
Avskjutningsrapportering  Stockholm  

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 2019 - 30 juni 2020  

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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Stockholm 

Genom avskjutningsstatistiken kan vi påvisa viltstammarnas variationer och däri-

genom förklara och 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 in-

skränkningar i jakttiden eller jaktförbud på vissa arter, baserat på brist på fakta och 

kunskap.  

Jägarna i Stockholms län har i många år varit framstående och duktiga på att sam-
manställa sitt jaktliga resultat och likaså under jaktåret 2019-2020. För att statisti-
ken skall vara stabil och tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen 
inom en jaktvårdskrets är rapporterad och alla jaktvårdskretsar i Stockholms län 
ligger över denna nivå. Det gör att siffrorna och utvecklingen av viltstammarna som 
presenteras i denna rapport är tillförlitliga och att det är en mycket bra uppskatt-
ning av verkligheten. Jägarna i länet tar på detta vis ett stort och viktigt ansvar för 
sin jakt och för viltförvaltningen i stort och det hoppas vi fortsätter bestå. Kolla 
gärna med era jaktgrannar om de rapporterar och hjälp dem igång om så inte är 
fallet.  
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Jaktens mångfald inom Stockholms län 

Det är en stor mångfald inom jakten, både när det gäller jaktens och viltvårdens bidrag till den biologiska mångfal-

den, liksom när det gäller antalet arter som vi förvaltar genom jakt. Antalet fällda djur av respektive art varierar 

mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor liksom även den jaktliga kulturen. Det är 

emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om inga, få eller många fälls  

När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det framförallt fågel som vi jägare i Stockholms län fokuserar på. De 

arter som fälls i störst omfattning är gräsänder och ringduvor. När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv 

och grävling som jagas.  

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 
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Avskjutning rådjur Stockholms län  

De senaste årens ökning av rådjursavskjutningen fortsätter. Sannolikt beroende på gynnsamma förutsättningar 

med milda vintrar och bra med mat. I takt med att det återigen blir fler rådjur så ökar också intresset bland jägarna 

att ägna sig åt rådjursjakt vilket också finns med som grund för statistiken. Under det senaste jaktåret sköts det 

drygt 5500 rådjur i länet. 

Figur. Avskjutningen av rådjur i Stockholms län 1960-2019 Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning rådjur Stockholms län  

Stora variationer inom länet mellan kretsar när det gäller tillgången och avskjutningen av rådjur. Förutom att det 

skiljer mycket mellan hur många rådjur som finns så är det också stora skillnader på tätheten av rovdjur. Framför-

allt lodjur, varg och räv spelar in över hur mycket det jaktliga uttaget blir. Likväl som att vildsvinens intåg och att 

man ofta använder hundar som man inte skjuter rådjur för vid vildsvinsjakt gör också att det skjuts färre rådjur.  



Avskjutning vildsvin Stockholms län  

2018-2019 sågs en nedgång i vildsvinsavskjutningen i länet som kom sig av ett högt jakttryck tidigare år där man 

sänkt vildsvinsstammen. Jaktåret 2019-2020 ser vi återigen en ökning i avskjutningen som kommer sig av ett antal 

milda vintrar med starka reproduktionsår som följd. Vilket trots högt jakttryck lett till en ökning av stammen. Tren-

den över tid är också en tydlig ökning vilket återspeglar en återetablering av vildsvinen i länet. Under det senaste 

jaktåret sköts det cirka 11 000 vildsvin i länet. 

