
Avskjutningsrapportering  Västernorrland 

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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http://www.viltdata.se/
http://www.viltdata.se/


Västernorrland 

Genom avskjutningsstatistiken kan vi påvisa viltstammarnas variationer och däri-

genom försvara fortsatt  jakt på så många viltarter som möjligt. Om vi inte kan visa 

hur mycket som fälls av de jaktbara arterna så är risken stor för inskränkningar i 

jakttiden eller jaktförbud för vissa arter.  

För att statistiken skall vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen 

inom en jaktvårdskrets är rapporterad och tyvärr ligger siffran för flera av jakt-

vårdskretsarna i Västernorrland en bit under denna nivå. Dock har den rapporte-

rade arealen ökat rejält under 2021 och många flera kretsar har nu rapporter från 

över 30 % av  jaktbara arealen jämfört med tidigare år. För hela Västernorrland har 

rapportringsgraden ökat från 10 % 2020 till 27 % 2021 vilket är väldigt positivt.  

För att statistiken ska bli ännu bättre krävs att fler jaktlag börjar samla in, samman-

ställa och rapportera in sin avskjutning.  

Foto: Kenneth Johansson 



Jaktens mångfald inom Västernorrlands län 

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

av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är för-

stås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda indivi-

der oavsett om få eller många fälls  

När det kommer till antal så är det fågel som det fällts mest av i Västernorrland un-

der jaktåret 2021 och då främst  tjäder, orre och kråkfågel.  När det kommer till 

pälsvilt så är det framförallt rödräv och hare som det fälls flest av.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

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. 



Jaktens mångfald inom Västernorrlands län 

*L= fällda under licensjakt 

Tabell: Skattat antal fällda vilt jaktåret 2021-22 i Västernorrland 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning, Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket 

Art Avskjutning 95 % trolighetsintervall Jämfört med 2020/2021 

   Antal Procent 

Klövvilt         

Kronhjort 31  -65 -67,71 

Rådjur 1057 (790 - 1467) -464 -30,51 

Vildsvin 2 (0 - 35) -4 -66,67 

Älg 3548  -807 -18,53 

       

Stora rovdjur         

Björn 73 (L*)  38 108,57 

Lo 3 (L)  2 200,00 

       

Övriga däggdjur       

Bäver 702 (554 - 896) -147 -17,31 

Gråsäl 88  -7 -7,37 

Grävling 538 (412 - 710) -216 -28,65 

Rödräv 1443 (1166 - 1819) -351 -19,57 

Skogshare 950 (783 - 1164) -188 -16,52 

Skogsmård 371 (282 - 501) -256 -40,83 

        

Fåglar         

Dalripa 65 (31 - 137) -7 -9,72 

Fiskmås 214 (109 - 411) -95 -30,74 

Grågås 59 (18 - 243) -4 -6,35 

Gråtrut 50 (16 - 216) -8 -13,79 

Gräsand 213 (103 - 438) -80 -27,30 

Havstrut 4 (0 - 41) -5 -55,56 

Järpe 469 (347 - 640) -19 -3,89 

Kaja 971 (429 - 1965) -555 -36,37 

Kanadagås 683 (431 - 1061) -437 -39,02 

Knipa 20 (6 - 54) -10 -33,33 

Kråka 1081 (747 - 1579) -225 -17,23 

Kricka 4 (0 - 39) -3 -42,86 

Morkulla 14 (1 - 51) -17 -54,84 

Nötskrika 537 (309 - 887) -301 -35,92 

Orre 3325 (2856 - 3908) +152 4,79 

Ringduva 199 (75 - 455) -118 -37,22 

Skata 947 (652 - 1386) -174 -15,52 

Storskrake 2 (0 - 31) -1 -33,33 

Tjäder 2023 (1747 - 2345) -259 -11,35 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning rådjur Västernorrlands län 

Avskjutningen av rådjur i Västernorrland mins-

kade under jaktåret 2021 och det fälldes totalt 1 

443 rådjur vilket är 351 rådjur färre än föregå-

ende år. Avskjutningen var högst i Sundsvall 

jaktvårdskrets där det i snitt fälldes 2,8 rådjur per 

1 000 ha vilket kan jämföras med Resele-

Ådalsliden jaktvårdskrets där avskjutningen var 

lägst och det fälldes 0,1 rådjur per 1 000 ha. I 

hela Västernorrland fälldes det i snitt 0,5 rådjur 

per 1 000 ha. 

