
Svenska Jägareförbundet har sammanställt av-
skjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rap-
portering gör det möjligt att följa viltstammarnas 
tillstånd och utveckling, vilket är ett viktigt  un-
derlag i viltförvaltningen. Inrapporterade upp-
gifter från enskilda områden särredovisas inte – 
de utgör endast underlag för beräkning av av-
skjutningen och bedömning av viltstammarnas 
utveckling på krets- och länsnivå.   

Viltövervakning 
Gotlands län 2016-2017 

 
 

Avskjutningsrapport: 1 juli 2016 - 30 juni 2017 
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. Detta sam-
manställs sedan på kretsnivå. För mer information och statistik se www.viltdata.se  
 
Rapporteringsåret 2016-2017 har jägarna liksom tidigare år rapporterat ganska bra men 
vissa kretsar kan bli betydligt bättre. Länet som helhet har en svarsfrekvens på  61 %.  
Norra och Östra kretsarna har i stort sett 100 % svarsfrekvens,  den lägsta siffran på in-
rapporterad areal (svarsfrekvens) 17 % finns hos två kretsar. 
 
Rådjursavskjutningen är relativt stabil de senaste tre/fyra , skillnaderna i rådjurstäthet 
mellan jaktvårdskretsar är mycket stor.  På flera håll påverkar räven rådjursstammen men 
samtidigt har vi haft milda vintrar som gynnar rådjuren.  
 
Avskjutningen av fältharen fortsätter att minska i länet som helhet  vilket sannolikt åter-
speglar utvecklingen av stammarna.  Fältfågeln visar också på en nedåtgående trend  
speciellt tydligt hos fasanen. Om det beror på minskade stammar eller färre som rappor-
terar fällda fasaner och rapphöns kan diskuteras.  

ETT MYCKET STORT TACK TILL ALLA  
JÄGARE SOM PÅ FRIVILLIG VÄG  
RAPPORTERAR VAD NI SKJUTIT OCH PÅ 
SÅ SETT HJÄLPER TILL ATT FÅ FRAM BRA 
OCH RELEVANTA UNDERLAG FÖR JAKTEN 
OCH VILTETS FÖRVALTNING 

Nedanstående redovisade viltarter är bara några exempel. Vill du/ni ha andra viltarter se 
www.viltadata.se eller hör av er till Jägareförbundet Gotland 
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