
Avskjutningsrapportering  Dalarna 

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/


Dalarna 

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 Dalarna är god och har varit det i flera år, 
dock finns det förbättringspotential i många delar av länet. Floda-Björbo som nu 
tillhör Gagnef JVK hade låg rapporteringsgrad och endast ett jaktlag rapporterat, 
där rapporterade man noll vilt skjutet vilket ger samma resultat i skattningen. Själv-
fallet har det skjutits vilt inom kretsen, detta visar på ett exempel till varför hög rap-
porteringsgrad är så viktigt. 

Det i årets rapportering som utmärker sig var den goda tillgången på våra vanlig-
aste skogsfåglar, tjäder och orre. Många rapporter från jägarna under säsongen 
vittnade på god reproduktion vilket även visar sig nu i statistiken. 
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Jaktens mångfald inom Dalarnas län 

Inom Dalarnas län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av respektive art varierar mycket och be-

ror 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  

När det kommer till klövvilt så är det rådjur som skjuts om man bortser från älgen. Bland fåglar är det framförallt 

tjäder och orre sett på enskilda arter, men även kråkfågel som artgrupp skjuts det mycket av. När det gäller djur 

med tassar är det överlägset mest rödräv som skjuts. 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 



Avskjutning i jämförelse med angränsande län 

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning. 

Jämtland/1000ha 

Rådjur: 0,616 
Vildsvin: 0,0 
Kronhjort: 0,214 
Dovhjort: 0,0 
Rödräv: 0,837 
Skogshare: 0,653 
Fälthare: 0,0 
Tjäder: 1,209 
Orre: 1,062 

Dalarna/1000 ha 

Rådjur: 1,07 
Vildsvin: 0,306 
Kronhjort: 0,019 
Dovhjort: 0,0 
Rödräv: 1,204 
Skogshare: 0,283 
Fälthare: 0,168 
Tjäder: 1,226 
Orre: 0,999 

Gävleborg/1000ha 

Rådjur: 1,674 
Vildsvin: 0,113 
Kronhjort: 0,037 
Dovhjort: 0,002 
Rödräv: 1,227 
Skogshare: 0,463 
Fälthare: 0,086 
Tjäder: 0,725 
Orre: 0,799 

Värmland/1000ha 

Rådjur:  2,567 
Vildsvin: 0,461 
Kronhjort: 0,082 
Dovhjort: 0,023 
Rödräv: 1,685 
Skogshare: 0,370 
Fälthare: 0,168 
Tjäder: 0,677 
Orre: 0,694 

Örebro/1000ha 

Rådjur: 2,584 
Vildsvin: 4,658 
Kronhjort: 0,651 
Dovhjort: 4,147 
Rödräv: 1,812 
Skogshare: 0,174 
Fälthare: 0,367 
Tjäder: 0,314 
Orre: 0,420 

Västmanland/1000ha 

Rådjur:  4,010 
Vildsvin: 6,035 
Kronhjort: 1,321 
Dovhjort: 1,499 
Rödräv: 2,453 
Skogshare: 0,076 
Fälthare: 0,664 
Tjäder: 0,152 
Orre: 0,160 

Uppsala/1000ha 

Rådjur: 5,830 
Vildsvin: 9,633 
Kronhjort: 0,657 
Dovhjort: 0,564 
Rödräv: 2,056 
Skogshare: 0,045 
Fälthare: 0,904 
Tjäder: 0,019 
Orre: 0,0 



Avskjutning rådjur Dalarnas län 2018/2019 

Foto: Mostphotos 

Figur: Rådjursavskjutning i Dalarnas län mellan 2006-2018. Källa: Svenska 
Jägareförbundets viltövervakning 

Rådjursavskjutningen har minskat i länet senaste året, och vi kan se att avskjutningen börjar trenda neråt från 

toppnivån säsongen 2015/2016. Säsongen 2018/2019 sköts det 1,07 rådjur per 1000 hektar. De kretsar som 

sköt mest per 1000 hektar är Gustafs på 7,85 och Stora Skedvi på 7,05. I en krets, Floda-Björbo låg rapporte-

ringsgraden så pass lågt så det ramlade inte in några rapporter därifrån även fast sannolikheten för att det ska 

ha skjutits där är hög. Geografiskt sett så är området öster om Siljan som erhåller de högsta tätheterna av rå-

djur, detta beror på ett mer brutet landskap och mer gynnsamt vinterklimat för rådjuren. 





