
Avskjutningsrapportering  Västra Götaland 

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. 
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http://www.viltdata.se/


Västra Götaland 

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 Västra Götaland är precis som många år 
tidigare väldigt god på stora delar men tyvärr finns det områden med sämre rap-
portering. För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jakt-
bara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad. Samtliga kretsar i Södra Älvs-
borg klarar 30% gränsen och alla utom två gör det i Skaraborg. I Västra Götaland 
Väst är läget sämre. Det är en förhållandevis god rapportering i den södra halvan 
av länsföreningen men sämre i den norra. Vi presenterar data för de tre länsför-
eningarna i enskilda delavsnitt från sida 4. Tillsammans har de tre länsföreningar-
na samlat in avskjutningsdata på 37,4% av arealen. Målet för 2018 var just 37,4% 
så det uppnåddes. År 2024 är målet att 40% av arealen ska rapporteras in. 
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Avskjutning per 1000 ha i jämförelse med angränsande län 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Jaktens mångfald inom Södra Älvsborg 

Inom Södra Älvsborg 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.  

Bland fåglarna är det främst kråkfågelarterna som skjuts samt ringduvor & gäss. När det kommer till pälsvilt så är 

det främst rödräv, fälthare och grävling som skjuts. Under jaktåret 2018-2019 sköts det i genomsnitt 3,1 rödrävar 

och 2,4 fältharar per 1000 ha inom Södra Älvsborg. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Delavsnitt: Södra Älvsborg 



Avskjutning klövvilt exkl Älg Södra Älvsborg 2018/2019 

Rådjursavskjutningen i länet har minskat jämfört med året innan. Under det senaste jaktåret sköts det i snitt 7,5 

rådjur per 1000 hektar. Högst är avskjutningen i Herrljunga JVK där det i genomsnitt fälldes 10,85 rådjur per 

1000 hektar. Avskjutningen av vildsvinen ökade med nästan 17% till 2225 st och vi skjuter idag vildsvin i alla 

kretsar. Flest per 1000 ha sköts i Hökerum/Åsundens JVK med 6,9. Hjortarna rör sig över ganska begränsade 

områden än så länge och är därmed svårare att beräkna. Kronviltet verkar vara i en spridningsfas just nu då vi 

kontinuerligt får rapporter om att de observeras på nya områden. Nyttja möjligheten att skjuta kalv på dessa om-

råden så medelåldern och därmed kvalitén på stammen hålls hög i länsföreningen.  

Figur. Avskjutningen av klövvilt exkl älg i Södra Älvsborg 2006-2018 Källa: 
Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Beräknad avskjutning Jaktvårdskretsar 2018-2019 

Rådjur per 1000 ha 

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

 

Vildsvin per 1000 ha 

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



Beräknad avskjutning Jaktvårdskretsar 2018-2019 

Kronvilt per 1000 ha 

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

 

Dovvilt per 1000 ha 

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



Tabell. Täckningsgrad i procent samt avskjutning (skattade värden) av allt övrigt vilt i 
Södra Älvsborg 2018-2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och 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. 

 

Södra Älvsborg 2018/2019 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Södra Älvsborg varierar mellan 32–89 %. Täckningsgraden för hela läns-

föreningen ligger på 53,3 %. Det är alltså fler jaktlag som rapporterar än som inte rapporterar sett till areal vilket 

måste ses som en alldeles förträfflig rapportering. Med en sådan hög siffra är det inför kommande år viktigt att vi 

arbetar för att bibehålla rapporteringsviljan. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 

30 % i länets alla kretsar och det gör vi här i Södra Älvsborg. Stort tack till er alla som lämnat in statistik och 

kanske pushat på andra jägare att göra detsamma. Tips och idéer för hur vi kan bibehålla denna goda täcknings-

grad samt göra den än mer självgående tas tacksamt emot.  

Figur. Rapporterings-
grad i % per jakt-
vårdskrets 2018/2019. 
Källa: Svenska Jägare-
förbundet viltövervak-
ning.  



Jaktens mångfald inom Skaraborg 

Inom Skaraborg 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.  

Bland fåglarna är det främst kråkfågelarterna som skjuts samt ringduvor & gäss. När det kommer till pälsvilt så är 

det främst rödräv, fälthare och grävling som skjuts.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Delavsnitt: Skaraborg 



Avskjutning klövvilt exkl Älg Skaraborg 2018/2019 

Rådjursavskjutningen i länet har ökat jämfört med året innan. Avskjutningen av vildsvinen ökade även den om än 

inte lika mycket som tidigare år. Alla kretsarna i Skaraborg har rapporterat in skjutna vildsvin.  

Dovvilt förekommer i förhållandevis höga tätheter i några kretsar och mer sporadiskt i många andra. Endast två 

kretsar saknar rapporter om skjutet dovvilt. Den i särklass högsta avskjutningen finner vi på Kinnekulle med 19 

dovvilt per 1000 ha. 

Kronviltstammen är förhållandevis låg men det förekommer kronvilt sporadiskt i hela länsföreningen. 

