1

- -.
S

Jr

L

:k

:

-'

--

-

-

-

-

-

:--

-

--

1

-

4kj

,:

ml

Flora en Fauna in Gelderland
Deel 2
Faunabeheer en schadebestrijding
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Voorwoord

Gelderland is rijk aan natuur. In het Rivieren gebied hebben wij grote open. grazige gebieden met moerassen.

DC

Veluwe

kenmerkt zich door grote aaneengesloten bossen en heideterreinen. En de Achterhoek en de Gelderse Vallei zijn rijk aan
besloten cultuurlandschappen met kleine bosjes en natuurgebieden en veel houtsingels en poelen.
1-let is dan ook niet vreemd dat er in Gelderland veel soorten planten en dieren voorkomen.Toch gaat het met een aantal
van deze soorten niet goed. Ondanks onze inspanningen om een aangesloten netwerk van natuurgebieden aan te leggen. de
Ecologische l-toofdstructuur. gaan bepaalde soorten in aantal achteruit. Zij worden in hun voortbestaan bedreigd. Voor deze
soorten is dus iets extra's nodig. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij plaatst dergelijke soorten op een zogenaamde Rode Lijst. Voor de meest bedreigde groepen worden soorthescherniingsplannen opgesteld. De provincie geeft hieraan uitvoering door het uitzetten van gericht onderzoek en het initiëren en subsidiëren van soortspecifieke maatregelen.
Naast de middelen van het Rijk zet de provincie hiervoor ook eigen middelen in. Veel kan bereikt worden wanneer beleidsmakers en beheerders van het buitengebied meer met de eisen van bedreigde soorten rekening houden. Voor de provincie is
het daarom belangrijk dat het soortenbeleid ook in andere beleidsvelden gaat doorklinken. Ik zie dat als belangrijkste opgave
voor de komende jaren.
Sommige soorten. met name diersoorten. gaat het voor de wind. Dit zijn vaak soorten die profiteren van door mensen
geschapen omstandigheden. Een aantal van hen veroorzaakt schade in de landbouw. bosbouw en visserij of zorgt voor andere
vormen van overlast voor de samenleving. Anderen leveren problemen op hij het natuurbeheer. Sinds t april 2002 is de Floraen faunawet in werking getreden, waardoor een groot deel van de inheemse flora en fauna wordt beschermd. 1)e provincie
geeft daarbij uitvoering aan de onderdelen die met schadehestrijding en faunaheheer te maken hebben. Gedeputeerde Staten
kunnen namelijk ontheffing verlenen om dieren opzettelijk te verstoren of te doden. Belangrijk is dat dit op een planmatige
en gecoördineerde wijze gebeurt. Ik hecht daarom veel waarde aan een spoedige totstandkoming van faunaheheercenheden.
die deze taak op zich kunnen nemen. Dat is in het voordeel van gedupeerden als van de fauna zelf. De provincie is bereid hiervoor eigen middelen beschikbaar te stellen.
Sinds 1996 IS de provincie bezig met de uitvoering van het soortenheleid. Aan een eigen beleidskader heeft het tot nu toe
ontbroken. Van het begin af aan was heide bedoeling om voor het soortenbelcid en het faunaheheer één nota op te stellen.
Immers bescherming en bestrijding vormen twee kanten van eenzelfde medaille. Doordat de uitwerking en inwerkingtreding
van de Flora- en taunawet keer op keer vertraging opliep, moest ook hei opstellen van de nota uitgesteld worden. Uiteindelijk
bleek het toch praktisch de nota in twee delen op te knippen. Ik hen blij dat het beleidskader er nu eindelijk is en dat belanghebbenden hiervan kennis kunnen nemen.

gedeputeerde J. (i Bo.ve,n
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Samenvatting