Figur. Avskjutningen av vildsvin i Stockholms län 2003-2019 Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning vildsvin i Stockholms län  

På vissa håll i länet är det mycket gott om vildsvin medan i andra områden finns de inte alls. Vildsvinen är fortfa-

rande mycket ojämnt spridda vilket beror på att de befinner sig i en återetableringsfas. Vildsvinen regleras med 

jakten och i stort sett i hela länet så kan en ökning av stammen ses. I Norrtälje norra och södra -, Hallstavik -, och 

Rimbo Jaktvårdskretsar som tillhör Norrtälje kommun har avskjutningen ökat kraftigt. Även i Sollentuna Väsby Jär-

fälla jaktvårdskrets ses en mycket stor ökning av avskjutningen vilket återspeglar utvecklingen av hur många vild-

svin det finns i dessa områden. Likaså i Sigtuna -, Österåker Vaxholm -, Haninge Tyresö -, Söderort -, Mälaröarna 

och Upplands Bro Jaktvårdskretsar ses en ökning. Däremot i Södertälje -, Nynäshamn -, Norrort - och Wermdö 

Skeppslag Nacka Jaktvårdskretsar är avskjutningen och stammen relativt oförändrad.  



Avskjutning dovhjort Stockholms län  

Ökning över tid när det gäller dovhjortsavskjutningen i länet men en liten nedgång från föregående år. Det är en 

direkt spegling av en ökning i stammen och spridning till nya områden. Då dovhjortarna är ojämnt fördelade i länet 

så gör det att statistiken skall ses som en indikation och inte som absoluta tal, så den marginellt minskade avskjut-

ningen bör man inte fästa alltför stor vikt vid.  

Figur. Avskjutningen av dovhjort i Stockholms län 2009-2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning dovhjort i Stockholms län  

Det är stor variation i täthet av dovhjort sett över länet. I vissa jaktvårdskretsar finns det mycket gott om dov me-

dan de saknas på andra ställen. Inom några år kommer det sannolikt att skjutas dovhjort i alla kretsar även om 

variationen i täthet fortsatt kommer att vara stor.  



Avskjutning rödräv Stockholms län  

Den jaktliga insatsen speglar sannolikt avskjutningen av räv länet till stor del liksom tillgången på föda påverkar 

populationen. På många håll är räven en betydande predator på småvilt såsom fåglar, harar och rådjurskillingar. 

Det gör att de som bedriver ett aktivt viltbruk och jobbar för en ökad biologisk mångfald ofta verkar för att hålla räv-

populationen nere.  

Figur. Avskjutningen av rödräv i Stockholms län 2003-2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning rödräv i Stockholms län  

Räven finns i hela länet och trivs extra bra i jordbrukslandskapet och stadsnära områden där den ofta har stor till-

gång på föda. Avskjutningen speglar den jaktliga insatsen i de olika jaktvårdskretsarna likväl som andra omstän-

digheter som påverkar ökning och minskning i rävpopulationen.  



Avskjutning bäver Stockholms län  

Antalet och avskjutningen av bäver i länet ökar över tid. När det gäller avskjutningen av bäver och skillnader mel-

lan år så speglar det sannolikt till största del den jaktliga insatsen. På flera håll orsakar bävrarnas flitiga arbete en 

del problem för oss människor och då brukar röster höjas om ökat jakttryck. Den minskning som ses mellan de två 

senaste åren beror sannolikt på minskad jaktlig insats. 

Figur. Avskjutningen av bäver i Stockholms län 2003-2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning bäver i Stockholms län  

Det finns bäver i hela länet, både i anslutning till sötvatten men även till stor del ute vid kusten. I de områden där 

det skjuts relativt mycket bäver har de oftast funnits ganska länge medan det tar en stund innan det märks i av-

skjutningsstatistiken i de områden där de är relativt nyetablerade.  



Viktigt att rapportera avskjutningen 

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna sammanställning beräk-
nas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jakt-
lag 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 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. 

 

Stockholms län 2019-2020 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Stockholms län varierar mellan 36 och 70 procent. Täckningsgraden för 

hela länet ligger på 44 procent. Inför kommande år är det viktigt att vi fortsätter bibehålla den goda rapporterings-

viljan som finns i länet. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets alla 

kretsar. Om Ni önskar utbildning och eller information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni 

hör av er till ansvarig Jaktvårdskonsulent Per Zakariasson eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se 

Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019-2020. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

http://www.viltdata.se/


Foto: Madeleine Lewander 

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Per Zakariasson 

per.zakariasson@jagareforbundet.se 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 157 000 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 ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av 

den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 