 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning skogshare Västernorrlands län 

Avskjutningen av skogshare i Västernorrland har de senaste åren legat på en 

relativt jämn och stabil nivå i och den fortsätter att göra det även under detta 

jaktår. Tittar man däremot på trenden över en längre tidsperiod (10 år) så har 

avskjutningen minskat rejält. Totalt fälldes det 950 harar i Västernorrland under 

jaktåret 2021 och det är 188 färre än året innan. I snitt fälldes det 0,4 skogsha-

rar per 1 000 ha i Västernorrland och högst var avskjutningen i Högsjö JVK där 

det i snitt fälldes 0,8 harar per 1 000 ha. Lägst var avskjutningen inom Junsele-

jaktvårdskrets där det fälldes 0,04 harar per 1 000 ha. 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning bäver Västernorrlands  län 

Avskjutningen av bäver har minskat under flera år och fortsätter att göra så 

även under jaktåret 2021 då den totala avskjutningen beräknas till 702 bävrar 

vilket är 147 färre än föregående år. Högs avskjutning av bäver har vi i Högsjö 

Jaktvårdskrets där det i snitt fälls 0,3 bävrar per 1 000 ha. Lägst avskjutning har 

vi i Resele-Ådalsliden Jakvårdskrets där det fälls 0,09 bävrar per 1 000 ha. 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning rödräv Västernorrlands län 

Avskjutningen av räv har minskat stadigt sedan 2011 då det fälldes ca 3 000 rä-

var i Västernorrlands län. Under 2021 fälldes jämförelsevis endast 1 443 rävar 

vilket är 351 rävar färre än föregående år. I snitt fälldes  0,7 rävar per 1 000 ha 

på länsnivå och högst var avskjutningen i Sundsvalls JVK där det i snitt fälldes 

1,5 rävar per 1 000 ha. Lägst var avskjutningen i Resele-Ådalslidens Jakt-

vårdskrets där det fälldes 0,2 rävar per 1 000 ha i snitt. 



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning skogsmård Västernorrlands  län 

De senaste åren visar avskjutningen av mård  

på en något ökande trend men 2021 så mins-

kade den rejält. Totalt visar beräkningen att det 

fälldes 371 mårdar i länet och det är 256 mår-

dar färre än föregående år. Inom Kramfors-

jaktvårdskrets var avskjutningen högst och det 

fälldes i snitt 0,3 mårdar per 1 000 ha där. 

Lägst var avskjutningen i Gide Älvdals jakt-

vårdskrets där det fälldes knapp 0,1 mårdar 

per 1 000 ha.  

Foto:Magnus Hansson-



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning tjäder orre och järpe Västernorrlands  län 

Avskjutningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år för både tjä-

der, orre och järpe. Avskjutningen av orre ökade medan den för tjäder och järpe 

är mer stabil eller något minskande jämfört med föregående år. Sett till den mer 

långtgående trenden så är den dock ökande för både orre och tjäder och vilket 

nog till stor del beror på rävens minskning under samma period. Totalt fälldes  2 

023 tjädrar, 3 325 orrar och 469 järpar i länet under året.  



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 

Avskjutning dalripa Västernorrlands län 

Avskjutningen av dalripa i Västernorrland är låg men stabil. Totalt beräknas av-

skjutningen 2021 till 65 ripor vilket är ungefär samma nivå som varit sedan 

2008. 

 

 



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019-2020. 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. 

Västernorrlands län jaktåret 2021-2022 

Rapporteringsgraden för jaktvårdskretsarna i Västernorrland varierar mellan 5-58 % och för 

hela länet ligger rapporteringsgraden på 27 %, vilket är en ökning med hela 17 % jämfört med 

föregående år. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i 

länets alla kretsar och 2021 så uppnådde 9 av 16 kretsar detta målet vilket är en klar förbätt-

ring jämfört med tidigare år då målet inte uppnåtts i någon krets alls. En stor anledning till att 

rapporteringsgraden ökat så mycket under 2021 är ett samarbete mellan Svenska Jägareför-

bundet och SCA som möjliggjort för alla som jagar småvilt på SCA:s marker att rapportera sin 

avskjutning. Inför kommande år är det viktigt att vi fortsätter att arbetar för att öka rapporte-

ringsviljan och därav statistikens kvalité ytterligare. 



Förenklad rapportering med nya Viltdata-appen 

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar 

för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning så har vi nu tagit fram en app. Appen 

möjliggör för jaktlaget att, på ett enkelt sätt, samla in avskjutning från alla jägare i laget utan en 

massa telefonsamtal, sms och papperslistor samtidigt som den även förenklar för den enskilde 

jägaren att hålla koll på sin avskjutning och rapportera den.  

Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken och som har 

laddat ner appen till sin telefon. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rap-

portera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag så kan hen enkelt 

lägga till dessa i appen genom att skriva in koderna för de andra jaktlagen och på så sätt sär-

skilja sin avskjutning på 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 



Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Magnus Hansson 

magnus.hansson@jagareforbundet.se 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 medlemmar som 
är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. För-
bundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en 
långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor re-
spekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas 
i orden hänsyn och balans.  

Förbundet har även i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, vilt-
provtagning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och tra-
fik. 
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Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Magnus Hansson 

magnus.hansson@jagareforbundet.se 


