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Harry Jensen og Ulvefrit.dk skyder igen over målet
Harry Jensen, der er kandidat til Europa-Parlamentet for
Venstre og medlem af Ulvefrit.dk, udtaler til Netnatur.dk at
"Vildtforvaltningsrådets plan for ulvens opholdstilladelse i
Danmark ikke er god nok, når det gælder situationer, hvor
ulven angriber mennesker eller husdyr ... "
Harry Jensen mener, at der skal være plads til at skyde først og spørge
bagefter. I øvrigt et argument, der er kommet fra jægerkredse også.
Argumentationen går på, at det tager for lang tid at fjerne eventuelle
problemulve, da der først skal søges tilladelse hos Naturstyrelsen. Man vil
gerne kunne eksekvere, mens handlingen står på.
Harry Jensen glemmer bare, at det kun er Politiet og jægere, der har ret til at
bære våben i Danmark på dagligdags basis, og det vil kun være disse, der
kan foretage aflivning af en ulv, hvis man tager den på fersk gerning.
Så med mindre fåreavleren selv har jagttegn, skal pågældende under alle
omstændigheder have fat i en med dette, og mon ikke ulven er forduftet inden
da alligevel.
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Ønsker at tilgodese jægere
Der må også stilles spørgsmålstegn ved, om man kan give jægere den
beføjelse, at de kan vurdere, hvornår en ulv er en problemulv?
Det vil altid være et spørgsmål om tolkning - og om det var nødvendigt at
skyde for at dræbe, eller for at skræmme. I mange tilfælde vil det være mere
end nok bare at skræmme ulven væk.
Når Harry Jensen udtaler sig, som han gør, er det udelukkende for at
tilgodese de danske jægere. At give jægere mulighed for at vurdere, hvad der
er nødværge eller ikke – vil være som at sætte ulven til at vogte får. Dette
begrunder vi i de mange udtalelser fra jægere, der helt åbenlyst ikke vil
betænke sig for at skyde ulven, uanset om den er fredet eller ikke!

Skræmmebilleder overføres fra den svenske ulvedebat
At mange mennesker stadig er utrygge ved ulven, skyldes nok i højere grad
manglende viden og info om den. Ulvefrit.dk som Harry Jensen er en del af,
bør i denne sammenhæng dementere nogle af de skræmmebilleder og
usandheder, de er kommet med og forholde sig til fakta. Så kan det være, at
knap så mange vil være utrygge ved ulvens genkomst til vores land.
Vedr. antallet af ulve i Danmark, så har Naturstyrelsen jo allerede meldt ud, at
der er plads til ca. 100 ulve. Om dette tal er realistisk, kan kun fremtiden spå
om.
Det bliver spændende at følge Harry Jensen's kamp i EU - hvis han bliver
stemt ind. Vores håb er, at han og andre Venstre-folk har haft mulighed for at
sætte sig ind i, hvad der er fakta og ikke blot lytte til de, der fantasiløst har
kopieret den svenske debat. Her tænker vi specielt på hele
udsættelsesdebatten, som især kom til udtryk i samrådet med miljøminister
Pia Olsen Dyhr sidste år.

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan rettes pr. mail
til Thomas Niels Thomsen fra Ulvens Venner på:
thomas@ulvensvenner.dk
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Ulvens Venner 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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