
Avskjutningsrapportering  Värmland  

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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Värmland 

För att få så god statistik som möjligt eftersträvar vi att minst 30 % av den jaktbara 

arealen inom vardera jaktvårdskrets är rapporterad. Detta mål når vi i nuläget inte i 

samtliga jaktvårdskretsar i länet. Siffrorna och utvecklingen av viltstammarna som 

presenteras i denna rapport är  bra uppskattningar av verkligheten, men med 

högre rapporteringsgrad skulle de vara än bättre. Jägarna i länet tar ett stort och 

viktigt ansvar för sin jakt och för viltförvaltningen och det hoppas vi fortsätter att bli 

ännu bättre.  
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Jaktens mångfald inom Värmlands län 

Inom Värmlands län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av re-

spektive 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 oav-

sett om få eller många fälls av arten i fråga. 

Avskjutningen går mot en allt högre övervikt mot klövvilt. Småviltet som jaktlig re-

surs nyttjas i länet i allt mindre utsträckning och här finns utrymme för ökningar. 

Detsamma gäller fåglar där exempelvis gässen har en kraftigt ökande population 

vilket inte återspeglas i den Värmländska avskjutningsstatistiken.  
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Bilder: Älg och rådjur, de två viltarterna som sköts i högst antal i Värmland 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 antal fällda jaktåret 2021-22 i Värmland 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning, Rovbase (stora rovdjur) samt Länsstyrelsen Värmland (Älg och 
kronhjort 

Art Avskjutning 95 % Trolighetsintervall Jämfört med 2020/2021 

      Antal Procent 

Klövvilt         

Dovhjort 68 (41 - 122) -10 -12,82 

Kronhjort 253   65 34,57 

Rådjur 5206 (4720 - 5779) -494 -8,67 

Vildsvin 1346 (1091 - 1686) -301 -18,28 

Älg 4521   -301 -6,24 

          

Stora rovdjur         

Björn 3 (L)   0 0,00 

Varg 7 (L) + 1 (S) = 8   +1 14,29 

          

Övriga däggdjur         

Bäver 383 (313 - 473) -152 -28,41 

Fälthare 161 (112 - 233) -54 -25,12 

Grävling 1010 (862 - 1194) -138 -12,02 

Iller 42 (26 - 70) -8 -16,00 

Rödräv 2608 (2326 - 2930) -262 -9,13 

Skogshare 522 (431 - 636) -175 -25,11 

Skogsmård 258 (196 - 337) -219 -45,91 

          

Fåglar         

Fasan 57 (40 - 407) -11 -16,18 

Fiskmås 144 (63 - 312) -48 -25,00 

Grågås 270 (127 - 632) -51 -15,89 

Gråtrut 9 (0 - 95) -10 -52,63 

Gräsand 683 (483 - 1109) 257 60,33 

Järpe 25 (15 - 42) -4 -13,79 

Kaja 1218 (730 - 2017) -1938 -61,41 

Kanadagås 543 (387 - 766) -63 -10,40 

Knipa 3 (0 - 14) -2 -40,00 

Kråka 826 (619 - 1124) -209 -20,19 

Kricka 2 (0 - 37) 0 0,00 

Morkulla 40 (24 - 75) +9 29,03 

Nötskrika 533 (386 - 764) -123 -18,75 

Orre 773 (622 - 986) -53 -6,42 

Rapphöna 62 (50 - 435) +13 26,53 

Ringduva 991 (561 - 1702) -307 -23,65 

Skata 742 (551 - 1007) -199 -21,15 

Tjäder 672 (575 - 799) -123 -15,47 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning och Länsstyrelsen Värmland. 

Avskjutning klövvilt Värmlands län 

Klövviltsarterna  har haft skilda utvecklingskur-

vor den senaste 10-årsperioden. Vildsvin och 

kronhjort har kraftigt ökat både i antal och ut-

bredningsområde i länet. Dovhjort etablerar sig 

i allt större utsträckning, även om de än så 

länge endast förekommer lokalt och i låga an-

tal. Vildsvinsavskjutningen har ökat  mycket 

kraftigt under en rad av år men senaste sä-

songen ser vi ett tydlig trendbrott med minskad 

avskjutning. . 

Även för rådjur har vi under det senaste årtion-
det sett en ökad avskjutning i länet troligtvis till 
stor del beroende av flertal milda, snöfattiga 
vintrar. Även älgen har under de senaste åren 
visat en långsam ökande trend, men detta efter 
att under längre period haft en kraftig minskning 
till historiskt låga nivåer. Årets avskjutningssiff-
ror visar dock ett trendbrott både avseende rå-
djur och älg där vi åter ser en vikande avskjut-
ning.   

