v a k b l a d

N A T U U R B E H E E R
nr. 1 - 2001

MEER DUIDELIJKHEID OVER
D E F LO R A - E N FA U N AW E T
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft onlangs
in zes algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) de Flora- en Faunawet
nader uitgewerkt. Het gaat om het Jachtbesluit, Besluit beheer en schadebestrijding dieren, Besluit faunabeheer, Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, Besluit prepareren van dieren en Besluit vrijstelling
beschermde dier- en plantensoorten.
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In deze AMvB’s vereenvoudigt Faber
onder andere de regelgeving op het
terrein van de jacht, verruimt ze de
mogelijkheden voor het prepareren
van dieren, het bestrijden van schade
door konijnen op begraafplaatsen,
sportvelden en industrieterreinen en
verbiedt ze de grote waternavel.
Hieronder worden kort de belangrijkste
veranderingen weergegeven. De nieuwe
regels zullen in werking treden nadat
verdere uitvoeringsregelgeving gereed
is.

Grote Waternavel is een verboden soort.
In het Aanwijzingsbesluit is de grote
waternavel Hydrocotyle ranuculoides
aangewezen als plantensoort waarvoor
een plant- en uitzaaiverbod alsmede
een bezits- en handelsverbod geldt. De
grote waternavel groeide in enkele
jaren uit van vijverplant tot serieuze
plaag in oppervlaktewateren.

In de Flora- en faunawet is een aantal
uitvoerende bevoegdheden op het terrein van de bescherming van soorten
gedecentraliseerd naar de provincies.
Het gaat vooral om het beleid bij
beheer en bestrijding van schade.
Faunabeheereenheden zullen bij de uitvoering van dat beleid een belangrijke
rol vervullen. In het Besluit faunabeheer
is bepaald aan welke eisen faunabeheereenheden en faunabeheerplannen
moeten voldoen.
In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren wordt onder meer geregeld
of en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend in het kader van beheer en schadebestrijding. Daarbij kan gedacht worden aan beheer en schadebestrijding op
sportvelden, industrieterreinen en
begraafplaatsen. Ontheffing voor het
doden van hoefdieren in het kader van
beheer of schadebestrijding wordt in
beginsel alleen verleend voor gronden,
waarvoor een faunabeheerplan geldt
van tenminste 5000 ha.
In het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantesoorten is onder meer
vastgelegd in hoeverre vrijstelling van
de wettelijke verbodsbepalingen
bestaat voor bezit, vervoer en handel.
Ruimere vrijstelling wordt bijvoorbeeld
gegeven voor het bezit van bepaalde
gefokte dieren die behoren tot
beschermde diersoorten. Om het illegaal uitzetten van fazanten ten behoeve
van de jacht beter te kunnen controleren is voorzien in de mogelijkheid eisen
te stellen aan de registratie van afnemers door fokkerijen.
Het Jachtbesluit geeft onder meer
regels over de eisen waaraan jachtvelden moeten voldoen. Jachtvelden zullen
voortaan tenminste 40 ha per jachthou-

der groot moeten zijn. Alleen in jachtvelden van 40 ha of meer is het mogelijk
een behoorlijke wildstand op te bouwen en in stand te houden.
In het Aanwijzingsbesluit is de grote
waternavel aangewezen als plantensoort waarvoor een plant- en uitzaaiverbod alsmede een bezits- en handelsverbod geldt. Ook de muntjak (blafhert) is
aangewezen als diersoort, waarvoor het
in bezit hebben, het invoeren en het uitzetten voortaan verboden is. Het aantal
beschermde plantensoorten wordt uitgebreid met bijvoorbeeld de wilde
gagel en de dotterbloem.
Er komt een verruiming van de mogelijkheden om dieren te prepareren. Niet
voor alle diersoorten is een prepareervergunning nodig. Uit het oogpunt van
natuurbehoud is geen bezwaar tegen
het zonder vergunning prepareren van
dieren die bijvoorbeeld in verband met
de jacht of de bestrijding van schade op
geoorloofde wijze kunnen worden verkregen. De AMvB’s zijn te raadplegen
op de internetsite van LNV:
www.minlnv.nl

