
Avskjutningsrapportering  Kalmar  

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundste-
narna 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 rapporterar sitt fällda vilt till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen 
mot viltdata, 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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Kalmar län 
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Jaktens mångfald inom Kalmar län 

 

Inom Kalmar län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av respek-
tive 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 en art. 

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 ringduva, kråkfågel och rödräv som 
fälls i större omfattning.  

Gråsäl är en art som skulle kunna jagas mer. Möjligheten till ett större uttag är 
stort, och jämfört med föregående jaktsäsong så minskade avskjutningen med 26 
sälar jämfört med jaktåret före från 116 individer till 92. 

Länets lodjursstam är på stark tillväxt och antalet föryngringar ökar stadigt. Den 
låga licenstilldelningen fylls varje år utan svårigheter. Under jakten 2021 fälldes 12 
lodjur under licensjakten och 1 under skyddsjakt. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 2021-2022. 

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. 



Tabell: Skattat eller rapporterat antal fällda jaktåret 2021-22 Kalmar 

Källa: 

Svenska Jägareförbundet viltövervakning, Länsstyrelsen Kalmar samt Naturvårdsverket 

Art Avskjutning 95 % trolighetsintervall Avskjutning Förändring jmf 2020/21 

  2021/2022   2020/2021 Antal Procent 

Klövvilt           

Dovhjort 4075 (3763 - 4453) 4572 -497 -10,87 

Kronhjort 1277   1254 23 1,83 

Rådjur 10060 (9519 - 10663) 9866 194 1,97 

Vildsvin 14630 (13810 - 15540) 18366 -3736 -20,34 

Älg 1966   2191 -225 -10,27 

            

Stora rovdjur           

Lo 12 (L) + 1 (S) = 13   9 4 50,00 

            

Övriga däggdjur           

Fälthare 1236 (1085 - 1425) 1399 -163 -11,65 

Gråsäl 92   116 -24 -20,69 

Grävling 1664 (1494 - 1854) 1762 -98 -5,56 

Iller 19 (10 - 39) 25 -6 -24,00 

Rödräv 2588 (2369 - 2836) 2767 -179 -6,47 

Skogshare 64 (46 - 93) 85 -21 -24,71 

Skogsmård 353 (282 - 449) 511 -158 -30,92 

             

Fåglar           

Bläsand 90 (26 - 274) 111 -21 -18,92 

Fasan 162 (82 - 377) 162 0 0,00 

Fiskmås 113 (49 - 259) 122 -9 -7,38 

Grågås 1283 (822 - 2103) 1574 -291 -18,49 

Gråtrut 140 (37 - 401) 226 -86 -38,05 

Gräsand 1243 (856 - 1908) 1432 -189 -13,20 

Havstrut 12 (0 - 112) 38 -26 -68,42 

Kaja 3352 (2456 - 4622) 3823 -471 -12,32 

Kanadagås 365 (247 - 561) 365 0 0,00 

Knipa 230 (81 - 676) 447 -217 -48,55 

Kråka 1809 (1426 - 2322) 2303 -494 -21,45 

Kricka 250 (115 - 548) 328 -78 -23,78 

Morkulla 67 (39 - 124) 84 -17 -20,24 

Nötskrika 424 (255 - 689) 612 -188 -30,72 

Orre 18 (9 - 41) 18 0 0,00 

Rapphöna 199 (54 - 693) 156 43 27,56 

Ringduva 3690 (2794 - 5041) 4098 -408 -9,96 

Skata 927 (702 - 1242) 1012 -85 -8,40 

Storskrake 81 (17 - 291) 139 -58 -41,73 

Tjäder 27 (15 - 49) 40 -13 -32,50 

Vigg 281 (111 - 834) 415 -134 -32,29 

            



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning och Länsstyrelsen Kalmar län. 

Avskjutning klövvilt Kalmar län 

Det fälldes 32 008 klövvilt under 2021-
2022 i Kalmar län, vilket är en minskning 
med ca 4 200 klövvilt jämfört med jaktsä-
songen 2020-2021. Nedgången är till 
största delen en följd av den minskade 
vildsvinsstammen. 

Störst förändring ser vi i vildsvinspopu-
lationen där avskjutningen minskar med 
ca 20 %, därefter följer älg och dovvilt 
som vardera minskar med ca 10 %. Rå-
djur och kronvilt har däremot marginella 
ökningar, ca 2 % vardera. 

 

Foto: Sara Nordlinder 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning samt Länsstyrelsen Kalmar 



Avskjutning kronvilt Kalmar län 

Antalet fällda kronvilt i lä-
net har varit stabilt under 
de senaste 10 åren. Lik-
som för dovviltet är kron-
viltet flocklevande och va-
riationerna inom länet kan 
vara stor. Framför allt 
kretsarna Västervik 
Södra, Oskarsham och 
Vimmerby har en bety-
dande population av kron-
vilt. 

Figur. Avskjutningen av kronvilt i Kalmar län 2006-2022  

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län. 

Foto: Anders Nilsson 



Avskjutning dovvilt 

Karta: Jämförelse kretsar 

avskjutning dovvilt.   

Diagram: Avskjutning dovvilt i Kalmar län. 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Sedan 2018 har antalet fällda dovvilt ökat 
kraftigt. Den senaste jaktsäsongen mins-
kar antal fällda dovvilt för första gången 
på många år. Detta är en indikation på att 
populationen skattas mer än den tillväxer. 
Om det blir en trend även kommande sä-
songer eller om den är tillfällig återstår att 
se. Om trenden håller i sig så är situation-
en välbehövlig i de norra delarna av länet 
där populationen bitvis är mycket tät. 