Slutligen kan man konstatera att vi har betydligt 
mer diversifierad klövviltsstam jämfört med ett 
par årtionden tillbaka i tiden. 
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Avskjutning 



Avskjutning kronvilt Värmlands län 

Kronviltet fortsätter att uppvisa en kraf-

tigt ökad avskjutning i länet. Fortsatt 

skjuts de dock i små numerär jämfört 

med exempelvis rådjur och vildsvin.  

Man upplever vidare  att den Värm-

ländska kronviltstammen sprider sig 

allt mer över länet. Det är nog ingen 

vågad gissning att vi kommer se en 

fortsatt ökande avskjutningstrend kom-

mande år.   

Figur. Avskjutningen av kronvilt i Södermanlands län 2009-2018 Källa: Länsstyrelsen Söder-
manland 
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Avskjutning 

Källa: Länsstyrelsen Värmland. 



Avskjutning dovvilt  

 

Dovviltsavskjutningen  har över tid en ökande trend i länet men på fortsatt låga nivåer. Denna 

säsong ses en  minskning i avskjutningen, men sett till antal djur är denna minskning margi-

nell.  Avskjutningen av dovvilt är starkt koncentrerad till kretsarna intill Vänern men även 

längre norrut har det under året skjutits enstaka djur.  Precis som på många andra områden 

är handjursavskjutningen starkt överrepresenterad i avskjutningsstatistiken, troligen på grund 

av att handjuren rör sig över större områden. På sikt med ökande stammar kan detta ge ne-

gativa effekter på kvalitén i stammen då det resulterar i en skev könsfördelning.  

Avskjutning 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 



Värmland 



Avskjutning rådjur  
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Rådjursavskjutningen  i Värmland har en långsiktigt ökande trend även om senaste året visar 

en vikande avskjutning. Det är dock inget ovanligt med en större mellanårsvariation för rådju-

ren, bland annat påverkat av vinterklimat och predation.  Variationen i avskjutningsnivåer är 

stor inom länet med tydligt högst avskjutning i de södra kretsarna medan det i de nordligare 

delarna av länet är en mycket sparsam avskjutning.   

Avskjutning  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 



Södermanland 

Värmland 



Avskjutning vildsvin 
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Efter flera år med kraftigt ökande vildsvinsavskjutning visar statistiken en tydlig minskning 

under det senaste jaktåret. Denna trend stämmer väl överens med den nationella avskjut-

ningsstatistiken som också visar en vikande trend senaste året. En kall vår gjorde sannolikt 

att stor del av årets föryngringar förolyckades vilket fått effekter på stammens utveckling.   

Spridningen av vildsvin fortsätter annars i Värmland och det är  endast längst i norr som det 

under året inte fälldes några vildsvin. En stor majoritet av vildsvinen skjuts dock koncentrerat 

i kretsarna runt Vänern. 

Avskjutning  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 



Värmland 



Småviltsavskjutning Värmlands län 

Småviltsavskjutningen uppvisar för många arter en minskning i Värmland. Exempel på detta är exem-
pelvis fälthare och skogshare. Till viss del kan detta sannolikt bero på en minskad hundanvändning 
men för skogsharen så har också en ordentlig minskning skett och nivåerna är låga över hela länet. För 
ett flertal arter som till exempel rödräv skulle sannolikt ett betydligt högre jaktligt uttag kunna göras.   

Småviltsavskjutning 2010—2022 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 



Värmland 



Värmland 



Fågelavskjutning Värmlands län 

Precis som för småviltsavskjutningen är fågel en resurs som nog hållbart skulle kunna jagas i en högre 
omfattning i Värmland. Långsiktigt så har vi en nedåtgående trend för både ringduva och skogsfågel i 
länet. Gällande gäss ligger avskjutningen på en stabil nivå men detta samtidigt som man nationellt ser 
kraftigt ökade gåsstammar varför uttaget bör kunna öka.  De fåglar där det bedrivs intensivast jakt är 
annars kråkfågel för predatorkontroll.  

Avskjutning fågel  2010—2022 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 



Värmland 



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 

 

Värmlands län 2021-2022 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Värmlands län varierar mellan 14 – 62%. Täcknings-
graden för hela länet ligger på 40 %, vilket tangerar Svenska Jägareförbundets målsättning för 
år 2024. Dock har vi en målsättning att öka rapporteringsgraden framförallt i de kretsar med 
låg täckningsgrad. En hög täckningsgrad säkerställer en god beräkning av avskjutningens om-
fattning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbildning eller information om hur man rap-
porterar 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 20121-2022. 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 i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtag-
ning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik. 

 

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Johan Stedt 

010/5847668 

Foto: Per Zakariasson 


