Ulvetid i Danmark
Sjældent har fine følelser for naturen været så langt fra sund fornuft.
Det er billigt at være dyreven når andre skal betale, og samtidig vanskeligt at bevare
troen på “dyrevenligheden”, når man gerne vil have den naturlige dyremishandling
tættere på. De der kalder sig dyrevenner er jo nok ikke dem der har så meget med
dyr at gøre, de kan blot ikke lide mennersker der har.
Hvis trangen til dyrenes virkelige verden er så uimodståelig kan man se en naturfilm
fra savannen. Her byder naturen også på sener hvor byttedyret kæmper for livet med
tarmene hængende ud af maven.
Man kan vel også glæde sig over at dyr i menneskepleje lever dobbelt så længe som
i naturen, hvis vi ikke spiser dem, og dør uden kamp når vi gør.
Når hr. Klein, som andre med formanende argumenter betyder at ulven ikke er farlig
tænker jeg, man behøver ikke være dum for at være skuespiller, man kan blot have
fået en dum rolle! .
Frygt for at blive angrebet af ulve må nok være nær 0 når der er nok af anden let
tilgængelig føde, men i lille Danmark vil den leve tæt på mennersker, og mon ikke
den også vil få ulveelskernes småbørn til at holde en urimelig afstand til skovene.
Der høres mange beklagelser over reduktion af biodiversiteten. Det beklages at
såkaldte innovative arter tager plads eller helt udrydder arter der er her i forvejen.
Ulvens danske visum et udløbet for 200 år siden. Den høre nu til en innovativ art der
ikke skal tage plads for det frie liv på landet der har udviklet en tradition siden.
Hvordan mener ulveelskere at Ulven, bortset fra også at være et smukt dyr, skal
berige den danske natur, og hvorfor er den mon kommet?, er den kommet af sig
selv? eller er den kommet fordi de er blevet for mange hvor den kom fra.
Begejstringen for denne langhårede “overløber” har hurtigt konfirmeret vor
veludviklede respekt for at alles meninger har ligevægt i beslutningsprocesser, og
der høres forslag om at indhegner reservater til folk på landet.
Min positive opfyldende tanke er da, at man med en låge i hegnet, og imod betaling
til dem der har investeret hegnet, kan lukke ulve ind, og hvor ulveelskere med sine
små børn kan se når ulvene flænser fårene op.
Både børnene og deres forældre vil da være bedre rustet på følelserne hvis de igen i
fjernsynet ser en giraf eller et andet dyr der slagtes i zoologiske have.