Avskjutning vildsvin Dalarnas län 2018/2019 

Foto: Mostphotos 

Figur: Vildsvinsavskjutningen i Dalarnas län mellan 2006-2018. Källa: 
Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Vildsvinsavskjutningen är oförändrad jämfört med föregående år, vinter 2017/2018 var lång och tuff för vildsvi-

nen vilket kan ha hejdat spridningen och förökningstakten. Öster om Siljan är vildsvinen i en etableringsfas men 

det är framförallt stråket mellan Avesta och Siljansnäs som har högre tätheter, där finns det på flera håll nu en 

etablerad vildsvinsstam. Väster om Siljan finns dem sporadisk förekommande, här är snömängden och kylan på 

vintrarna en stor begränsande faktor, ett mildare klimat kommer dock underlätta etableringen av vildsvin. 





Avskjutning kronhjort Dalarnas län 2018/2019 

Foto: Mostphotos 

Figur: Kronavskjutningen i Dalarnas län mellan 2006-2018. Källa: Svenska 
Jägareförbundets viltövervakning 

Kronavskjutningen fortsätter att minska och ligger nu nere på ungefär 50 individer. Framförallt är det områdena 

runt Siljan, Borlänge/Grangärde och Orsa som det skjuts kronhjort. 





Avskjutning rovdjur Dalarnas län 2018/2019 

Foto: Mostphotos 

Figur: Avskjutning av mindre rovdjur i Dalarnas län mellan 2006-2018. 
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Avskjutningen av rödräv ökar nu för andra året i rad och är det vilt som det skjuts mest av i länet om man bort-

ser från älg, nästan 4000 stycken. För mård och grävling ligger avskjutningen mer stabilt över tid ungefär 800-

900 stycken vardera. Minken däremot, där är avskjutningen svagt minskande och där ligger avskjutningen på 

drygt 200 individer. 





Avskjutning hare Dalarnas län 2018/2019 

Foto: Göran Ekström 

Figur: Avskjutning av hare i Dalarnas län mellan 2006-2018. Källa: 
Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Säsongen 2018/2019 var det bra med hare i länet. Avskjutningen av både skogshare och fälthare ökade nu 

jämfört med föregående år. Dock så trendar avskjutningen av hare fortfarande nedåt, från att skjuta drygt 2800 

2006 till drygt 1000 år 2018. Fältharen ligger stabilt över tid med runt 500 skjutna individer. Sommaren 2019 var 

det ett stort utbrott av harpesten i länet vilket med stor sannolikhet kommer påverka populationen negativt inne-

varande säsong. 





Avskjutning skogsfågel Dalarnas län 2018/2019 

Foto: Göran Ekström 

Figur: Avskjutning av hare i Dalarnas län mellan 2006-2018. Källa: 
Svenska Jägareförbundets viltövervakning 

Säsongen 2018/2019 var ett bra år för framförallt tjädern men även för orre, senast det sköts så mycket tjäder i 

länet var för 8 år sedan. Avskjutningen för tjäder respektive orre ligger på knappt 4000 respektive drygt 3000. 

Observationer från hösten 2019 indikerar på att avskjutningen nådde sin topp föregående säsong då föryngring-

en på många håll varit sämre. För järpen är avskjutningen drygt 100 och har varit nedåtgående de senaste 

åren. Dalripan ligger på en avskjutning på runt 1000 stycken. 









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. 

 

Dalarnas län 2018/2019 

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Dalarnas län varierar mellan 5 – 96 %. Täckningsgraden för hela länet 

ligger på  38,6 %, en förbättring från förra året. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad 

om 37% i länets alla kretsar. Dock är det flertalet kretsar som ligger under detta mål. Inför kommande år är det 

viktigt att vi arbetar för att ökar rapporteringsviljan i många av landets kretsar. Om Ni önskar utbildning/information 

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

Ånöstam, eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se. 

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

http://www.viltdata.se/


Länsansvarig Jaktvårdskonsulent 

Filip Ånöstam 

filip.ånöstam@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. 
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