Achter iedere kraai een am
Over regulering en deregulering rondom de nieuwe Flora en Fauna Wet!

Iedere greenkeeper wordt geacht de wet te kennen. Maar omdat het werkveld van
greenkeepers en terreinbeheerders zo breed is, zal dit lang niet altijd meevallen.
Daar komt nog bij dat Vadertje Staat er een handje van heeft om wetten en regels
regelmatig fors onderhanden te nemen. Recent is dit bijvoorbeeld gebeurd met de
regelgeving rondom jacht en flora- en faunabeheer.
Begin dit jaar heeft het oude Paars II een compleet nieuwe Flora en Fauna Wet
geïntroduceerd. Een wet die de opvolger is van de oude Jachtwet, de Vogelwet en
nog een aantal andere wetten. We praten met Sybren Siebenga van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) over wat mag en niet mag op het gebied van
jacht en faunabeheer.
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De Flora en Fauna Wet is een raamwet.
Dat houdt in dat in de wet de belangrijkste
regels zijn opgenomen en dat in een aantal
losse regelingen de meer specifieke zaken zijn
vastgelegd. In vergelijking met de oude situatie
is veel winst geboekt vanuit het oogpunt dat
alle regelingen op gebied van flora en fauna
in één wet zijn samengebracht. Tegenover
eerst een bonte mix van wetten en regeltjes.
Intrinsieke waarde
Een van de belangrijkste nieuwe uitgangspunten
van de Flora en Fauna wet is dat een individueel
dier het recht heeft om beschermd te worden.
Onder de oude jachtwet bestond dat principe
niet en kwam alleen een soort voor bescherming
in aanmerking. Onder de nieuwe wet mag er in
principe nog op vijf soorten gejaagd worden. Dit
zijn achtereenvolgens: de wilde eend, haas,
konijn, fazant en de houtduif. Deze dieren hebben een open jachtseizoen. Dat houdt in dat er
in het jachtseizoen (herfst en winter) op deze
dieren gejaagd mag worden. De jagers die
georganiseerd zijn in wildbeheereenheden (WBE)
hebben daarvoor een wildbeheersplan opgesteld
waarin staat hoeveel afschot nodig zou zijn, om
een evenwichtige wildstand te bereiken.
Ook voor een golfbaan geldt deze regel, mits
de grond van deze baan is uitgegeven aan een
van de bijna 29.000 jagers die in Nederland
actief zijn. Deze jager moet dan natuurlijk wel
beschikken over alle juiste vergunningen.
Van de vijf bejaagbare soorten is waarschijnlijk
alleen het konijn een schadepost van betekenis
op de gemiddelde golfbaan. Hoewel dat
momenteel ook mee zal vallen door het massaal
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voorkomen. In de literatuur zien we dat
konijnen op relatief jonge terreinen weinig last
van de ziekte hebben. Een verklaring hiervoor is
niet voorhanden.

mbtenaar?
optreden van het VHS ofwel Viraal
Haemorrhagisch Syndroom. Deze ziekte, die je
zou kunnen beschrijven als een opvolger van
Myxomatose, komt waarschijnlijk uit China en
heeft de laatste tijd een enorme daling in de
konijnenstand veroorzaakt.
Om onverklaarbare redenen hebben op
sommige plaatsen de dieren geen of veel
minder last van de nieuwe ziekte. Het zou dus
kunnen dat juist op uw golfbaan de konijnen
heel goed gedijen en schade veroorzaken en op
een nabij gelegen terrein veel minder konijnen
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Schade
We zien dus dat konijnen en een aantal andere
soorten jaarlijks bejaagd worden in herfst en
winter. Maar het kan ook zijn dat er buiten die
periode schade ontstaat door konijnenvraat.
Dat betekent dat de greenkeeper, de grondeigenaar of de jager namens hen een ontheffing
moet aanvragen om konijnen te bejagen.
Die regel geldt ook voor niet-bejaagbare
soorten, ofwel soorten met een gesloten jachtseizoen. Voor de golfbaan relevante soorten zijn
dan onder andere de Zwarte Kraai en de Roek,
maar eventueel ook vossen, grauwe ganzen en
reeën. Een andere veel voorkomende reden om
een afschotvergunning uit te vaardigen kan zijn
dat bepaalde dieren een gevaar opleveren voor
het verkeer, bijvoorbeeld in het geval van reeën,
of wilde zwijnen.

toestemming voor afschot uitgevaardigd.
Onder de nieuwe wet is de provincie zoals
gezegd verantwoordelijk voor het uitgeven
van ontheffingen. Maar om de verwarring
nog groter te maken worden deze alleen
afgegeven aan de provinciale Faunabeheereenheden, dit zijn samenwerkingsverbanden
van jachthouders.

Ook voor exoten als bijvoorbeeld de NoordAmerikaanse Wasbeer, de Muntjak en
Muskusrat heeft de provincie doorgaans een

In de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk te
zijn om ontheffing voor afschot te krijgen,
omdat dit nogal wat papierwerk veroorzaakt.
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Voor vragen over de nieuwe Flora en
Fauna Wet kunt u bellen met de LNV:
070 - 378 55 96

In de Tweede Kamer is recent een voorbeeld
besproken waarbij vergunning voor roekenafschot pas gegeven werd toen het bedreigde
gewas in kwestie al geoogst was. Voor konijnen
is deze ontheffing ter bestrijding van landbouwschade niet nodig want deze dieren vallen
binnen een algemene vrijstelling, die het hele
jaar duurt. Deze vrijstelling geldt ook voor de
mol, maar niet ter voorkoming van schade aan
golfbanen. Specifiek bij golfbanen, sportvelden
en particuliere tuinen is dus een ontheffing
nodig. Voor particuliere tuinen geldt zelfs dat
de wet geen mogelijkheid openlaat om mollenschade te bestrijden.
Bureaucratische rompslomp
Als we bioloog Siebren Siebenga van het KNJV
vragen wat in een woord de beste samenvatting
is van de nieuwe is zijn antwoord kort maar
bondig: bureaucratische rompslomp. Siebenga:
"We gaan naar de situatie toe dat er achter
iedere kraai een ambtenaar staat. Als KNJV
hebben we geprobeerd de politiek te overtuigen
van de onwerkbaarheid van deze regeling.
En het lijkt dat we daarin slagen. Met name
waar het gaat om de jacht op vossen en
kraaien. Op dit moment (december 2002) is een
kamermeerderheid voor een versoepeling van de
Flora & Fauna Wet. Het gaat hier dan onder
andere om een landelijke vrijstelling van de jacht
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op vossen en kraaien, en de mogelijkheid om in
natuur-beschermingsgebieden te jagen.
Siebenga: "Jammer genoeg betekent dat niet
dat dit in de praktijk allemaal direct al mogelijk
is, maar het gaat de goede kant uit".
Jacht openstelling:
• Haas:
15 oktober - 31 december
• Fazantenhaan:
15 oktober - 31 januari
• Fazantenhen:
15 oktober - 31 december
• Wilde eend:
15 augustus - 31 januari
• Houtduif:
15 oktober - 31 januari
• Konijn:
15 augustus - 31 januari
Konijn en houtduif vallen verder onder een
landelijke vrijstellingsregeling.
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