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Till                                                                                                                                                     Huseby 2022-07-01 
Jägare och jaktlag i Kronobergs län 
 

Dags att rapportera säsongens resultat 
Ännu en säsong har nått sitt slut och en ny står inför dörren. Vi som jägare förväntas kunna visa 

vad vi fäller och hur viltstammarnas utveckling ser ut. Kraven och detaljrikedomen på 

återrapportering blir allt viktigare. För att ge en seriös bild av jakten måste vi som jägare kunna 

visa att vi kan, vet och vill bidra till förvaltningen och kunskapen om Sveriges vildnad. 

 

Ett nytt jaktår innebär inte bara nya spännande jakter och upplevelser utan också att det är hög tid 

att summera det gångna jaktåret. En viktig del är att rapportera avskjutningen av det vilt vi årligen 

fäller. Regeringen, myndigheter och andra organisationer förväntar sig att vi kan redovisa vår 

avskjutning. Allt oftare används sifforna i olika sammanhang och då måste siffrorna också vara 

trovärdiga. Det vittnar både jakttidsprocessen och även de olika upphandlingarna som genomförts 

inom delar av det gamla ”Allmänna uppdraget”. 

Ganska ofta får vi höra att vi inte har med att göra vad enskilda jägare och jaktlag skjuter. Det är inte 

viktigt att veta vem som skjutit vad utan att avskjutningen kan kopplas till en areal till exempel ett 

jaktlag. Kan vi visa att jägarna har koll och att våra siffror är korrekta kommer det att underlätta 

väsentligt i olika förhandlingar. Det ger oss stort förtroende i diskussioner och i beslut om jaktliga 

frågor. Kan vi inte som jägarkollektiv sköta detta på ett bra sätt kommer också inskränkningarna i vår 

jaktliga utövning att öka. Så i slutändan handlar det om att vi i framtiden ska få möjlighet att bedriva 

jakt och på så många olika arter som möjligt. Därför det viktigt att just ert jaktlag rapporterar in 

avskjutningen för den gångna säsongen. Allt jaktbart vilt ska med. 

Täckningsgraden fortsätter att öka i länet och under föregående säsong täcktes 56,5 % in, tredje bäst 

i landet. Stort tack till alla som rapporterat – fortsätt rapportera och få fler att rapportera. 

Viltdata är det verktyg vi använder för att registrera avskjutning, observationer och biologiska data. 

Viltdata.se  I Kronoberg är målsättningen att samtliga kretsar ska nå minst 30 % i täckningsgrad, bara 

en kretsar kvar, och att länet ska nå minst 60 %.   

 

                     Täckningsgraden kretsvis för säsongen 2020/ 2021. 
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Nyheter för 2022 

Som många läst och känner till har delar av det så kallade ”Allmänna uppdraget” upphandlats under 

vintern. Svenska Jägareförbundet hur vunnit samtliga fyra upphandlingar där viltövervakning är en av 

dessa fyra. I praktiken innebär det inga större förändringar från tidigare uppdrag och sätt att arbeta 

med rapporteringen av avskjutning. Däremot innebär det nya uppdraget att det blir lite skarpare och 

också att återrapporteringen blir lite mer specificerad. Det innebär också att Jägareförbundet får en 

ytterligare avtalspart som är Naturvårdsverket, vid sidan av regeringen. 

Den tydligaste förändring är att vi nu också måste särredovisa antalet fällda djur som fälls med stöd 

av någon de punkterna om skyddsjakt enligt bilaga 4 i Jaktförordningen, Skyddsjakt på enskilds 

initiativ. 

Exempel: om man nyttjar punkten 13; Grävling, hermelin, iller, korp, mård, rödräv och vessla får 

jagas inom ett område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd 

av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna 

den 1 juli – 30 juni. 

Fälls en räv utanför en hönsgård med stöd av denna punkt och utanför den allmänna jakttiden ska 

den räven särredovisas i avskjutningsrapporten. Se Viltdata eller avskjutningsblankett. 

Denna särredovisning av arter i bilaga 4 innebär också att arter som egentligen inte finns i landet 

finns med som alternativ, exempel Stenmård, guldfläckig mangust och röd muntjak. 

Så det gäller att vara noga med rapporteringen så att det blir rätt arter på rätt ställe. 

