
Inbjudan

 

Svenska Jägareförbundets Årsstämma

Kalmarsalen & Calmar Stadshotell, 

Kalmar 4–5 juni 2022





Vi bor i ett fantastiskt land! En klyscha 
kan man tycka, så är det, om man är 
jägare och har jakt och viltvård som sitt 
stora intresse. Kalmar län har ett brett 
utbud av vilt, alla viltslag utom möjligen 
björn, järv och varg finns stadigvarande 
här. 

Landskapet bjuder på varierande natur 
från slättland till täta skogsområden med 
insprängda inägor. Kusten med små-
skalig skärgård till öppet hav och Öland 
med sin speciella natur. Här i länet finns 
goda betingelser och möjligheter till jakt 
i olika former. Täta populationer av vilt 
ställer även stora krav på vården av det 
vilda. Där har vi jägare tillsammans med 
markägarna ett stort ansvar.

Goda exempel på där vi jägare i länet har 
tagit ett stort ansvar är vildsvinsförvalt-
ningen där en avskjutning på 10 000 
vildsvin höjdes till 18 000 på ett år 2019. 
I dag har vi en stam som är i bättre ba-
lans. Ett annat exempel är predatorkon-
trollen på södra Öland, ett projekt som 
drevs av jägarna på södra ön i samarbete 
med länsstyrelsen. Projektet var inled-
ningsvis ifrågasatt av flera organisationer 

och personer som vurmar för fågellivet. 
Ganska snart visade sig nyttan av att ef-
fektivt reglera predatorer och jaktformen 
har fått en helt annan acceptans. Norra 
delen av länet har i vissa delar landets tä-
taste populationer av kron- och dovhjort, 
där har vi jägare en utmaning att tillsam-
mans med markägarna finna en balans 
mot övrigt klövvilt.

Kalmar stad är en av de äldsta städerna 
i landet som har varit centrum för flera 
historiska händelser. Under medeltiden 
låg staden i gränsen mot Danmark. 
Under 1600-talets början utkämpades 
Kalmarkrigen, en fejd mellan Danmark 
och Sverige vilken hade flera orsaker. 
Kalmar var under den tiden en central 
handelsstad där hamnen var viktig. Vår 
förhoppning är att ni som besöker stäm-
man även ska hinna med, att ta del av 
Kalmars intressanta historia.

Vi i Jägareförbundet Kalmar län hälsar 
stämmodelegater, medföljande och öv-
riga gäster välkomna till förbundsstäm-
man 2022 i Kalmar. Vår förhoppning är 
en förbundsstämma som blickar framåt, 
mot ett Jägareförbund som arbetar för 
jakten, viltet och naturens bästa ur alla 
tänkbara synvinklar.

Varmt och hjärtligt välkomna till Kalmar!

Jägareförbundet Kalmar län hälsar varmt 
välkomna till Svenska Jägareförbundets 
årsstämma 4–5 juni 2022!

Från vänster: Bill Nelson, 
länsordförande Jägareförbundet 
Kalmar län och Peter Eriksson,
förbundsordförande.



Program

Lördag den 4 juni

11:00 Inledning 
 Förbundsordförande Peter Eriksson

11:30 Välkomna till Kalmar län
 Peter Sandvall, landshövding
 Johan Persson, kommunalråd
 Bill Nelson, länsordförande

12:00 Lunch

13:00 Stämmoförhandlingar

17.30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen

19:30 Middag

FOTO: Stefan Tolf



 

Söndag den 5 juni

08:00 God morgon! 
 Peter Danielsson, hembygdskonsulent kåserar 

 om Jakt till nytta och nöje

08:30 Stämmoförhandlingar

12:00 Avslutning och Lunch

Stora Mosse Nationalpark, KävsjöFOTO: Magnus Johansson



Praktiska upplysningar 

Inkvartering och stämmolokal
Alla stämmodelegater inkvarteras på Calmar Stadshotell där 
även stämmomiddagen serveras. På fredag bjuds där en lättare 
buffé för anländande delegater. Stämmoförhandlingarna hålls i 
Kalmarsalen som ligger nära hotellet.

Resor 
Resor bokas hos Bäckman & Berg på telefon 0480-77 000 eller 
mail: travel@backmanberg.se. Vänligen uppge vid bokningen att 
den gäller Jägareförbundets årsstämma. 

Buss 402 från flygplatsen Kalmar Öland Airport går var 10:e 
minut och resan tar 20 minuter. Från tågstationen till hotellet tar 
det 5 minuter att gå.

Ombudsregistrering
Lördag den 4 juni klockan 09:30-10:30 i anslutning till 
stämmolokalen.

Gäster och medföljande
För gäster och medföljande utgår en stämmoavgift som kommer 
faktureras efter stämman. Både lördag och söndag finns 
möjlighet för medföljande att besöka såväl Kalmar som att ta en 
tur till Öland. Se anmälningsformuläret för tider!

Anmälan.
Senast den 4 maj 2022 anmäler du dig genom att fylla i 
anmälningsformuläret som du hittar via följande länk: 

http://www.jagareforbundet.se/anmalan-arsstamman 

Är det något du undrar över? 

Kontakta Jenny Kenneman, jenny.kenneman@jagareforbundet.se 
eller 010-584 76 30.
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