Ganzenschade

Tekst: Kees van Wijk, PPO-AGV
Beeld: PPO-AGV

Wat te doen bij (kans op) schade door ganzen?

Checklist ganzenschade
Veel akkerbouwers krijgen vroeg of laat te maken met ganzenschade.
Het PPO-AGV geeft via een checklist aan hoe te handelen bij dreigende of
reeds aangerichte schade door ganzen.

Wat vooraf te doen bij kans op ganzenschade?
t(BWPPSBGOBPQXFMLFQFSDFMFOVHBO[FO
TDIBEFLVOUWFSXBDIUFO;FUEF[FJOWFO
UBSJTBUJFPQEFDIFDLMJTUWPPSVXUFFMUQMBO
*OGPSNFFSOBBSFSWBSJOHFOWBODPMMFHBTJO
EFCVVSU WPPSBMCJKIVVSQFSDFMFO
t#FLJKLXFMLFNBBUSFHFMFOWPPSBGLVOOFO
XPSEFOUPFHFQBTU%BUWBSJFFSUTUFSLQFS
HBO[FOTPPSU)FUCPFL)BOESFJLJOH'BVOB
TDIBEFHFFGUEBBSVJUHFCSFJEFJOGPSNBUJF
PWFS%JUCPFLJTHSBUJTUFEPXOMPBEFOCJK
IFU'BVOBGPOET XXXGBVOBGPOETOM PG
EBBSBBOUFWSBHFO
t(BCJKVX'BVOBCFIFFSFFOIFJE '#& OBPG
FSWPPSCFQBBMEFHBO[FOTPPSUFOPGNBBU
SFHFMFOPOUIFGmOHFOPGWSJKTUFMMJOHFO[JKO
WFSMFFOE%F'#&WPPSVXHFCJFELVOUV
WJOEFOPQEFTJUFXXXGBVOBCFIFFSFFO
IFJEOM7SBBHFMLKBBSUJKEJHFFONBDIUJ
HJOHWPPSEFPOUIFGmOHFOBBO
t0WFSMFHUJKEJHNFUEFKBHFS KBDIUBLUFIPV
EFS FONBBLBGTQSBLFOPWFSUBBLWFSEFMJOH
7PPSBGTDIPUWBOEJFSFOEJFOUVEFKBHFS
TDISJGUFMJKLUPFTUFNNJOHUFWFSMFOFO
t5SFGCJKESFJHFOEFTDIBEFEJSFDUWPMEPFOEF
QSFWFOUJFWFNBBUSFHFMFOFONBBLHFCSVJL
WBOEFPOUIFGmOHPGNBDIUJHJOH
t"MTFSPOEBOLTQSFWFOUJFWFNBBUSFHFMFO
UPDITDIBEFPOUTUBBU EJFOEBOIFUGPSNV
MJFS7FS[PFLTDISJGU5FHFNPFULPNJOH'BVOB

TDIBEFCJKIFU'BVOBGPOETJO%FTDIBEFNFM
EJOHNPFUCJOOFOEBHFOOBDPOTUBUFSJOH
WBOEFTDIBEFCJKIFU'BVBOGPOETCJOOFO
[JKO)FUWFS[PFLTDISJGUJTPQUFWSBHFOWJB
EFTJUFWBOIFUGBVOBGPOET XXXGBVOB
GPOETOM %BBSTUBBOPPLEFBBOXJK[JOHFO
WPPSEFJOWVMMJOHFOWFSEFSFBGXJLLFMJOH
t7BBLJTCJKFFOPOUIFGmOHFFOSBQQPSUBHF
WFSQMJDIUWBOEFNBBUSFHFMFOEJFVFOEFKB
HFSIFCCFOHFUSPGGFO4UVVSOBEFSIBOEEF
SBQQPSUBHFBBOEFQSPWJODJFPG'#&.BBL
WPPSBGFFOLPQJF)FU'BVOBGPOETLBOPN
FFOLPQJFWSBHFOCJKEFTDIBEFCFPPSEFMJOH