Naast soorten die extra beschermingsmaatregelen behoeven zijn er soorten die overlast veroorzaken of die beheer behoeven. Met de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet hebben Gedeputeerde Staten op dit vlak een aantal bevoegdheden
gekregen. Deze bevoegdheden hebben betrekking op jachtsluiting, kievitseicren rapen.beheer en schadehestrijding. faunabehecreenheden en faunaheheerplannen en handhaving.
In deel 2 van de nota wordt aangegeven hoe aan deze bevoegdheden invulling wordt gegeven.Tevens wordt ingegaan op
een aantal uitvoeringsaspecten.
Jachtsluiting
Gedeputeerde Staten hebbende mogelijkheid om bij bijzondere weersomstandigheden de jacht te sluiten. Bij strenge
winters zal hiervan gebruik worden gemaakt gehoord het Faunafonds. Voor dergelijke situaties is een draaiboek opgesteld.
Kievitseieren rapen
Ten behoeve van het rapen van kievitscieren kunnen Gedeputeerde Staten verbanden van weidevogelsbeschermers
erkennen en aan deze een ontheffing voor het rapen verlenen.
Aangezien zij geen voorstander van het rapen zijn. zal van deze mogelijkheid geen gebruik worden gemaakt.
Beheer en schadebestrijding
Voor een aantal soorten die veelvuldig belangrijke schade aan de landbouw veroorzaken, kan op basis van artikel 6 .5 een
vrijstelling aan grondgebruikers worden verleend.
Provinciale Staten stellen een verordening vast waarin het wordt toegestaan om ter voorkoming van schade de volgende
soorten opzettelijk te verstoren: haas,spreeuw. huismus, ringmus, holenduif, rock, zwarte kraai. kauw, ekster. knobhelzwaan,
brandgans. grauwe gans. kolgans. rietgans. smient. wilde eend en meerkoet. In aanvulling hierop mogen ter voorkoming van
belangrijke schade in de fruitteelt (pit- en steenvruchten)spreeuw.roek.zwarte kraai en kauw met behulp van het geweer
gedood worden in de periode van t mei tot t november. Daarnaast wordt het toegestaan om ter voorkoming van schade in de
teelt van granen en maïs, zwarte kraai en kauw met het geweer te doden. Voor granen geldt een periode van i juli tot is april:
voor maïs een periode van is april tot 15 november.
Naast vrijstelling is er op basis van artikel 68 de mogelijkheid van ontheffingverlening ter voorkoming of bestrijding van
schade. De wetgever heeft nauwkeurig aangegeven welke belangen hierbij in het geding dienen te zijn. Bij landbouwschade
en schade aan inheemse flora- en fauna zullen in principe alleen ontheffingen op voorhand worden verleend aan
faunaheheereenheden op basis van een faunaheheerplan. Wanneer andere belangen in het geding zijn. kunnen ook derden als
aanvrager optreden en is een faunaheheerplan niet vereist: voor schade in de bebouwde kom ligt het voor de hand dat de
gemeente als aanvrager optreedt.
In geval van de volksgezondheid moet de noodzaak van ingrijpen blijken uit een advies van de GGD of een verwijzing
naar een landelijke richtlijn van de Ministeries van VROM of LNV.
In geval van landbouwschade dient er sprake te zijn van belangrijke schade (minimaal iii.— per ha schadeperceel).
Bovendien dient ten minste een ander preventief middel te zijn ingezet (conform het Handboek Faunaschade van het
Faunafonds) en moet de dreiging van schade met historische gegevens worden onderbouwd of in ieder geval aannemelijk
gemaakt.
Ontheffingen zullen in het algemeen alleen verleend worden voor verstoring en doden als onderdeel van verjaging van
kwetsbare percelen.
Alleen voor overzomerende ganzen. knobbelzwanen en kraaiachtigen wordt in navolging van het Rijk naast verjaging
tevens een al dan niet locale beperking van de stand nagestreefd. Voor ganzen en zwanen gaat het hier in eerste instantie om
het schudden van eieren in de gebieden met landbouwschade. Mochten deze maatregelen onvoldoende effect resulteren dan
zullen Gedeputeerde Staten overwegen om ontheffing te verlenen voor aanvullend afschot.
Bij kraaiachtigen gaat het vooral om de inzet van bijzondere vangmiddelen hij bepaalde teelten. te weten de kastval
(Zwarte kraai en ekster) en de vangkooi (zwarte kraai en kauw).
DEEL
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Bij schade aan inheemse flora en fauna moet vooral gedacht worden aan de regulatie van de hoefdierenstand en de stand
van bepaalde predatoren. In navolging van het Rijk staan Gedeputeerde Staten een beperking van de stand van edelhert,
damhert, ree en wild zwijn voor.
Afschot dient te worden gebaseerd op de draagkracht van de leefgebieden. Het damhert dat nu slechts een beperkte verspreiding kent,zal zich verder over de leefgebieden op cie Veluwe mogen verbreiden. Bij predatie gaat het vooral om de negatieve effecten op weidevogels en andere kwetsbare grondbroeders. Gedeputeerde Staten staan daarom in de broedgebieden
van deze soorten een beperking van de stand van vossen en zwarte kraaien voor. In die gevallen waar ook de ekster een
belangrijke invloed blijkt te hebben. kan ook voor deze soort ontheffing voor beperking van de stand worden verleend.
Vanwege de te verwachten overlast en predatie op hobhvmatig gehouden (pluim)vee achten Gedeputeerde Staten ook in
de directe omgeving van bebouwing een beperking van de vossenstand noodzakelijk.
Tot slot hebben Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 de mogelijkheid om voor bepaalde soorten, categorieën van
personen aan te wijzen die de stand van deze soort moeten beperken. Gedeputeerde Stalen zien dit als een noodmaatregel.
Aanwijzingen zullen wel worden gebruikt om de bestrijding van exoten en verwilderde huisdieren met het geweer mogelijk te
maken.
Als eerste zullen muskusrattenhestrijders worden aangewezen voor het bestrijden van muskusrat en beverrat.
Faiinabeheereenheden en faunabeheerplannen

