Demir wil opnieuw jacht op everzwijnen
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Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vraagt het nationaal crisiscentrum om te bekijken of
bijzondere bejaging of bestrijding toch toegelaten kan worden om landbouwschade te voorkomen. Hubertus
Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, ondersteunt de vraag van de minister om de
jacht op onder meer everzwijnen opnieuw toe te laten.
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Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vraagt het nationaal crisiscentrum om te bekijken of bijzondere bejaging
of bestrijding toch toegelaten kan worden om landbouwschade te voorkomen. Hubertus Vereniging Vlaanderen, de
belangenbehartiger van de jachtsector, ondersteunt de vraag van de minister om de jacht op onder meer everzwijnen
opnieuw toe te laten.
In Vlaanderen veroorzaken houtduiven, everzwijnen en konijnen schade aan landbouwgewassen. De federale
crisisrichtlijnen verbieden expliciet het jagen in België. Demir vraagt het nationaal crisiscentrum om een versoepeling in het
kader van landbouwbescherming te bekijken. De minister wijst daarbij op de aanpak in de buurlanden, waar bestrijding
meestal toegelaten is mits afstandsregels of andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
"Schade aan gewassen door wild is een ernstig probleem, zeker in Limburg", zegt ze. "Het federale 'corona-MB' (ministerieel
besluit, nvdr) is wat betreft het voorkomen van dergelijke schade via bestrijdingsjacht niet duidelijk. Daarom vraag ik het
nationaal crisiscentrum om dit op te lossen."
Hubertus Vereniging Vlaanderen juicht het initiatief van de minister toe. "Met het aanbreken van het voorjaar bewerken
landbouwers volop hun akkers en komen de eerste meldingen van wildschade binnen", legt directeur Geert Van den Bosch
uit. "Ook gewassen zoals wintertarwe en raaigrassen schieten verder op. Jagers krijgen daarom massaal het verzoek om
deze te beschermen tegen everzwijnen en rechtbekken zoals kraaien en eksters."
De bestrijding en bijzondere jacht op everzwijnen gebeurt individueel, benadrukt Hubertus Vereniging Vlaanderen. "De
jager zit daarbij op een hoogzit, in zijn eentje. Het organiseren van een drukjacht, waarbij meerdere jagers aanwezig zijn,
gebeurt enkel in het najaar", klinkt het. "Jagers zouden perfect, al dan niet binnen een afgebakende perimeter rond hun
domicilie, individuele bijzondere jacht of bestrijding kunnen uitvoeren, of mits inachtneming van de regels inzake social
distancing, de acties met twee personen kunnen uitvoeren, zonder dat zij hierbij een gevaar voor de volksgezondheid
vormen."
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