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Bukker ulven under for ekstreme jægere?
I morgen ved solopgang skydes bukkejagten atter i gang.
Intet er dog som det plejer at være – ulven er vendt tilbage til vores
natur og i visse områder må befolkningen og jægere dele skov- og
hedearealer samt rå- og kronvildtet med det omtalte rovdyr.
Dette uanset hvor stor modstanden må være mod ulvens tilbagevenden, idet
ulven, som de fleste er klar over, er fredet jf. Habitatdirektivet fra EU.

Anonyme trusler mod ulven er fremsat i flæng, hvor flere
anonyme jægere angiveligt vil skyde ulve, såfremt rovdyrene
ses under bukkejagten.

Skal trusler om drab på ulve tages alvorligt?
Ulvensvenner.dk må med bekymring fastslå, at der findes ”brodne kar” inden
for alle grupperinger, således formodentlig også inden for de danske jægere.
Efter denne erkendelse, må vi tage de anonyme udtalelser og trusler mod
ulven i medierne og i ”folkemunde” alvorligt. Trusler der går på at jage og
skyde ulve, såfremt de spottes under årets bukkejagt.
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Anmeld overtrædelser af lovgivning om ulvens fredning
Ulvens venner vil opfordre til, at du indgiver anmeldelse på
personer, som du er blevet bekendgjort med har overtrådt
lovgivningen om ulvens fredning.
Kontakt det nærmeste politi, Naturstyrelsen eller Ulvensvenner.dk
Ulvensvenner.dk medvirker gerne til at videregive anmeldelser.
Har du mistanke om, at personer har jagtet eller forsøgt at
nedlægge ulve, så er du naturligvis velkommen til at dele dine
formodninger på vores debat-side på Facebook.

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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