inom Ron-

neby södra jvk och har så gjort under många år.  

Under den senaste jaktsäsongen kunde man se en utveckling att avskjutningen 



Avskjutning vildsvin Blekinge 

 

 

Andelen årsgris i avskjutningen sjönk lite även senaste jaktsäsongen och ligger 
på nu på 55%. För att fortsatt hålla vildsvinsstammen i balans krävs ett stort uttag 
av kultingar och årsgrisar. Ha gärna målsättningen att fälla 70-80% av kultingarna. 
Stammen varierar inom länet men avskjutningen har jämnats ut inom länet den 
gångna säsongen. Det fortsatt gynnsamma klimatet, tillgången på föda och på 
ekollon även detta år har gynnat vildsvinstammen. Karlskrona jvk ökade sin av-
skjutning av vildsvin  mycket kraftigt i förhållande till tidigare år. De står för ca 33% 
av totala vildsvinsavskjutningen i länet. Inom Karlskrona jvk fälldes drygt 2000 
vildsvin senaste jaktåret. Snittavskjutningen sedan 2011 inom kretsen är drygt 
1000 vildsvin per jaktår. Flest vildsvin per 1000 hektar fälls inom Ronneby N jakt-
vårdskrets

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning  Figur: Kretsvis avskjutning av vildsvin per 1000 hektar. 

Grafen visa antalet fällda vildsvin i länet jaktåret 20/21 



Jaktens mångfald inom Blekinge län 

Figur: Avskjutning av fågel i Blekinge län 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Inom Blekinge län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda vilt 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.  

När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det framförallt fågel som fälls. De 

arter som fälls i störst omfattning är Gräsand, Ringduva, vigg, grågås och kråka. 

Dessa 5 fågelarter låg i topp även föregående jaktsäsong. Avskjutningen av 

knipa fortsätter att öka även detta år och har så gjort under några år. 

 
Fågel 



Forts. Jaktens mångfald 

Figur:  Avskjutning av pälsvilt i Blekinge 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Utöver klövvilt och fågel jagas även pälsvilt i Blekinge. Avskjutningen för 

samtliga arterna nedan exklusive fälthare har ökat den gångna säsongen. 

Mest har avskjutningen ökat vad gäller räv och grävling. Under den gångna 

säsongen fälldes drygt 1700  rävar i Blekinge i förhållande till drygt 1000 rävar 

säsongen innan. Flest rävar fälldes inom Ronneby södra igenomsnitt fälldes 

8,2 rävar per 1000 hektar inom kretsen. Även inom Sydvästra Blekinges jvk 

och inom Karlskrona jvk fälldes mycket räv. 7,7 respektive 6,8 rävar per 1000 

hektar. När det gäller Fälthare fälls flest fältharar inom Karlskrona jvk tätt följt 

av Ronneby Norra jvk. Avskjutningen av fälthare är stabil över åren. 

Pälsvilt 



Klövviltets fördelning i Blekinge 

 Foto:  

 

Foto: Karin Stoeckmann 

Blekinge är ett fantastiskt landskap när det gäller mångfalden både av natur och i viltslag. Vi 

har många viltslag att förvalta. De flesta vilda arter finns dessutom spridda geografiskt i hela 

länet. I samtliga kretsar är vildsvin det mest vanliga jaktbytet, näst följt av rådjur. Dovviltet är 

mest vanligt inom Ronneby Södra JVK med förekommer i mindre omfattning i större delen av 

länet. Under den senaste jaktsäsongen bibehåller vi den kraftiga ökningen från i fjol på läns-

nivå när det gäller avskjutning av dovvilt. Kronvilt förekommer i olika omfattning i samtliga 

kretsar i länet. Älgstammens nedgång i Blekinge har synts tydligt under många år och det är 

dags att tillsammans ta krafttag för att bromsa upp den negativa utvecklingen.  

