
Avskjutningsrapportering  Örebro 

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grund-
stenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till alla som 
bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.  

Avskjutningsrapport: 1 juli 2020 - 30 juni 2021  

Jägaren lämnar sin avskjutning till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, 
vilken i sin tur sammanställer siffrorna och gör en rapport för hela jaktlaget. Möjlig-
het finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Vilt-
data. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer in-
formation 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  
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Örebro 

För att få så god statistik som möjligt eftersträvar vi minst 30 % av den jaktbara 
arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad, vilket vi når upp till i stort sett alla 
jaktvårdskretsar i Örebro län. Siffrorna och utvecklingen av viltstammarna som pre-
senteras i denna rapport är en mycket bra uppskattningar av verkligheten. Jägarna 
i länet tar ett stort och viktigt ansvar för sin jakt och för viltförvaltningen och det 
hoppas vi fortsätter.  

Foto: Erik Mandre/Moosephotos 



Jaktens mångfald inom Örebro län 

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

artsammansättningen varierar dock över länet, från det mer varierade landskapet i 

söder till den mer skogsdominerade miljön i norr. Det är emellertid lika viktigt att 

rapportera antalet fällda individer oavsett om få eller många fälls av arten i fråga. 

I södra delarna av länet domineras avskjutningen av klövvilt och då framförallt  rå-

djur, dovhjort, kronhjort och vildsvin. Även en hel del fågeljakt av gäss och änder 

bedrivs. I norra delarna av länet är älgen det primära viltet bland klövvilten, även 

om övriga etablerar sig allt mer. I norra delarna av länet jagas också en hel del 

skogsfågel bland annat.  Småviltet som jaktlig resurs kan i många fall nyttjas på ett 

bättre sätt. På ett flertal platser har dock avskjutningen av tex skogsfågel och hare 

gått ner då man drar sig för att släppa hundar med tanke på risken för rovdjursan-

grepp. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Avskjutning klövvilt Örebro län 

Klövviltet undantaget älg visar en ökande trend 
i Örebro län under de senare åren. Av älg 
skjuts högst antal i norra delarna av länet me-
dan avskjutningen i söder är väldigt blygsam. 
Samtidigt är det i söder den stora majoriteten 
av dov-, kronhjort och vildsvin skjuts.   

 

Totalt sett skjuts ca 12500 klövvilt i länet och 
vildsvinen är sedan ett antal år tillbaka det klöv-
vilt som skjuts i högst antal.  Både kronvilt och 
dovvilt har en öknde trend i länet men kronviltet 
står fortfarande endast för knappt 4 % av den 
totala klövviltsavskjutningen.  

Foto: Sara Nordlinder 

Avskjutning 



Avskjutning kronvilt Örebro län 2020/2021 

Antalet fällda kronvilt i länet har sta-

digt ökat under de senaste 10 åren. 

Liksom dovviltet har kronviltet en 

ojämn spridning i länet och avskjut-

ningen varierar därmed stort mellan 

olika jaktvårdskretsar. Medan vissa 

områden fortfarande håller på att få 

en etablering och inte har någon 

större areal täckt av kronskötselom-

råden har andra områden som mål 

att minska en stark stam. Med 

tanke på att stora arealer fortsatt 

har en mycket klen stam är det inte 

osanolikt att vi kommer fortsätta se 

en ökande trend kommande år.  

 

Avskjutning 2010-2020 

Foto: Anders Nilsson 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. Och Länsstyrelsen Örebro län 

Foto: Moosephotos 
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Avskjutning dovvilt Örebro län 2020/2021  

Dovviltsavskjutningen har sedan 2016 en klart uppåtgående trend i länet och 

under 2020/2021 sköts enligt skattningen 3246 dovvilt i länet. Avskjutningen är 

starkt koncentrerad till några få kretsar medans andra helt saknar rapporterad 

avskjutning. Hallsbergs jaktvårdskrets har i särklass tätast dovviltspopulation 

och här skjuts över 90 % av länets nedlagda dovvilt. Avskjutningsnivån ligger i 

jaktvårdskretsen på över 20 dovvilt/1000 hektar. Spridningen geografiskt går 

långsamt men vi kan se att avskjutningen sakta stiger även i områden med låg 

avskjutning.   
Avskjutning 2010—2020 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 
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Avskjutning rådjur Örebro län 2020-2021 

Foto: Roland Levander, 

Mostphotos 

 

Rådjursavskjutningen i Örebro 

län ligger på en relativt stabil nivå 

med viss mellanårsvariation un-

der de senaste tio åren.  Även för 

rådjur är det en stor variation mel-

lan olika delar av länet, om än 

mindre än för dov– och kronhjort. 

Glesast mellan rådjuren är det i 

norra delarna av länet medan den 

södra delen har en tätare stam.    

Avskjutning 2010—2020 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Foto: Tommy Thorstensson/Moosephotos 
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Avskjutning vildsvin Örebro län 2010-2020 

Foto: Mostphotos 

Vildsvinsavskjutningen fortsätter att öka i länet, och under 2020/2021 noterades den hittills 

högsta avskjutningsnivån då närmare 5000 vildsvins sköts. Det finns fortfarande områden 

som vildsvinen är i etableringsfas och utbredningen i länet lär därför expandera. Vi kan nu 

också konstatera att vildsvin skjuts i samtliga länets jaktvårdskretsar om än i blygsamma 

siffror i norr. Högst avskjutning av vildsvin sker i Hallsbergs jaktvårdskrets.  

Avskjutning 2010—2020 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Örebro 

Svenska Jägareförbundets  

Viltövervakning 

 Svenska Jägareförbundets  

Viltövervakning 



Avskjutning skogshare Örebro län 2010-2020 

 

Skogsharen är en art som visar en nedåtgående trend i hela landet och Örebro 

län är inget undantag. Numera saknas avskjutning helt i några jktvårdskretsar 

men även i övriga kretsar är den blygsam. Högst avskjutning av skogshare ser 

man i Nordväst i Hällefors Jaktvårdskrets. Anledningen till skogsharens kräft-

gång kan nog vara flera men både konkurrens med fältharen samt snöfattiga 

vintrar har lagts fram som troliga faktorer.  

Avskjutning 2010—2020 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Foto: Cilla/Mostphotos 



Örebro 

Svenska Jägareförbundets  

Viltövervakning 



Småviltsavskjutning Örebro län 2020/2021 

Generellt om småviltet i Södermanland kan sägas att avskjutningen är vikande för de flesta 
småviltsarter. Ifall detta beror på en faktisk förändring i småviltsstammarna eller en förändring 
i jaktutövning där ett större fokus läggs på klövvilt är osäkert. Avseende exempelvis gåsarter-
na så finns andra data i form av fågelräkning som talar för starkt ökande populationer under 
motsvarande period. Troligtvis finns det för många arter till ett betydligt större utrymme att ut-
hålligt tillvarata småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag.  

Avskjutning småvilt  2010—2020 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



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 2020-2021 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Örebro län varierar mellan 25 – 58 %. Några jakt-

vårdskretsar har därmed en mycket god rapporteringsgrad medan det i andra finns förbätt-

ringspotential. Täckningsgraden för hela länet ligger på 38 %. Svenska Jägareförbundets mål-

sättning är att nå en täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024. En hög täcknings-

grad säkerställer en god beräkning av avskjutningens omfattning 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 Jaktvårdskonsulent eller hämtar information som finns på 

www.viltdata.se. 

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

Johan Stedt 

Johan.stedt@jagareforbundet.se 
Foto: Madeleine Lewander 


