
Avskjutningsrapportering  Västerbottens län 

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 2018 - 30 juni 2019  

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. 

Foto: Madeleine Lewander 

http://www.viltdata.se/


Västerbottens län 

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 på vissa arter. 

 

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Västerbottens län är bra men fortfarande 
får vi in för få rapporter från några jaktvårdskretsar, vilket gör att statistiken från 
dessa är osäker och kanske inte alltid återspeglar verkligheten. Sammanlagt har vi 
fått in avskjutningsrapporter från 442 jaktlag. För att höja kvaliteten på statistiken 
strävar vi efter avskjutningsrapporter från fler jaktlag och därmed högre täcknings-
grad. För att stimulera jaktvårdskretsarna till att arbeta med frågan har Läns-
jaktvårdsföreningen, Jägareförbundet Västerbotten, betalat ut extra kretsbidrag till 
de jaktvårdskretsar som arbetat med att öka rapporteringen inom sin krets. Antalet 
jägare och jaktlag som rapporterar måste bli större, så påminn varandra om vikten 
av att rapportera skjutet vilt.  

I denna avskjutningsrapportering behandlas allt vilt utom älg. All nedan redovisad 
statistik avser beräknad avskjutning nedan odlingsgräns, samt privat mark ovan 
odlingsgräns, utom för dal– och fjällripa där länsstyrelsens och jägareförbundets 
statik summerats. Avskjutningsstatistik gällande vilt annat än ripa som fällts på sta-
tens mark ovan odlingsgränsen ingår inte i denna rapport utan redovisas av Läns-
styrelsen. Statistik över fällda älgar sker via Länsstyrelsen och redovisas på annat 
sätt.  

För första gången på sju år så har länet haft ett fågel år och avskjutningen av 
skogsfågel dubblerades jämfört med året innan. Även avskjutningen av skogshare 
och räv ökade efter att ha minskat under flera år.  

Västerbottens kustland visar på en god tillgång på rådjur. Efter att ha ökat under 
flera år så minskade rådjursavskjutningen detta jaktår.  

Kronviltet ökar i antal och sprider sig i länet. Etablerade stammar finns numera i 
Nordmalings, Umeå, Bjurholm och Vännäs jaktvårdskretsar. Det har även rappor-
terats att kronvilt spridit sig norr om Umeälven. Det finns även en etablerad stam 
inom Nysätra– och Lövångers jaktvårdskretsar. 

 

 



Jaktens mångfald inom Västerbottens län 

Inom Västerbottens 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. 

När det kommer till vilt förutom älg så är det framförallt fågel som fälls. I länet beräknas det ha fällts 36 400 fågelvilt 

under förra jaktåret, jämfört med 11 600 av de däggdjursarter som får jagas (älg ej inräknad). De djurgrupper som 

fälls i störst omfattning är ripa och skogsfågel, följt av mås- och kråkfågel. Bland de jaktbara däggdjursarterna så 

fälls det ungefär lika många matvilt som pälsvilt.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning i jämförelse med angränsande län 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning rådjur Västerbottens län 2018– 2019 

Rådjursavskjutningen i länet har de ökat de senaste tio åren, men avskjutningen verkar de senaste tre-fyra åren 

ha planat ut. Under senaste jaktåret minskade avskjutningen och det beräknas ha fällts 1 660 rådjur i länet. 

Högst avskjutning skedde i Lövångers jaktvårdskrets där det fälldes 2,2 rådjur per 1 000 hektar. 

Figur. Avskjutningen av rådjur i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Rådjur per 1000 ha 

Bild. Antal fällda rådjur per 
1000 ha och jaktvårdskrets 
Källa: Svenska Jägareförbun-
det viltövervakning. 