(SBBHBMUJKETDIBEFNFMEFO%JULPTUXBU
XFSL NBBSIFUJTPPLWPPSIFUCFMFJECFMBOH
SJKLEBUGBVOBTDIBEFHPFEJOCFFMELPNU

Hoe meld ik ganzenschade?
*TFS POEBOLTBMMFNBBUSFHFMFO UPDITDIBEF 
.FMEEJUEBOCJKIFU'BVOBGPOET%JULBO
WJBEFXFCTJUFXXXGBVOBGPOETOM4DIBEF
NFMEFOLBOTJOETNBBSUPPLEJHJUBBM
,JFTJOIFUNFOVAUFHFNPFULPNJOHWPPS
AWFS[PFLTDISJGUGBVOBTDIBEF FONBBLVX
LFV[FWPPSFFOEJHJUBMFTDIBEFNFMEJOHPGWJB
FFOQBQJFSFOGPSNVMJFS7VM TBNFONFUVX
KBHFS IFUGPSNVMJFSJOFOTUVVSIFUOBBSIFU
'BVOBGPOET
-FHEFTDIBEFWBTUNFUGPUPTFOXBDIUNFU
PPHTUFOUPUEBUFFOUBYBUFVSLPNU*OQSJODJQF
LPNUEF[FTOFMOBEFNFMEJOH&FOHFXFOTUF
TOFMMFUBYBUJFLBOXPSEFOCFWPSEFSEEPPS
IFUBBOHFWFOWBOATQPFECJKEFNFMEJOHPG
EPPSIFU'BVOBGPOETUFCFMMFO

Ik heb schade. Kan er direct iemand komen taxeren?
&FOUBYBUFVSLPNUQBTMBOHTOBFFOPQESBDIU
WBOIFU'BVOBGPOET&FOPQESBDIULBOBMMFFO
XPSEFOWFSTUSFLU[PESBFFOWPMMFEJHJOHFWVME
WFS[PFLTDISJGUNFUEFOPEJHEFCJKMBHFOCJO
OFOJT)FU'BVOBGPOETTUSFFGUFSOBBSFFOEBH
OBPOUWBOHTUWBOFFO UPFHFLFOE WFS[PFL
TDISJGUEFUBYBUJFPQESBDIUCJKIFUUBYBUJFCV
SFBVUFIFCCFO
;POPEJHLBOFFOTQPFEUBYBUJF CJOOFO
VVS XPSEFOWFSSJDIU%JULBOQFSGBYPGNBJM
BBOHFWSBBHEXPSEFO [PEBUJOPWFSMFHNFU
IFUUBYBUJFCVSFBVLBOXPSEFOCF[JFOPGFS
OPHWØØSEFPPHTUFFOUBYBUFVSLBOLPNFO
&FOTQPFEUBYBUJFXPSEUBMMFFOHFEBBOCJK
BBO[JFOMJKLF OFUWPPSEFHFQMBOEFPPHTU
PQHFUSFEFOTDIBEF
Ik wil het gewas nu oogsten. Kan de
schade daarna nog worden vastgesteld?
%FTDIBEFXPSEUWBTUHFTUFMEBBOFFOPQIFU
WFMETUBBOEHFXBT"MTIFUHFXBTJTHFPPHTU 
LBOEFTDIBEF PPS[BBLFOPNWBOH OJFUXPS
EFOWBTUHFTUFME"MTFFOHFXBTHFEFFMUFMJKLJT
HFPPHTU XPSEUBMMFFOEFTDIBEFJOIFUOJFU
HFPPHTUFEFFMWBTUHFTUFMEn

Hoe is het faunabeheer geregeld?
De grondgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en
beperken van de schade. Daarnaast is de plaatselijke jachtaktehouder mede verantwoordelijk voor bejaagbare diersoorten. De
uitvoering van de wet verschilt per provincie vanwege verschillen in
klimaat, landschap, biotopen, grondgebruik en diersoorten.
Uitvoerende instanties:
Het faunabeheer is op 3 niveaus geregeld: per provincie door de
FaunaBeheerEenheid (FBE), per streek door de WildBeheerEenheden
(WBE‘s) en landelijk door het Faunafonds voor preventie en schade
afhandeling.

Faunabeheereenheid: De provinciale FBE is het eerste loket voor het
faunabeheer en ook voor vrijstellingen.
Wildbeheereenheden: na goedkeuring door de provincie wordt het
faunabeheerplan uitgevoerd door regionale WBE ’s. Dit zijn samenwerkingsverbanden van plaatselijke jagers.
Faunafonds: Naast voorlichting heeft het Faunafonds een belangrijke
taak bij uitkeringen wegens schade door inheemse diersoorten aan
bedrijfsmatig geteelde gewassen of bedrijfsmatig gehouden vee.
De schadetaxatie gebeurt door een onafhankelijke taxateur. Het
Faunafonds bepaalt op basis van beleidsregels over een eventuele
schadevergoeding.
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