
Avskjutningsrapportering Östergötland 

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 2021 - 30 juni 2022 

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.  
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Östergötland 

Not gällande samtliga kurvdiagram: skuggade fält visar 95 % trolighetsintervall för skattat antal 

av respektive art. Detta innebär det område där det sanna värdet finns i 95 fall av 100, medan 

skattat antal visar det mest troliga värdet. 
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Jaktens mångfald inom Östergötlands län 

Inom Östergötlands län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda 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 i fråga. 

Avskjutningen har jämfört med flera andra län en stark övervikt mot klövvilt. Små-

viltet 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 gräsand, grågås, kanadagås, kråka, kaja och ringduva. När 

det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv och grävling som jagas. 

Tabell: Skattat eller rapporte-
rat antal fällda jaktåret 2021-
22 Östergötland 

 

Källa: 

Svenska Jägareförbundet 
viltövervakning och länsstyrel-
sen. 



Avskjutning klövvilt i Östergötland och Södra Sverige 

De olika arterna av klövvilt (mufflon ej medräknad) i Östergötland har haft olika utveckling den 

senaste 10-årsperioden 2010-2021. Vildsvinsavskjutningen har stadigt ökat under en rad av 

år men senaste två säsonger ser vi en tydlig minskning. Tydligt är också en allt högre dov-

hjortsavskjutning, den har ökat från cirka 3 700 fällda djur jaktåret 2010/2011 till drygt 14 000 

fällda djur jaktåret 21/22. Totalt av alla klövvilt så skjuts det ca 35 000—40 000 klövvilt i Öster-

götlands län (älg & kron inräknat).  

 



Avskjutning kronhjort Östergötlands län 

Antalet fällda kronvilt i länet 

för jaktåret var 968 djur. Upp-

gifterna är hämtade hos Läns-

styrelsen Östergötlands län. 

Det finns starka populationer 

av kronhjort inom länet. Kron-

hjorten förekommer framförallt 

i kretsarna Motala, Norrköping 

och Finspång.  
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Avskjutning dovhjort Östergötlands län 2021/2022  

Dovhjortsavskjutningen har ökat stadigt över tid och mer än fyrdubblats under 10-

årsperioden.  

Typiskt för arten är att den är starkt flocklevande och kan uppnå höga tätheter på begrän-

sade ytor samtidigt som spridningen går mycket sakta. Detta gör att täthet och förekomst va-

rierar enormt inte bara inom länet utan även inom såväl jaktvårdskretsar som älgskötselom-

råden.  

Det som skiljer de senaste åren från tidigare år är att andelen kalv i avskjutningen ökar vilket 

är mycket positivt. Även andelen handjur av de vuxna djuren minskar i avskjutningen. 

Avskjutning 1995—2021 



Avskjutning dovhjort Östergötlands län 2021– 2022 

Det finns mycket starka populationer av dovhjort inom länet. Dovhjort förekommer framförallt i kretsarna 

Åtvidaberg, Linköping, Kinda och Finspång. Dovhjortsavskjutningen har ökat till 13 334 fällda dovhjortar i 

länet. Under 2021/2022 sköts det i genomsnitt 12,9 dovhjortar per 1 000 hektar  i länet och för Åtvidabergs 

jvk fälldes det 48,3 dovhjortar på 1 000  hektar. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Dovhjort per 1000 ha 

Bild. Antal fällda dovhjort per 1 000 ha 

och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jäga-

reförbundet viltövervakning. 



Avskjutning rådjur Östergötlands län 2021-2022 

Foto: Roland Levander, 

Mostphotos 
Rådjursavskjutningen  i Östergötland minskade kraftigt i samband med de snörika och långa 

vintrarna 2009 och 2010. Sannolikt var vinterdödligheten dessa år mycket hög då rådjuret 

som art är dåligt anpassat till stora snödjup. Efter det har stammarna återhämtat sig något 

och årliga avskjutningen ligger runt 7 000 djur. Som högst har avskjutningen legat på 45 000 

rådjur i början av 90-talet. Rödrävens låga numerär på grund av rävskabben samt mildra vint-

rar gynnade rådjurets utveckling. 

 



Avskjutning rådjur Östergötlands län 2021– 2022 

Rådjursavskjutningen i länet ökade något jämfört med året innan, men om man tittar över en längre period så har 

avskjutningen legat omkring 7 000 djur. Under det senaste jaktåret i länet sköts det i snitt 7,0 rådjur per 1 000 

hektar. Högst låg avskjutningen i Mjölby JVK där det i genomsnitt fälldes 9,4 rådjur per 1 000 hektar. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Rådjur per 1 000 ha 

Bild. Antal fällda rådjur per 1 000 ha och 

jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareför-

bundet viltövervakning. 



