
FACE spremlja in proučuje mednarodne politike in pravne 
dileme, ki vplivajo na trajnostni lov in varstvo v Evropi.

FACE aktivno vpliva na odločanje na mednarodni ravni o:

KAJ DLEAMO
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Upravljanju in vodenju velikih mesojedih živali

Svincu v strelivu 

Zakonodaji o orožju

Boleznih prostoživečih živali in rastlin, tudi o afriški 
prašičji kugi in ptičji gripi (aviarna influenza)

Varstvu in lovu ptic selivk

Trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami

Skupni kmetijski politiki

Spodbujanju in promociji koristi lova za gospodarstvo, 
družbo in varstvo

Varovanju evropskih načinov in kulture lova 

ZDRUŽENJA ZVEZ ZA LOV IN VARSTVO DIVJADI V EU 
(FACE – THE FEDERATION OF ASSOCIATION FOR HUNTING 
AND CONSERVATION OF THE EU)

FACE, združenje zvez za lov in 
varstvo divjadi v EU, ustanovljeno 
1977 danes zastopa interese 7 
milijonov lovcev v Evropi. 

FACE je tako največje na svetu 
demokratično predstavniško telo 
lovcev.
                                           
FACE je organizacija, ki opravlja 
naloge z dokazi podprtega 
zagovorništva. Svetuje ter deli 
strokovne izkušnje in znanje tako z 
lovci kot snovalci politik.



ČLANI

Člani FACE so nacionalne lovske zveze iz 36 držav, tudi 28 držav 
članic EU, in 6 pridruženih članov.
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Združenje FACE je skupaj s svoji člani pripravilo manifest o 
biotski raznovrstnosti, ki odraža strogo in aktivno zavezo 
FACE in evropskih lovcev, da bodo ohranjali in varovali 
biotsko raznovrstnost.

www.biodiversitymanifesto.com

Sodelujemo s vsemi deležniki, tudi z inštitucijami EU in v 
okviru mednarodnih sporazumov. FACE je so-sekretariat 
medskupine Evropskega parlamenta o biotski raznovrstnosti, 
lovu, podeželju, ki jo podpira več kot 100 poslancev 
Evropskega parlamenta, različnih političnih prepričanj, in ki 
ozavešča o vlogi lova in drugih oblikah trajnostne uporabe 
naravnih virov.
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