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ACTIVITEITENOVERZICHT FAUNA4LIFE 2019 
 
Juridische procedures: 
 
Januari:  

 Beroep aangetekend tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden 
van vossen met geweer en kunstlicht vanwege schade aan weidevogels. 

 Bezwaarschrift ingediend tegen ruim 25 ontheffingen voor het doden van vossen met 
geweer en kunstlicht vanwege schade aan schapen en lammeren. 

 
Maart: 
Beroep aangetekend tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van 
konijnen met geweer en kunstlicht vanwege schade in de hele provincie. 
 
April: 
Beroep aangetekend tegen het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. 
 
Mei: 
Bezwaarschrift ingediend tegen het schieten van aalscholvers bij een recreatieplas in 
Drenthe. 
 
Juli: 
Beroep aangetekend tegen een ontheffing van de provincie Gelderland voor het vangen en 
doden van zwarte kraaien en kauwen vanwege schade aan fruit. 
 
Oktober: 
Bezwaarschrift ingediend tegen de ontheffing voor het schieten van edelherten in de 
Oostvaardersplassen die vanaf 1 januari 2020 geldig is. 
 
November: 
Beroep aangetekend tegen een ontheffing van de provincie Gelderland voor het vangen en 
doden van zwarte kraaien vanwege schade aan weidevogels. 
 
Beleidsmatige bijeenkomsten: 
Bijeenkomsten klankbordgroep Faunabeheer provincie Gelderland. 
 
Overige activiteiten: 
Wij geven via onze website en de sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) informatie 
en voorlichting over het huidige beleid ten aanzien van in het wild levende dieren en over 
het door onze organisatie gewenste beleid. Wij doen dat onder andere door het plaatsen 
van interviews met deskundigen op onze website. 
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Februari: 
In samenwerking met Dierenbescherming en Bont voor Dieren in een brief aan de 
waterschappen kanttekeningen geplaatst bij de aanbevelingen in een recent rapport om 
muskusratten het hele jaar door te gaan bestrijden en te streven naar een nulstand.  
 
April: 
Aangifte gedaan tegen het illegaal verstoren van meeuwen in de Rotterdamse haven. 
 
Juni: 
In samenwerking met Animal Rights actie gevoerd tegen het afschot van aalscholvers in de 
provincie Drenthe. 
 
Oktober: 
In samenwerking met Animal Rights actie gevoerd tegen het afschot van damherten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
 
November: 
Op de Landelijk Congres Dierenhulpverlening hebben wij een presentatie gegeven over 
“Jacht en wetgeving” en hadden wij een stand met voorlichtingsmateriaal. 
 
December: 
In samenwerking met 11 andere dieren/natuur organisaties de provincie Gelderland in een 
brief opgeroepen te stoppen met het afschieten van wasberen. 


