
De Dierenbescherming voelt zich door de 
uitkomsten van deze enquête gesteund in haar 
overtuiging dat wilde dieren niet op een wildlijst 
horen. Hiermee worden ze vogelvrij verklaard. 
Het doden van wilde dieren is alleen geoorloofd 
als dieren een serieus gevaar vormen en 
preventieve maatregelen niet werken. 

1 Wat vindt u van de jacht op grote hoefdieren, als damhert, edelhert, 
ree en wild zwijn? (populatiebeheer ter voorkoming van verkeersoverlast)

2 Wilt u een verbod van de jacht op de huidige wildlijstsoorten: 
fazant, haas, konijn, wilde eend en houtduif?  (consumptie en hobby)

3 Wat vindt u van de jacht op dieren die overlast geven als bever, 
knobbelzwaan, vos, verwilderde kat, gans, smient, kraai? 

(schade aan gewassen, biodiversiteit, waterkeringen)

4 Wat vindt u acceptabele redenen voor de jacht?
(Respondenten mogen meerdere acceptabele redenen opgeven)

5 Vindt u dat er eerst preventieve maatregelen moeten worden 
ingezet voordat wordt overgegaan tot afschot?

Wil je meer informatie over onze opvattingen en beweegredenen, kijk dan op:

www.dierenbescherming.nl/geenwildlijst

BOERDIER BEVOLKING

NATUUR BIODIVERSITEIT OVERHEID

Hoe denkt de Nederlandse 
bevolking over de jacht?
Volgens het onderzoek ‘Nederlanders en de jacht’ uit 
december 2018 door Blauw Research in Rotterdam

•  diervriendelijk samenleven
•  minder dierenleed

•  behoud schadevergoeding
•  innovatieve oplossingen 

voor schadebeperking

•  diervriendelijk faunabeheer
•  rust in het buitengebied

•  deskundig beheer
•  wild beschikbaar voor 

roofdieren

•  deskundig beschermd
•  gestimuleerd door ruimte 

voor roofdieren in de voed-
selketen

•  maatschappelijk breed 
geaccepteerd 
faunabeheer
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Geen wildlijst levert winst op voor:

?

Eerst
preventieve 
maatregelen
gebruiken?

GÉÉN  
WILDLIJST
De Dierenbescherming vindt het hoog tijd voor 
een afgewogen en eerlijk beleid, waarbij wilde 
dieren in de vrije omgeving een eerlijke kans 
krijgen om met ons samen te leven.
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