Argumentenkaart everzwijnen in natuurgebieden

Deze kaart bevat argumenten die worden opgevoerd in de discussie over het nulstandsbeleid van het everzwijn
in Noord-Brabant. Ze zijn gesorteerd op argumenten voor en tegen de stelling: ‘We moeten everzwijnen toelaten
in onze natuurgebieden’. De redeneringen zijn als volgt te lezen:
Argument

Voor

We moeten everzwijnen toelaten
in onze
natuurgebieden

Landbouwschade door everzwijnen is geen probleem
Everzwijnen vreten weliswaar aan gewassen zoals maïs en aardappelen waardoor
economische schade ontstaat. Maar hiervoor is een schaderegeling in het leven geroepen.
Jaarlijks wordt er nu al € 50.000 aan schadevergoeding betaald.

dus

want

Onderbouwing

Tegen

Landbouwschade door everzwijnen is een probleem

Economie

Er is weliswaar een mogelijkheid tot schadevergoeding maar alleen boven een bepaalde
drempelwaarde en mits er voldoende preventieve maatregelen zijn getroffen. Voor de
aanvraag om een schadevergoeding moet bovendien leges worden betaald. Het kost de
boer dus altijd geld.

Schade aan de varkenshouderij door everzwijnen is geen probleem
Schade aan de varkenshouderij door everzwijnen is een probleem
Alle varkenshouderijen kunnen hygiënemaatregelen nemen om insleep van dierziekten te
minimaliseren. Voor de scharrelvarkenshouderij is het gevaar groter. Met wildroosters en
(elektrische) draadrasters zijn everzwijnen op afstand te houden.

Everzwijnen zijn nauwelijks een gevaar voor de verkeersveiligheid

Everzwijnen kunnen besmet zijn met dierziekten zoals de zeer besmettelijke en dodelijke
Afrikaanse varkenspest. Als deze ziekte overgaat op de fok- en vleesvarkens loopt de
schade al snel in de miljoenen euro’s.

Veiligheid

Het aantal verkeersongevallen met een everzwijn is verwaarloosbaar
ten opzichte van het totaal aantal verkeersongevallen (< 0,1%).
Met slim bermbeheer kan het aantal overigens nog verder afnemen.

Everzwijnen zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid
Everzwijnen steken wegen over. Ze merken andere weggebruikers zoals auto’s onvoldoende
op. Jaarlijks zijn er nu al ca 15 verkeersongelukken met everzwijnen in Noord-Brabant. In
2014 was er zelfs een dodelijk verkeersslachtoffer.

Afschot is geen zinvolle beheersmaatregel
Everzwijnen laten zich niet intomen.
Als een populatie sterk afneemt dan krijgen zeugen eerder en meer biggen.
In aangrenzende gebieden (België en Duitsland) heeft het everzwijn meer ruimte.
Vanuit deze populaties vindt een voortdurende migratie plaats naar
gebieden met minder voedselconcurrentie zoals Noord-Brabant.
Slechte voedseljaren komen nauwelijks meer voor (opwarming klimaat),
waardoor regulering door verhongering is weggevallen.

Afschot is een zinvolle beheersmaatregel

Ecologie

Het everzwijn draagt bij aan een afname van de biodiversiteit

Het everzwijn draagt bij aan een toename van de biodiversiteit

Het everzwijn voedt zich met reptielen ter aanvulling op hun eiwitbehoefte.
Door wroeten en dus verstoring van de bodem kunnen lokaal plantensoorten afnemen.

Door hun gewroet zorgen ze voor microreliëf van de bodem( met plasvorming) en tevens
voor beluchting, ook eten ze poppen van plaagdieren; planten en dieren profiteren daarvan.

Het is niet ethisch om everzwijnen te weren
De mens heeft niet het recht om deze inheemse dieren uit hun natuurlijke habitat te weren.

Er zijn in Noord-Brabant geen natuurlijke vijanden van het everzwijn.
Slechte voedseljaren komen nauwelijks meer voor (opwarming klimaat), waardoor
regulering door verhongering is weggevallen.
Er zijn geen goede alternatieven beschikbaar om de populatie onder controle te houden.

Ethiek

Het is ethisch om everzwijnen te weren
We hebben de zorg voor de gezondheid van onze landbouwdieren. Everzwijnen kunnen
door het overbrengen van ziekten deze gezondheid in gevaar brengen.
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