Avskjutning vildsvin Östergötlands län 2021-2022 
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Vildsvinsavskjutningen i Östergötlands län har från toppåret 2019/20 med ca 17 000 minskat  

de två senaste åren och är nere i 11 254 vildsvin. Stort jakttryck samt dåligt väder i samband 

med föryngringsperioden är troliga orsaker till minskningen. 

Avskjutning 1995—2021 



Avskjutning vildsvin Östergötlands län 2021 – 2022 

Vildsvinsavskjutningen i länet har minskat de två senaste åren och är nere i 11 254 vildsvin. Under det senaste 

jaktåret i länet sköts det i snitt 10,9 vildsvin per 1 000 hektar. Högst låg avskjutningen i Mjölby JVK där det i ge-

nomsnitt fälldes 16,2 vildsvin per 1 000 hektar. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Vildsvin per 1 000 ha 

Bild. Antal fällda vildsvin per 1 000 ha 

och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jäga-

reförbundet viltövervakning. 



Avskjutning småvilt  2009—2018 

 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Fälthare per 1 000 ha 

Bild. Antal fällda fälthare per 1 000 ha 

och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jäga-

reförbundet viltövervakning. 

Avskjutning fälthare & skogshare Östergötlands län 2021– 2022 

Avskjutningen för fälthare i länet har minskat jämfört med året innan, till 725 st. Under det senaste jaktåret sköts 

det i snitt 0,7 fältharar per 1 000 hektar. Högst låg avskjutningen i Mjölby JVK där det i genomsnitt fälldes 1,3 

fältharar per 1 000 hektar. 

Avskjutningen för skogshare i länet har minskat jämfört med året innan, till 25 st. Under det senaste jaktåret 

sköts det i snitt 0,02 skogshare per 1 000 hektar. Högst låg avskjutningen i Mjölby JVK där det i genomsnitt fäll-

des 0,08 skogsharar per 1 000 hektar. 



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Skogshare per 1000 ha 

Bild. Antal fällda skogshare per 1 000 ha 

och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jäga-

reförbundet viltövervakning. 



 

Avskjutning rödräv Östergötlands län 2021– 2022 

Rävavskjutningen i länet har minskat jämfört med året innan, till 2 298 st. Under det senaste jaktåret sköts det i 

snitt 2.2 rödräv per 1 000 hektar. Högst låg avskjutningen i Söderköping/Valdemarsviks JVK där det i genomsnitt 

fälldes 3,2 rödrävar per 1 000 hektar. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Rödräv per 1 000 ha 

Bild. Antal fällda rödräv per 1 000 ha och 

jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareför-

bundet viltövervakning. 



Generellt om småviltet i Östergötland kan sägas att avskjutningen är vikande för de flesta ar-
ter. Ifall detta beror på en faktisk förändring i småviltsstammarna eller en förändring i jaktutöv-
ning där ett större fokus ligger på klövvilt är osäkert. Avseende exempelvis gåsarterna så 
finns andra data i form av fågelräkning som talar för starkt ökande populationer under mot-
svarande period. Troligtvis finns ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som 
jaktlig resurs än vad som görs i dag.  

Småviltsavskjutning Östergötlands län 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Tjäder per 1 000 ha 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2021-2022  Orre per 1 000 ha 



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. 

Förenklad rapportering med appen Viltdata 
För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar 
för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning kan rapporteringen ske i appen Viltdata. 
Varje jaktlag har en egen kod (jaktlagsnyckel) som delas ut till alla jägare som jagar på mar-
ken. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det spe-
cifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag kan respektive jaktlags kod skrivas in och på så 
sätt särskilja sin avskjutning mellan olika jaktlag.  
 
Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata.  
Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken ”Instruktioner” på www.viltdata.se 

 

Östergötlands län 2021-2022 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Östergötlands län varierar mellan 42 – 100 %. Täck-

ningsgraden för hela länet ligger på 65 %. 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 Länsan-

svarig Jaktvårdskonsulent eller hämtar information som finns på www.viltdata.se. 

Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2021-2022. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

Krets Total areal 

Andel slut-
rapporterad 
areal % 

Antal slut-
rapporterade 
rapporter 

MOTALA JVK 96021 59,61 130 

FINSPÅNG JVK 106373 67,79 110 

NORRKÖPING JVK 143212 55,2 89 

LINKÖPING JVK 137828 53,02 135 

ÖDESHÖGS JVK 38944 91,25 72 

BOXHOLM JVK 52608 99,42 77 

MJÖLBY JVK 48524 58,68 57 

ÅTVIDABERG JVK 68934 74,3 62 

YDRE JVK 67017 74,68 71 

KINDA JVK 113023 40,89 83 

TÅKERNBYGDENS JVK 26091 98,27 7 

SÖDERKÖPING-VALDERMARSVIK JVK 132785 68,99 146 

 1031360 64,70% 1039 

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 i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtag-
ning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik. 

 

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Benny Nilsson 070-3300652 
benny.nilsson@jagareforbundet.se  
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