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De afgelopen tijd is er veel te doen geweest 

over de betrouwbaarheid van tellingen van wilde 

dieren. De Faunabescherming is van mening dat 

jagers geen betrouwbare inventarisatie kunnen 

uitvoeren. Het zijn geen ervaren tellers en ze 

hebben direct belang bij de tellingen. Dit belang 

wordt zo mogelijk nog groter als de staatssecre-

taris haar zin krijgt en de jagers straks onder de 

nieuwe Wet natuur afschotplannen moeten inle-

veren. Jagers tellen, om vervolgens aan te geven 

dat er zo veel van een bepaalde soort zijn dat 
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In reactie op alle promotie voor het eten van wild heeft 

De Faunabescherming alle informatie over de schaduwzijde van 

het eten van in het wild levende dieren samengebracht in een 

 brochure ‘Wild van wild?’ De folder is te downloaden via 

www.faunabescherming.nl/fb_docs/Wildvanwildfolder.pdf.

De organisatie Natuur en Milieu was rond de 

Kerst uitgebreid in het nieuws met de boodschap 

dat het consumeren van gefokt wild meer impact 

heeft op het milieu dan echt wild. Een bood-

schap die jagers onmiddellijk aangrepen om de 

plezierjacht te legitimeren. De Faunabescherming 

heeft in een brief aan Natuur en Milieu laten 

weten dat ze betreurt dat de organisatie totaal 

voorbijgegaan is aan de schadelijke effecten van 

de jacht op de natuur. Ook faunabeschermers 

bekritiseerden de berichtgeving van de organisa-

tie. Een voorbeeld: ‘(...) En vervolgens doet Sijas 

Akkerman er nog een schepje bovenop door aan 

te geven dat je dan beter kunt kiezen voor haas 

of ree (of zwijn). Deze opmerking stuitte mij be-

Tellen of niet tellen

ze wel moeten schieten of om aan te geven dat 

er voldoende zijn, dus dat ze daar wel een paar 

van mogen ‘oogsten’. Of de tellingen nu al dan 

niet ‘wetenschappelijk’ worden uitgevoerd is van 

ondergeschikt belang. De Faunabescherming is 

van mening dat ze onvermijdelijk leiden tot mis-

bruik. Tellingen zijn op zijn hoogst bruikbaar voor 

wetenschappelijk onderzoek om bijvoorbeeld 

achteraf het effect van bepaalde handelingen te 

kunnen bepalen. 

Vleesindex

hoorlijk tegen de borst. De jacht op deze dieren 

is volledig buiten proportie (waar zie je nog een 

haas?) en brengt ongelooflijk veel onrust teweeg 

in de natuur, om niet te spreken van angst en 

lijden. Met beheer heeft de jacht allang niets 

meer te maken. Des te meer alles met plezier en 

geldelijk gewin. Beter had Sijas de lezer op het 

spoor kunnen zetten van biologisch vlees of een 

vegetarisch alternatief.’ Na een e-mailwisseling 

waarin de organisatie argumenten gaf waarom 

wild eten wel duurzaam is, concludeerde  de 

schrijfster: ‘Nogmaals, ik vind het teleurstellend 

dat een instantie als Natuur en Milieu zich niet 

distantieert van het op deze manier leegroven 

van de natuur.’ 

Wild van wild?
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Wild van wild? 
Over de schaduwzijde van het eten 

van dieren uit de natuur

P
uur natuur. Puur genieten. Eerlijk vlees. Het ultieme scharrelvlees. Duurzaam en gezond. Wild 

van wild! Zomaar een paar kwalificaties waarmee de jachtlobby en bedrijven (waaronder ook 

supermarktketens die zichzelf het predicaat ‘duurzaam’ geven) het eten van wild aan het grote 

publiek willen ‘verkopen’. ‘Oogsten’ uit de natuur als hoger doel. Maar de promotie voor het eten van het 

vlees van wilde dieren staat bol van misleiding en misinformatie. De negatieve effecten van de jacht op de 

natuur worden volledig genegeerd. Hoe natuurlijk, eerlijk, duurzaam en gezond is wild nu echt?*

De haas is een geliefde prooi voor jagers (Foto: Harry Voss).
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Meer informatie over De Faunabescherming is te vinden op 

www.faunabescherming.nl of via info@faunabescherming.nl.


