
FACE is de Europese federatie van 
verenigingen voor jacht en natuurbeheer.
 Zij werd opgericht in 1977 en 
vertegenwoordigt de belangen van zeven 
miljoen Europese jagers. 

FACE is zo de grootste democratische 
vertegenwoordigingsstructuur van jagers 
wereldwijd.  
                                           
FACE is een belangenorganisatie die 
werkt op basis van de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis. Zij levert 
technische expertise en kennis aan jagers 
en politieke beslissers.

FACE volgt alle internationale politieke en juridische zaken die 
verband houden met de duurzame jacht en natuurbeheer in  Europa.

FACE actief beïnvloedt de beslissingen die op internationaal vlak 
worden genomen met betrekking tot:
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Het beheer van grote carnivoren

Lood in munitie   

Vuurwapenwetgeving

De ziekten van de wilde fauna, met name de Afrikaanse 
varkenspest en de vogelgriep

Beheer van en jacht op migrerende vogels

De handel in dieren

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Promoten van socio-economische en voordelen voor 
natuurbeheer van de jacht 

De bescherming van jachtmethodes en -culturen in 
Europa



LEDEN

FACE bestaat uit nationale jachtorganisaties van 36 Europese landen, waaronder 
de 28 lidstaten van de Europese Unie, evenals zes geassocieerde leden.
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FACE en haar leden hebben het Manifest voor de 
Biodiversiteit opgesteld. 

Het wijst op belangrijke betrokkenheid van FACE en de 
Europese jagers voor het behoud van de biodiversiteit. 
www.biodiversitymanifesto.com

FACE werkt met alle relevante betrokken partijen, inclusief de Europese 
instellingen en internationale akkoorden. FACE vormt ook het co-secretar-
iaat van de intergroep ‘Biodiversiteit, Platteland en Jacht’ van het Europees 
Parlement. Die laatste bestaat uit meer dan 100 Europarlementariërs uit 
verschillende politieke groepen en heeft als doel de rol van de jacht en 
andere duurzame gebruiksvormen van natuurlijke rijkdommen bekend te 
maken.
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