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Kunnen we straks nog wel trofeeën meenemen naar Nederland?
Nederland heeft schijnbaar 200 verschillende diersoorten op een lijst geplaatst
waarvoor straks een invoerverbod gaat gelden.
Welke soorten hier onder vallen is nog niet bekend maar in ieder geval de leeuw,
witte neushoorn, olifant, nijlpaard en ijsbeer.
Tot nu toe was invoer hiervan mogelijk als de soort uit een land kwam waar deze
niet werd bedreigd.
Dit overeenkomstig de internationale handel in bedreigde diersoorten van het in
het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).
Deze overeenkomst heeft vele bedreigde diersoorten met name in Afrika gered
en gezorgd dat ze er nog zijn.
Met het geld dat er via de jacht binnen kwam werden veel reservaten
gefinancierd, stroperij bestreden en wildsoorten geherintroduceerd die niet meer
voorkwamen.
Het is niet deze legale jacht die een bedreiging vormt voor de olifant, leeuw en
neushoorn maar de grootschalige georganiseerde stroperij en de sterke
bevolkingsgroei in Afrika.
Door deze sterke bevolkingsgroei is er steeds minder ruimte voor deze soorten.
Maar de politiek in Nederland kijkt hier aan voorbij en denkt met een
importverbod op trofeeën deze soorten te kunnen redden.
Een importverbod dat helemaal niet kan maar valt onder de competentie van de
EU commissie.
Maar nee hoor onze staatssecretaris van Dam vindt het niet meer van deze tijd is
en dus dwars tegen alle afspraken wordt een eenzijdig een verbod afgekondigd.
En nu zou u kunnen denken wat heb ik daar als Nederlandse jager mee van
doen. Ik wil geen olifant of leeuw schieten.
Maar met hetzelfde gemak geldt het straks ook voor onze reebokken geschoten
in Duitsland of een hert uit Polen bijvoorbeeld.
Of worden we geconfronteerd met heel veel papieren rompslomp als je nog een
trofeetje mee wilt nemen.
Want daar zijn wij heel goed in Nederland.
Dus is het zaak deze ontwikkelingen met argusogen te volgen en nog beter
mogelijkheden gaan onderzoeken of en hoe wij ons hier tegen kunnen verzetten.
Deel deze informatie met andere jagers!