Avskjutning kronvilt Västerbottens län 2018– 2019 

Kronviltet är en art som ökar i länet och det fälldes uppskattningsvis ca 300 kronvilt förra jaktåret. Detta är troligt-

vis en överskattning, då beräkningen av fällda djur blir osäker när det rör sig om förhållandevis få individer. Kron-

viltet finns i huvudsak inom Nordmalings-, Vännäs- och södra delen av Umeå jaktvårdskretsar och arten sprider 

sig över länet. Det har rapporterats om enstaka kronvilt så långt upp i inlandet som Vindelns jvk och södra delen 

av Lycksele jaktvårdskretsar. Det har även observerats grupper av kronvilt norr om Umeälven och även inom 

Nysätra– och Lövångers jaktvårdskretsar. 

Figur. Avskjutningen av kronvilt i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Kronvilt per 1000 ha 

Bild. Antal fällda kronvilt per 1000 ha 
och jaktvårdskrets Källa: Svenska 
Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning skogshare Västerbottens län 2018– 2019 

Avskjutningen av skogshare har visat en minskande trend sedan 2011 även om den ökade något under förra 

jaktåret. Förra jaktåret skattas avskjutningen till ca 2 570 harar. Avskjutningen har under den senaste tioårspe-

rioden pendlat mellan 2 000 och 7 000 harar. Under sommaren rapporterades det från flera områden i länet om 

harpest.  

Figur. Avskjutningen av skogshare i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägare-
förbundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Skogshare per 1000 ha 

Bild. Antal fällda 
skogsharar per 1000 
ha och jaktvårdskrets 
Källa: Svenska Jägare-
förbundet viltövervak-
ning. 



Avskjutning rödräv Västerbottens län 2018– 2019 

Avskjutningen av rödräv ökade under förra jaktåret och det beräknas ha fällts ca 4 000 rävar i länet. Antalet rävar 

är dock lägre än under perioden 2011-2015 då avskjutningen låg på en förhållandevis hög nivå.   

Figur. Avskjutningen av rödräv i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Rödräv per 1000 ha 

Bild. Antal fällda rödrävar per 
1000 ha och jaktvårdskrets 
Källa: Svenska Jägareförbundet 
viltövervakning. 



Avskjutning bäver Västerbottens län 2018– 2019 

Avskjutningen av bäver nådde en topp 2015 då drygt 1 000 bävrar beräknas ha fällts i länet. Efter att avskjut-

ningen sedan dess minskat verkar den nu öka igen och förra jaktåret skattades avskjutningen till 700 bävrar.  

Figur. Avskjutningen av bäver i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Bäver per 1000 ha 

Bild. Antal fällda bävrar 
per 1000 ha och jakt-
vårdskrets Källa: 
Svenska Jägareförbun-
det viltövervakning. 



Avskjutning skogsmård Västerbottens län 2018– 2019 

Intresset för mårdjakt ökar i länet och förra jaktåret beräknas 1 200 mårdar ha fällts. Intresset för mårdjakt är 

stort både i inlandet och kusten.   

Figur. Avskjutningen av skogsmård i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägare-
förbundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Skogsmård per 1000 ha 

Bild. Antal fällda skogs-
mård per 1000 ha och 
jaktvårdskrets Källa: 
Svenska Jägareförbun-
det viltövervakning. 



Avskjutning tjäder Västerbottens län 2018– 2019 

För första gången på sju år så hade vi en topp i avskjutningen av tjäder. Det beräknas ha fällts 6 800 tjädrar, mer 

än dubbelt så många jämfört med året innan. Högsta avskjutningen var i Dorotea jaktvårdskrets med drygt 4 

fällda tjädrar per 1000 ha, följt av Åsele-, Vilhelmina- och Malå jaktvårdskretsar där avskjutningen låg mellan 2-3 

tjädrar per 1 000 ha.  

Figur. Avskjutningen av tjäder i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Tjäder per 1000 ha 

Bild. Antal fällda tjädrar per 1000 ha 
och jaktvårdskrets Källa: Svenska 
Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning orre Västerbottens län 2018– 2019 

Avskjutningen av orre följer samma mönster som för tjäder och för första gången på sju år så hade vi en topp i 

avskjutningen även för orre. Det beräknas ha fällts 7 600 orrar under förra jaktåret vilket är nästan det dubbla 

mot året innan. Högsta avskjutningen var i den nordöstra delen av länet där avskjutningen låg på 3-4 orrar per 

1 000 ha.  