Blekinge är ett litet län med enorma möjligheter. Att aktivt arbeta med foderskapande åtgärder 

i kombination med fortsatt ståndortsanpassning av skogsbruket gynnar både viltet och bruka-

rens ekonomi. Att inrikta sitt brukande på att skapa variationsrika blandskogar gynnar tillväx-

ten av bärris och på så mängden foder. För att skapa de bästa förutsättningarna för både sin 

skogsekonomi och för viltet bör man tänka ”vilt” i alla sina skogliga åtgärder.  

Figur:  Avskjutning  klövvilt i antal  per krets  (exklusive älg & kronvilt).  

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Foto: Karin Stoeckmann 



Avskjutning av klövvilt region Syd 

Det är stor variation i klövviltsavskjutningen mellan länen i Götaland. Under 2020/2021  fälldes 

flest klövvilt i Skåne med 55, 92 fällda klövvilt per 1000 hektar. Halland, Blekinge och Skåne är 

de län  som ökar sin avskjutning av klövvilt mest i förhållande till jaktsäsongen innan. Senaste 

jaktåret fälldes 34,84 klövvilt per 1000 hektar i Blekinge vilket är en ökning i förhållande till 31 

klövvilt per 1000 hektar jaktsäsongen innan. Det är vildsvinen som står för den största delen av 

ökningen inom länet.  Flest rådjur fälls i Kronoberg, Skåne och Blekinge. Vildsvinsavskjutningen 

är högst i Skåne tätt följt av Blekinge.  

Halland 
Älg 2,12 

Rådjur 8,34 

Vildsvin 12,25 

Kronvilt 0,084 

Dovhjort 3,38 

Totalt 26,17 

Östergötland 
Älg 2,07 

Rådjur 7,21 

Vildsvin 15,29 

Kronvilt 0,62 

Dovhjort 13,45 

Totalt 38,64 

Jönköping 
Älg 2,61 

Rådjur 8,62 

Vildsvin 10,02 

Kronvilt 0,009 

Dovhjort 0,75 

Totalt 22,0 Västra Götaland 
Älg 2,49 

Rådjur 8,95 

Vildsvin 6,76 

Kronvilt 0,15 

Dovhjort 3,2 

Totalt 21,55 

    Blekinge 

      Älg 1,43 

      Rådjur 9,44 

Vildsvin 22,38 

Kronvilt 0,086 

Dovhjort 1,49 

Totalt 34,83 

Skåne 
Älg 0,94 

Rådjur 9,58 

Vildsvin 25,92 

Kronvilt 0,60 

Dovhjort 18,88 

Totalt 55,92 

Kalmar 
Älg 1,97 

Rådjur 9,08 

Vildsvin 16,37 

Kronvilt 0,98 

Dovhjort 3,97 

Totalt 32,37 

Kronoberg 
Älg 2,96 

Rådjur 9,61 

Vildsvin 14,29 

Kronvilt 0,015 

Dovhjort 0,22 

Totalt 27,1 

Figur: Karta över  länen i Götaland och avskjutning av klövvilt per 1000 hektar länsvis  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



 

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

Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och inom lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna 
rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rappor-
teringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltager. 

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje 
jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jakt-
vårdskretsen. 

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 avskjut-
ning. 

För att erhålla bra kvalité på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild 
jaktvårdskrets.  Det är viktig att alla viltslag som fälls under det gångna året finns med i avskjut-
ningsrapporten, detta för att vi ska få så rättvisa siffror som möjligt.  

 

Blekinge 2020/2021 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Blekinge varierar mellan 41% till 76%. Täckningsgraden 

för hela länet ligger på 57%. Inför kommande år är det viktigt att vi fortsätter det goda arbetet 

med inrapporteringen av övrigt vilt, för att få med oss så bra faktaunderlag som möjligt i viltför-

valtningen. Ännu en gång ett stort TACK för ert bidrag! 



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 

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Karin Stoeckmann 

Karin.stoeckmann@jagareforbundet.ser 

Foto: Madeleine Lewander 

 

 

Karin Stoeckmann 

010-5847076 

karin.stoeckmann@jagareforbundet.se 

Jaktvårdskonsulent Blekinge län 


