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Ulvemodstandere skamskyder den gode debat

På det seneste har det været fremme i diverse medier, at modstandere 
af ulvens tilbagevenden har fremsat påstande om, at dyreaktivister har 
udsat flere ulve i Danmark.

På den måde vil det være lettere at opnå folkelig opbakning til at 
udrydde ulvene, i modsætning til, hvis ulvene selv er indvandret hertil.

Ulvensvenner.dk, frygter at stærke kræfter forsøger at udviske den 
nuancerede og ellers saglige debat om fritlevende ulve i vores natur.

Ulvemodstanden synes at bygge på frygt for det uvisse og 
skræmmebilleder af ulven samt dens færden og levevis.

Debatten skal have plads – for ulvens skyld
Ulvensvenner.dk mener, at der skal gives plads til at vende alle synspunkter.
                                                                                      
Det må ikke alene være et spørgsmål om enten eller  til ulve i Danmark...men 
et spørgsmål om både og.  Dermed antager vi; ”Vi har plads til ulven i 
Danmark, men det  kræver ansvarlighed og særlige foranstaltninger, blandt 
andet i form af en vildtforvaltningsplan, der også tager hensyn til mennesker 
og dyr i de potentielle områder, hvor ulven må formodes at slå sig ned.”  
                                                                                      (...fortsætter på side 2)
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Modstandere af ulven virker fastlåst i antagelser af, at ulven, alene, er en 
frygtløs dræber og til fare for mennesker og dyr.     

Men med udgangspunkt i erfaringer med ulven i andre dele af Europa, som vi 
kan sammenligne med danske forhold – ønsker Ulvensvenner.dk et øget 
fokus på og forholden sig til, hvordan mennesker, hus- og kæledyr kan leve 
sideordnet med ulven. En kortlægning af reelle udfordringer og erfaringer, 
som forskere og befolkningen i ydreområderne af Danmark, også kan benytte 
sig af og have gavn af.

Debatside på Facebook
Ulvensvenner.dk har oprettet en facebook-side, hvor der kan debatteres for 
og i mod fritlevende ulve i Danmark http://www.facebook.com/ulvensvennerdk
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