Figur. Avskjutningen av orre i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbun-
det viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Orre per 1000 ha 

Bild. Antal fällda orrar per 1000 ha 
och jaktvårdskrets Källa: Svenska 
Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning järpe Västerbottens län 2018– 2019 

Även avskjutningen av järpe ökade förra jaktåret, dock inte lika drastiskt som för övriga skogshöns och det be-

räknas ha fällts ca 1 400 järpar. Järpen följer inte alltid samma mönster som de övriga skogshönsen, för järpe 

var det en topp i avskjutningen jaktåret 2010/2011, något år senare än för tjäder och orre.   

Figur. Avskjutningen av järpe i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbun-
det viltövervakning. 

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019 

Järpe per 1000 ha 

Bild. Antal fällda järpar per 
1000 ha och jaktvårdskrets 
Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 



Avskjutning dal– och fjällripa Västerbottens län 2018– 2019 

Statistiken som redovisas för dal -och fjällripa nedan gäller både för statens mark ovan odlingsgränsen där in-

samlandet av avskjutningsstatistiken sköts av Länsstyrelsen och all övrig mark där insamlandet sköts av 

Svenska Jägareförbundet. På statens mark är det obligatoriskt för jägare att rapportera sin avskjutning vilket gör 

att siffrorna därifrån är den totala avskjutningen som är rapporterad till Länsstyrelsen medan den totala avskjut-

ningen på all övrig mark skattas utifrån frivilliga rapporter från jaktlag. Siffrorna nedan är alltså den totala avskjut-

ningen på statens mark plus den skattade totala avskjutningen på all övrig mark. 

Avskjutningen av både dal– och fjällripa visade på en svag ökning under jaktåret 2018-2019  jämfört med året 

innan och totalt fälldes ca 5 800 dalripor och 1850 fjällripor. Detta var en knapp tredjedel av vad som fälldes jakt-

året 2014-2015.  

Figur. Avskjutningen av dal– och fjällripa i Västerbottens län 2006-2018 Källa: Svenska 
Jägareförbundet viltövervakning och Länsstyrelsen Västerbottens län. 



Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och för lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas 
med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen 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 aktuella jaktvårdskretsen. 

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje en-
skild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen 
per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning. 

För att erhålla bra kvalité på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets. 

 

Västerbottens län 2018/2019 

Tack! till alla Ni som bidragit till avskjutningsstatistiken. Statistiken för Västerbottens län jakt-

året 2018/2019 baseras på avskjutningsrapporter från 442 jaktlag vilket givit en totalareal om 

drygt 1 100 000 ha. Utan era insatser hade vi inte haft någon avskjutningsstatistik! 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Västerbottens län varierar mellan 2 – 86 %. Täckningsgraden för hela 

länet ligger på 26 %. Inför kommande år är det viktigt att vi arbetar för att öka rapporteringsviljan. Svenska Jäga-

reförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 30 % i länets alla kretsar. Om Ni önskar utbildning/

information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av er till ansvarig Jaktvårdskonsulent 

Christer Zakrisson eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se. 

Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2018/2019, rapporteringen från statens mark ovan odlingsgränsen 
är ej inräknad. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

http://www.viltdata.se/


Förenklad rapportering med nya Viltdata-appen 

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

ställningen 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 papperslis-

tor 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 rapportera avskjutning till det specifika 

jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag så kan hen enkelt lägga till dessa i appen genom att skriva in koder-

na för de andra jaktlagen och på så sätt särskilja 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 

Christer Zakrisson 

Tel. 010-5847 648 

christer.zakrisson@jagareforbundet.se 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 155 000 medlemmar som 

är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet 

bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt håll-

bar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, natu-

ren, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och ba-

lans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda 

delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 

Foto: Oscar Lindvall 


