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Licensjakt på varg i Uppsala län 2023 

Upplands dreverklubb med nästan 200 medlemmar ser med stor oro på den allt större 

vargstammen som etablerats på skilda håll i Uppsala län och begär licensjakt på fem vargar 

2023. Vi menar att den allt större vargstammen på sikt hotar klubbens verksamhet.  

Klubbens bedriver jakt med löshund, en klassisk jaktform med gamla anor i vårt land. 

Jaktformen har till och med klassats som ett särskilt kulturarv och finns med på listan över 

immateriella kulturarv.  

Vargarna hotar denna kulturforms fortlevnad på flera sätt. Hundar, som i många fall ses som 

familjemedlemmar, riskerar att under jakt att bli uppätna av vargar. Även hundägarna drabbas 

psykiskt då de känner stor oro och olust att släppa sina hundar i vargrevir. Sammantaget leder 

detta till att möjligheten att bedriva löshundsjakt går förloras. Vi tycker redan att vi fått dylika 

indikationer i vårt län. I varglänet Värmland konstaterar riksdagsman Mikael Dahlqvist från 

Socialdemokraterna: ”Vi har misslyckats med politiken. I min hemkommun, Hagfors, är det nu 

färre jakthundar och det är en effekt av vargstammens utbredning i Värmland. Ingen vågar 

släppa sin hund i reviren. Stammen är för stor och måste minska.” 

 

Upplands dreverklubb menar att vargutbredningen i Uppsala län måste stoppas innan det är 

försent. Vargpopulationen får inte öka på samma okontrollerade sätt som i grannlänen, 

Södermanland, Västmanland och Gävleborgs län. Den skrämseleffekt som vargjakten bidrar 

till kan förhoppningsvis också leda till att vargarna blir mer skygga för både människor, 



tamdjur och hundar, vilket skulle möjliggöra en fortsatt löshundsjakt i vårt län och därmed 

trygga ett kulturarvs fortlevnad. 

 

Upplands dreverklubb vill med denna skrivelse påtala vikten av att i Länsstyrelsen i Uppsala 

län beslutar om licensjakt på fem vargar i Uppsala län 2023.  
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