Faunaheheercenheden zijn sanienwerkingsverhanden van jachthouders. Zij spelen een centrale rol hij beheer en schadebestrijding. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor een gecoördineerde en planmatige aanpak hiervan. Daartoe stellen zij
een faunabeheerplan op. Zowel de faunaheheereenheden als de faunaheheerplannen dienen te voldoen aan wettelijke vereisten.
Indien hieraan is voldaan zullen de faunabehecreenheden door Gedeputeerde Staten worden erkend en kunnende faunaheheerplannen worden vastgesteld. Op basis van deze plannen kan vervolgens ontheffingverlening voor schadebestrijding
voor meerdere jaren plaatsvinden.
In Gelderland komen 3 faunaheheereenheden. Gedeputeerde Staten zijn blij dat in de besturen ook het particuliere
grondbezit, de georganiseerde landbouw en de natuurhesehcrmingsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Er wordt veel waarde
gehecht aan een spoedige totstandkoming van faunahcheereenheden en faunaheheerplannen. Daarom zijn Gedeputeerde
Staten bereid hiervoor eigen middelen beschikbaar te stellen.
Handhaving

Gedeputeerde Staten erkennen het belang van een goede handhaving. Voor dc Flora- en faunawet zullen ambtenaren
worden aangewezen belast niet controle op de naleving van de provinciale vrijstellingen. ontheffingen en aanwijzingen.
Daarnaast willen zij de samenwerking bevorderen tussen de verschillende organisaties die bij de handhaving zijn betrokken.
In het kader hiervan wordt gewerkt aan een project groene handhaving dat tot prioritering en afstemming moet leiden.
Uitvoeringsaspeeten

