Foreningen Ulvefrit

Danmark.dk

15 august 2022

Inviterer til Informations-Workshop
Torstedvej 1, 6990 Ulfborg. Mandag den 29 august 2022 fra 12.00 til ca. 16.00
Undervisere og indlægsholdere er den berømte tyske videnskabsjournalist og forfatter Vernher Gerhards
og hans ex-kone Kerstin Reinhold. De er begge fra Fristaten Sachsen (4 millioner, Dresden) Kerstin er
højesteretsdommer ved delstaten og dertil jæger og jagtbetjent. Gerhards arbejder bl.a. for den Tyske
Forbundsregering ( 87 mill. Berlin) som ekspert i kraniologi og morfologi. Han er mest kendt for sin
fotoanalyse af ”hundedyr ”, hvor han med stor sikkerhed kan udtale sig, om det er et hund, ulv eller ?. De
medbringer et passende udvalg af hunde-og ulvekranier (med CITES-papirer) og poteaftryk,
prøveudtagningsudstyr og et ”ulvehyl” m.v.
Der bliver præsenteret viden på et niveau, som vi ikke kender i Danmark og Kerstin er naturligvis ”inde i
paragrafferne”
Dette mandagsmøde er for bestyrelsen og indbudte gæster, hvor der er mulighed for at gå tæt på og
spørge ind til detaljer vedr. ulve i Danmark og Europa.
Er det ulve eller hybrider vi har ?

PROGRAM:
Frokostbuffet fra 12.00 til 13.00 og derefter starter work-shop´en.
# Gerhards analyserer Ulfborg Ulven (GW923f) som er udstillet på Holstebro Museum. Er det en ulv ?
# DNA-analysen – hvad kan vi bruge den til ?
# Fremvisning af kranier fra ulve og hunde. # Ulvens tandsæt og bidkraft. #Poteaftryk. # m.v.
# Nyt om hvorledes jeg forsvarer mine husdyr og mig selv mod ”ulve” ! # Juridiske spørgsmål om ulve. #
Rewilding – EU-og nationale planer. # Ulven som spreder af Afrikansk Svinepest , Ekinococcus granulosus,
kvægsygdomme, rabies og skab etc..
Der bliver god tid til at stille og få svar på spørgsmål. Mødet foregår på engelsk men der bliver oversat mht.
konklusioner.
Bestyrelsen Ulvefrit Danmark.dk

NB: Offentligt møde tirsdag den 30 august for interesserede.

