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Privat initiativ efterlyser en mere nuanceret debat

Ulvensvenner.dk er et nyt websted, der har sympati med ulvens 
tilbagevenden til Danmarks dejlige natur.

Ulvensvenner.dk ønsker en mere saglig og nuanceret offentlig debat – 
end blot dét at være for eller imod fritlevende ulve i Danmark.

Det er let at hoppe med på ”Nej-vognen”, ikke mindst på grund af spin og 
skræmmekampagner og de mange myter, der findes om ulven.

Jæger og landmænd har ikke patent på holdninger til ulven
...vi har alle ret til at have en mening om ulvens tilbagevenden til 
vores skønne land. Man behøver ikke at være vildkonsulent eller 
rovdyrekspert for at kunne se nuanceret på fritlevende ulve.

Underskriftindsamling for ulven og en nuanceret debat
Ulvensvenner.dk har på samme måde som ulvemodstandere, sat sig for at 
indsamle underskrifter. Dette blot fra personer, der har sympati med ulvens 
tilbagevenden til Danmark – personer som samtidig ønsker en nuanceret 
offentlig debat om fritlevende ulve i Danmark.
                                                                                      
Det er vores hensigt, at de  indkommende underskrifter, senere skal afleveres 
til de relevante ministerier samt andre interessanter.    (...fortsætter på side 2)
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Kan ulven leve i Danmark – og hvordan?
Vi ønsker i første omgang en afdækning af, hvorvidt ulvene kan leve frit i 
Danmark, hovedsageligt i de store jyske plantager og hedearealer. Vi er klar 
over, at det ikke nødvendigvis er lige problemfrit. Ulve må ikke være til fare 
for mennesker, og det skal være muligt at nedlægge enkelte individer, hvis 
der opstår farlige situationer for mennesker. Landmænd skal have økonomisk 
kompensation såfremt de mister husdyr til ulve, ligesom der skal offentlig 
støtte til at hente erfaringer om ulve, fx fra tyske landmænd.

Ulvensvenner.dk vil ikke udelukke, at det kan komme på tale at oprette 
særlige ulvereservater i Danmark – men først skal det afprøves, hvorvidt 
ulven kan leve på egen hånd i vore større naturområder.
SE mere på www.ulvensvenner.dk
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