Gedeputeerden Staten zullen hij het nemen van besluiten advies vragen aan het Faunafonds.
Hoofdlijnen van liet beleid zullen ook worden voorgelegd aan de Provinciale Commissie Landbouw en Natuur.
Gedeputeerde Staten hechten veel belang aan onderzoek.monitoring en evaluatie en zullen daarvoor middelen beschikbaar stellen. In overleg met betrokken organisaties zal worden bezien voor welke soorten aanvullend onderzoek is gewenst.
Momenteel wordt onderzoek naar het effect van predatie op weidevogels alsmede een onderzoek naar de effecten van begrazing op de bosontwikkeling op de Veluwe door de provincie meegefinancierd. Bij het verzamelen van gegevens over aantalsontwikkeling van bepaalde soorten, het afschot en de efficiëntie van maatregelen spelen de faunaheheereenheden een
belangrijke rol. Bezien zal worden of aanvullend monitoringsonderzoek noodzakelijk is.
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Inleiding

—in deel t van deze nota staan de planten- en diersoorten
centraal, die vanwege hun bedreigde status extra aandacht
behoeven. In dit deel wordt ingegaan op soorten die worden
benut voor de jacht of voor het rapen van eieren en op soorten die schade en andere vormen van overlast veroorzaken.

Noot hij de tweede oplage
Op 3 september 2002 en 16 oktober 2002 werden respectievelijk deel t en deel Ii van de Nota Flora- en Faunaheleid
door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld.
Onder belanghebbenden zijn toen snel kopieën van de tekst

In alle gevallen gaat het hier om diersoorten en wel om

verspreid in een blauwe kaft. Deze werden in de wan-

zoogdieren en vogels. Vandaar dat dit beleidsonderwerp niet

delgangen al gauw aangeduid als de blauwe boekjes. De

de term faunaheheer wordt aangeduid.

druk heeft echter een tijd op zich laten wachten. Intussen is
op basis van het geformuleerde beleid door Provinciale
Staten een vrijstellingsverordening vastgesteld. Vervolgens

1-let faunabeheer is geen nieuw aandachtsveld voor de

hebben Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een wijzi-

provincie. Zo had de Commissaris van de Koningin bijvoor-

ging van het wettelijk kader besloten een aanwijzing te

beeld al de bevoegdheid om (afschot)vergunningen te verle-

geven voor het bestrijden van vossen. Beide besluiten zijn

nen in het kader van de Vogelwet. Na de decentralisatie-

nu als extra bijlage aan deel II van de nota toegevoegd.

impuls in 1996 is de provincie zich intensiever met het
faunaheheer gaan bemoeien. Het lag in de bedoeling om
Gedeputeerde Staten bepaalde bevoegdheden toe te kennen in het kader van de Jachtwet, te weten het sluiten van de
jacht bij bijzondere weersomstandigheden en het verlenen
van afschotvergunningen.
Voor deze taken is indertijd ook formatie van het Rijk
aan de provincie overgedragen.
Echter. de juridische constructie die hiervoor gekozen
werd, heeft de rechtelijke toets niet kunnen doorstaan.
Uiteindelijk werd daarom gekozen voor de optie om
Gedeputeerde Staten de Minister van Landbouw.
Natuurbeheer en Visserij in vorengenoemde gevallen te
laten adviseren. Met de komst van de Flora- en faunawet is
nu eindelijk de formele overdracht van bevoegdheden geregeld. Daarmee is de tijd ook daar om een eigen provinciaal
beleid met betrekking tot het faunabeheer te formuleren.

