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12 Statistik 

Arbetsytan med statistikrapporter ligger utanför inloggningsskydd och är således publikt åtkomlig. 

För generering av statistik väljs först typ av rapport (till exempel avskjutning eller älgobs per 

mantimme), därefter art och eventuell jämförelse med annan art, sedan geografiskt område och sist 

tidsperiod, figur 1. 

Figur 1. Val av statistik 

Statistiken har en hierarkisk struktur, så att valbara arter är beroende av vilken rapport som valts, 

valbara områden är beroende av rapport och art och valbara perioder är beroende av rapport, art 

och område. 

I statistiken finns möjlighet att jämföra två arter med varandra inom samma område (klicka på blå 

knappen ”Jämför med annan art”) alternativt samma art inom två områden (klicka på blå knappen 

”Jämför med annat område”). 

Om ett jaktår väljs där rapporteringen inte är avslutad visas ett meddelande om detta och att 

statistiken därmed kan vara ofullständig. 

Genom att klicka på den blå knappen ”Skapa diagram” så skapas ett diagram, figur 2. Om man istället 

klickar på den blå knappen ”Excel” så exporteras data till en Excelfil för vidare egen bearbetning. 
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Figur 2. Diagram 

Genom att föra muspekaren över diagrammets yta visas de värden som ingår, figur 2.  

Beroende på webläsare så kan diagrammet kopieras för vidare hantering genom att högerklicka i 

diagramytan och välja kopiera. I webläsare där denna funktion saknas måste diagrammet först sparas 

genom att klicka på menyikonen (vid röd pil i figur 2) och välja önskat filformat. 

Avskjutningsdata lagras i historiska tabeller. Antal år med data varierar beroende på område, se 

tabell. 

Område Data från och med Arter som ingår Typ av avskjutning 

Nationellt 1939 Samtliga arter St; tot 

Län 2004 Samtliga arter St; tot och typ 

Krets 2011 Samtliga arter utom älg St, kha; tot och typ 

ÄFO 2012 Enbart älg St, kha; tot och typ 

St = avskjutning antal 

kha = avskjutning per 1000 hektar 

tot = totalt för arten 

typ = vuxna handjur, vuxna hondjur samt årskalvar (för älg även han- respektive honkalv) 

 

 

 

 

 