I övriga länet förekommer dovviltet i mer 
eller mindre omfattning. Västervik södra, 
Vimmerby, Oskarshamn och Mönsterås 
är kretsar som hyser bitvis täta populat-
ioner. Övriga kretsar berörs i mindre om-
fattning. 

Fördelningen mellan hjortar, hindar och 
kalvar är däremot inte bra. En bra modell 
är att av 10 fällda dovvilt bör det vara 1 
hjort, 3 hindar och 6 kalvar.   



Avskjutning rådjur 

Karta: Jämförelse 

kretsar avskjutning 

rådjur.   

Diagram: Avskjutning rådjur i Kalmar län. 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Antal fällda rådjur ligger stabilt mellan 8
-10 tusen per år sedan 2006. Detta indi-
kerar en stabil population som i det 
stora inte förändras nämnvärt. Lokalt 
kan det däremot vara större variationer 
mellan år och över tid.  

Flest rådjur fälls på Öland med Kalmar-
sund och Mönsterås därefter. 

Andelen bock i avskjutningen är däre-
mot för hög. Nära 50 % av de fällda rå-
djuren är bockar. Sträva mot fördelning-
en 1 bock, 1 hondjur och 2-3 kid i av-
skjutningen. Detta leder till en bättre 
kvalitet på de djur som ska utgöra fram-
tida rådjursstam. 

Om vårjakten efter bock nyttjas ska den 
sammanräknas med hösten och vin-
terns avskjutning. 



Avskjutning vildsvin 

Karta: Jämförelse kretsar 

avskjutning vildsvin.   

Diagram: Avskjutning vildsvin i Kalmar län. 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Vildsvinsstammen har haft en positiv 
tillväxt sedan 2006 med vissa toppar 
och dalar i avskjutningen. De senaste 
årens höga avskjutning följdes senast 
av en minskning till knappt 15 000 vild-
svin. Indikationen om en minskning i 
stammen fanns i de rapporter som jä-
gare vittnade om och det visar sig nu 
också i statistiken. 

Vildsvinen är väl spritt över länet med 
undantag för Öland, även om vildsvin 
förkommer om än mycket sporadiskt. 
På fastlandet varierar avskjutningen 
mellan 12,7—21,6 vildsvin per 1 000 
ha. 

För en ökad kontroll av stammen samt 
bättre skadeförebyggande jakt bör kul-
tingar och årsgrisar yngre än 12 måna-
der fällas i större omfattning. Sikta på 
att 7 av 10 fällda vildsvin är yngre än 12 
månader. 



Jämförelse mellan grannlänen till Kalmar län 

 

I grannlänen till Kalmar län fälls det flest dovvilt i Östergötland 
med 12,93 dovvilt per 1 000 ha, flest rådjur och vildsvin fälls i 
Blekinge med 10,03 respektive 17,37 vilt/1 000 ha. 

Jönköping 

Dovvilt  0,64 /kha 

Rådjur  8,6 /kha 

Vildsvin  6,09 /kha 

Östergötland  

Dovvilt  12,93 /kha 

Rådjur  7,06 /kha 

Vildsvin  10,91 /kha 

Kalmar 

Dovvilt 3,76 /kha 

Rådjur  9,29 /kha 

Vildsvin 13,5 /kha 

Blekinge 

Dovvilt 1,82 /kha 

Rådjur 10,03 /kha 

Vildsvin 17,37 /kha 

Kronoberg 

Dovvilt 0,32 /kha 

Rådjur 9,88 /kha 

Vildsvin 9,13 /kha 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 



Småviltsavskjutning Kalmar län 

Generellt om småviltet i Kalmar kan sägas att avskjutningen är vikande för de 
flesta arter. Ifall detta beror på en faktisk förändring i småviltsstammarna eller en 
förändring i jaktutövning där ett större fokus ligger på klövvilt är osäkert. Troligt-
vis finns ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig re-
surs än vad som görs i dag.  

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 



Småviltsavskjutning Kalmar län 

Sjöfågeln har minskat i antal fällda fåglar. I detta fall har minskningen sannolikt 
mer med ett vikande intresse att göra än en minskad population. Tillgången på 
bland annat grågås är fortsatt mycket god och kan erbjuda många fina jakttill-
fällen. Jakten efter grågås, som börjar den 11 augusti, kan dessutom vara en 
trevlig inledning på en kommande jaktsäsong. 

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 



Fältfågel i Kalmar län 

Öland, som med lite biotopvård, har fantastiska förutsättningar för rapphöna och 
fasan, är den delen av länet där det framför allt fälls fältfågel. Skattningen har en 
stor osäkerhet då rapporterna är få och antalet fällda fåglar varierar stort. Rapp-
hönan och fasanen är båda starkt beroende av ett gynnsamt klimat med gott om 
insekter i samband med att kycklingarna kläcks. Ett år med dåliga förutsättning-
ar påverkar starkt tillgången. På några jaktmarker stödutsätts fågel för att stärka 
den lokala populationen.  

För att ge den vilda populationen bäst förutsättningar för en lyckad föryngring, 
så är blommande fältkanter en mycket uppskattad biotop i landskapet som ger 
en högre kycklingöverlevnad. 

 

Källa: Svenska Jägareförbundets 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. 

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 som delas ut till alla jägare som jagar på marken. Jägaren upp-
ger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika 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 

Kalmar län 2021-2022 

Målet i Svenska jägareförbundets viltövervakning är en täckningsgrad på 40 % på länsnivå vil-
ket ger högre säkerhet i de skattade siffrorna. I Kalmar län når vi en täckningsgrad på 48 % 
vilket är bra. På kretsnivå strävar vi efter en täckningsgrad på minst 30 % vilket 9 av 12 kretsar 
når.  

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



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 

Fredrik Zethraeus 

010-58 47 046 

Fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se 

Foto: Ingmar Tykesson 


