Preliminär rapport småviltavskjutning
Stockholms län
Avskjutningsrapport: 1 april 2013 - 31 mars 2014 (Preliminära siﬀror)
Jägaren lämnar sina sko!listor ll den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer allhop och gör en enda rapport för hela Jaktlaget. De!a sammanställs sedan på kretsnivå.

Rapporteringsåret 2013-2014 har jägarna varit mycket ﬂiga rapportörer vilket i sin tur leder ll bra
och relevanta siﬀror i stasken.
Rådjursavskjutningen är relavt stabil men en svag ökning kan skönjas vilket sannolikt också innebär
a% rådjurspopulaonen har ökat lite se% över hela länet. Vildsvinsavskjutningen har sjunkit med ca
20 %. Med största sannolikhet har det varit en ännu större minskning av vildsvinpopulaonen men
då antalet vildsvinsjägare ökat kra)igt ger inte minskningen i stammen fullt utslag i avskjutningsstasken. Minskningen beror i sin tur framförallt på e% ökat jak%ryck samt ﬂera år med ganska svaga
föryngringar. När det gäller vildsvinen tyder dock allt på en kra)ig föryngring våren 2014 vilket med
största sannolikhet kommer avspegla sig i innevarande års avskjutningsstask.

Skjutna rådjur per 1000 ha i Stockholms län
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Skjutna vildsvin per 1000 ha i Stockholms län
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Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstask
sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt a! följa viltstammarnas llstånd och utveckling, vilket är e! vikgt underlag i
vil$örvaltningen. Inrapporterade
uppgi&er från enskilda områden
särredovisas inte – de utgör endast underlag för beräkning av avskjutningen och bedömning av
viltstammarnas utveckling på krets
- och länsnivå.