Figur. Avskjutningen av klövvilt exkl älg i Skaraborg 2004-2018 Källa: Svenska 
Jägareförbundet viltövervakning. 



Beräknad avskjutning Jaktvårdskretsar 2018-2019 

Rådjur per 1000 ha 

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

 

Vildsvin per 1000 ha 

Bild. Antal fällda vildsvin per 1000 
ha och jaktvårdskrets Källa: 
Svenska Jägareförbundet viltöver-



Beräknad avskjutning Jaktvårdskretsar 2018-2019 

Kronvilt per 1000 ha 

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

 

Dovvilt per 1000 ha 

Bild. Antal fällda dovvilt per 1000 
ha och jaktvårdskrets Källa: 
Svenska Jägareförbundet viltöver-



Tabell. Täckningsgrad i procent samt avskjutning (skattade värden) av allt övrigt vilt i Skara-
borg 2018-2019. Rödfärg indikerar låg rapporteringsgrad (<30%). Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 



Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och 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. 

 

Skaraborg 2018/2019 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Skaraborg varierar mellan 15–91%. Täckningsgraden för hela länsför-

eningen ligger på 46,5 %. Med en sådan hög siffra är det inför kommande år viktigt att vi arbetar för att bibehålla 

rapporteringsviljan. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets alla kret-

sar och det gör vi inte riktigt i Skaraborg. Två kretsar ligger under målsättningen. Tips och idéer för hur vi kan bi-

behålla denna goda täckningsgrad samt göra den än mer självgående tas tacksamt emot.  

Figur. Rapporteringsgrad i % per jaktvårdskrets 2018/2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  



Jaktens mångfald inom Västra Götaland Väst 

Inom Västra Götaland Väst 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.  

Bland fåglarna är det främst kråkfågelarterna som skjuts samt sjöfågel, ringduvor & gäss. När det kommer till päls-

vilt så är det främst rödräv, grävling, fälthare och mink som skjuts.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Delavsnitt: Västra Götaland  Väst 



Avskjutning klövvilt exkl Älg Västra Götaland Väst 2018/2019 

Klövviltsavskjutningen exkl älg ökar i länsföreningen och främst på grund av vildsvinsavskjutningen som ökat 
med 27% eller ca 1000 djur. Ännu saknas vildsvinen enligt avskjutningsstatistiken i 8 av länsföreningens 27 kret-
sar. Rådjursavskjutningen i länet är stabil jämfört med året innan likaså avskjutningen av dovvilt. Den skattade 
avskjutningen har ökat rejält i jämförelse med föregående jaktår. Störst är avskjutningen i Vänersborgs JVK. 

Figur. Avskjutningen av klövvilt exkl älg i Södra Älvsborg 2006-2018 Källa: 
Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Beräknad avskjutning Jaktvårdskretsar 2018-2019 

Rådjur per 1000 ha 

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

 

Vildsvin per 1000 ha 

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



Beräknad avskjutning Jaktvårdskretsar 2018-2019 

Kronvilt per 1000 ha 

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

 

Dovvilt per 1000 ha 

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



Tabell. Täckningsgrad i procent samt avskjutning (skattade värden) av allt övrigt vilt i Västra Götal-
and Väst 2018-2019. Röd färg indikerar låg rapporteringsgrad (<30%). Källa: Svenska Jägareför-
bundet viltövervakning. 

Forts. 

nästa sida 



Tabell. Forts. Täckningsgrad i procent samt avskjutning (skattade värden) av allt övrigt vilt i Västra 
Götaland Väst 2018-2019. Röd färg indikerar låg rapporteringsgrad (<30%). Källa: Svenska Jäga-
reförbundet viltövervakning. 



Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och 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. 

 

Västra Götaland Väst 2018/2019 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna i Västra Götaland Väst varierar kraftigt mellan 3,4–100 %. Täckningsgra-

den för hela länsföreningen ligger på  24%. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 

30 % i länsföreningens alla kretsar och det gör vi inte i Västra Götaland Väst. 12 av 27 kretsar klarar 30% målet. 

Att höja rapporteringsgraden i de kretsar som inte når 30% är viktigare än att kretsar med hög rapportering idag 

höjer sig ytterligare. Att ingen krets har låg rapportering ger bäst översikt av vad som faktiskt sker i vår natur.  

En bra början på att få fler att rapportera är att ni som idag har bidragit till resultatet i denna rapport försöker på-

verka en jaktgranne eller jägarkompis att också rapportera sitt jaktlags avskjutning. Fler tips och idéer för hur vi 

kan öka täckningsgraden samt göra den mer självgående tas tacksamt emot.  

Figur. Rapporteringsgrad i % per jakt-
vårdskrets 2018/2019. Källa: Svenska 
Jägareförbundet viltövervakning.  



Länsansvariga Jaktvårdskonsulenter 

Jerker Andersson 

Jerker.andersson@jagareforbundet.se 

 
Karl-Johan Brindbergs 
Karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se 
 
Hanna Ståhl 
Hanna.stahl@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 