 

Nytt är också att kronviltet har en egen rapportering med en separat slutrapporteringsknapp. 

Separat rapportering av fällt kronvilt fungerar på samma sätt som älgen, där varje enskilt fällt kronvilt 

skickas direkt till Länsstyrelsen och därmed behöver bara rapportering ske i Viltdata. 
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Tre sätt att rapportera sin avskjutning 

Systemet är tänkt för rapportering på jaktlagsnivå (även om man jagar annat vilt, än älg, uppdelat) 

genom att man sammanställer lagets samlade avskjutning. Så alternativ 1 är det vi jobbar för. Glöm 

inte att slutrapportera när allt är klart. 

1. Rapportera avskjutning för det jaktlag som man jagar älg i. Jagar man övrigt vilt i andra 

konstellationer än man jagar älg så samlar man (en utsedd jaktlagsrapportör) in 

avskjutningen från respektive konstellation och rapportera genom att kryssa i att man vill 

rapportera avskjutning även för övrigt vilt. Detta görs under rubriken ”Jaktlagens uppgifter” 

på sitt aktuella jaktlag. Man kan rapportera alla fällda villebråd som årsammanställning eller 

på individnivå.   

 

Det finns även en app (det krävs en jaktlagsnyckel, som man hittar på jaktlaget i viltdata, för 

att komma i gång) som kopplar till ditt jaktlag och gör att du redan i skogen kan rapportera 

det nerlagda villebrådet. Det inrapporterade viltet hamnar då under jaktlaget på viltdata.se 

där jaktlagsrapportören sedan lägger till viltet i jaktlagets totala sammanställning. Sök på 

Viltdata på det ställe där du laddar ner appar. 

 

2. Skapa en rapport via inloggning på https://rapport.viltdata.se/login och rapportera den 

vägen. En så kallad 05 rapport. Ska i första hand användas för rapporter som inte är kopplade 

till något jaktlag som redan finns i viltdata inom ett älgskötselområde. 

 

3. Skicka in en avskjutningsblankett digitalt till din lokala kretsrapportör eller undertecknade, 

alternativt i pappersform till kontoret i Kalmar. Avskjutningsblanketten bifogas. 

 

   Här på länken finns en film på hur man gör: Så här rapporterar du din avskjutning 

 

 

 

Vi vill ha era rapporter senast 31 augusti! 

 
Hälsningar 
Elias Turesson, Bernt Fransson och Kent Hultberg
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Vid frågor kontakta: 
Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent  
elias.turesson@jagareforbundet.se  
010 – 58 47 657 alt. 070 – 33 00 657 
 
 
 
 
 

 
Bernt Fransson, Viltövervakningsansvarig 
bernt.fransson@telia.com 
073 – 059 40 73 
 
Kent Hultberg 
hultbergkent@yahoo.se 
070 – 633 96 07 
 

Växjö Norra Stefan Bergqvist stefan.bergqvist@blixtmail.se   
   
Växjö Södra Bernt Fransson bernt.fransson@telia.com  
 Ronny Runesson ronny.runesson@telia.com  
   
Uppvidinge Rolf Andersson asgatan5@gmail.com  
 Nils Blomqvist  nils.blomqvist50@gmail.com  
   
Lessebo Kent Hultberg  hultbergkent@yahoo.se  
 Ola Sölvesson  olaugnanas@gmail.com  
   
Alvesta Anders Westström anders@thoragard.se   
 Mikael Blomkvist kolnen@hotmail.com  
   
Tingsryd Per-Ove Johansson poj@gransas.se  
 Christer Jonsson  christeriryd@gmail.com  
   
Älmhult Magnus Strandberg  mastralmas@gmail.com 
  Christer Holden christer.holden@telia.com  
   
Ljungby Ö Kenneth Pettersson norragarden1@gmail.com   

Ljungby V Vakant 
 Tf Elias Turesson elias.turesson@jagareforbundet.se  
  
Markaryd Stefan Andersson famandersson9@hotmail.com  
 Roger Löndal  roger.londal@gmail.com  
   
 
 
Besök gärna: 
https://jagareforbundet.se/syd/kronobergs-lan/jagareforbundet-kronoberg/ 
 
https://www.facebook.com/jagareforbundetkronoberg/ 
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