Leeswijzer
Het belangrijkste uitvoeringskader voor het faunaheheer wordt gevormd door de Flora- en faunawet zelf.
Vandaar dat allereerst op deze wet wordt ingegaan en op de
bevoegdheden en taken die de provincie in dit verband zijn
toegedicht. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt
achtereenvolgens het provinciale beleid inzake dejacht.de
schadebestrijding en preventie. de organisatie van het faunabeheer alsmede de handhaving toegelicht.
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De Flora- en faunawet en
bevoegdheden van
Gedeputeerde Staten

In 1997 en 1998 is de Flora- en faunawet respectievelijk
door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer als wetsvoorstel
aangenomen. De inwerkingtreding van deze wet heeft echter lang op zich laten wachten. De Flora- en faunawet is
namelijk een raamwet. waardoor bepaalde onderdelen uitgewerkt moesten worden in algemene maatregelen van
bestuur. Bovendien had de Kamer hij de behandeling van de
wet afgedwongen dat ook deze algemene maatregelen van
bestuur zouden worden voorgehangen. Zo kan het geschieden dat de Flora- en faunawet pas op i april 2002 in werking
zal treden.
De Flora- en faunawet komt in de plaats van een aantal
wetten die betrekking hebben op de bescherming en het
beheer van soorten. Het gaat hier dan om de Jachtwet. de
Vogelwet. de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.de Nuttige Dierenwet en het deel van de oude
Natuurbeschermingswet dat handelt over soortbescherming. Directe aanleiding voor het opstellen van een nieuwe
wet is, naast de wens om tot integratie van versnipperde wetgeving te komen. de behoefte om de wetgeving in overeenstemming te brengen met richtlijnen van de Europese Unie.
Daarnaast was er de wens om een deel van de uitvoering.
met name de vergunningverlening, te decentraliseren naar
de provincies.
Ten aanzien van de jacht heeft er in de Flora- en faunawet een verdere aanscherping van het beleid plaatsgevonden. De wet neemt namelijk de bescherming van soorten en
de intrinsieke waarde van het dier nadrukkelijk als uitgangspunt. Dit heeft ertoe geresulteerd dat het aantal bejaagbare
soorten, het zogenaamde wild, is teruggebracht van 29 naar 6
soorten.
Alle inheemse planten- en diersoorten zijn nu hij de wel
beschermd. Dit betekent, dat voor deze soorten tal van verbodsbepalingen gelden. Daarnaast heeft er een verdere aanscherping van het beleid plaatsgevonden doordat de jacht is
gesloten in bepaalde natuurgebieden die van nationaal en/of
internationaal belang zijn. Het gaat hier dan met name om
gebieden die in liet kader van de EU-Vogelrichtlijn als speciale beschermingszone zijn aangewezen. om gebieden die
in het kader van de Ramsar-Conventie als wetland zijn aangewezen en om gebieden die in het kader van de
Natuurbeschermingswet zijn aangewezen als beschermd of
staatsnatuurmonu men t.
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De Flora- en faunawet beoogt ccii gecoördineerde en
planmatige aanpak van liet faunaheheer.Daarom is in de
wel expliciet voorzien in samenwerkingsverbanden van
jachthouders. de zogenaamde faunabeheereenheden. Deze
faunaheheereenheden dragen in hun werkgebied zorg voor
het beheer van diersoorten dan wel voor bestrijding van
schade die door dieren wordt, aangericht. Daartoe dienen zij
voor hun werkgebied een zogenaamd faunaheheerplan op
te stellen. Op basis van ccii dergelijk faunaheheerplan kan
vervolgens ccii ontheffing worden verkregen voor het
opzettelijk verontrusten, vangen of doden van beschermde
diersoorten.
Een ander nieuw punt in de Wet is de bevoegdheden die
aan de provinciale overheden worden gedelegeerd.
De belangrijkste bevoegdheden die in dit verband aan
Gedeputeerde Staten zijn toegekend zijn de volgende:
- liet aanwijzen van locaties als beschermde leefomgeving
(artikel t o, lid i):
- liet sluiten van de jacht hij bijzondere weersomstandigheden (artikel 46, lid j):
- liet erkennen van samenwerkingsverbanden van weide
vogelbeschermers en het verlenen van ontheffingen voor
het rapen van kievitseicren aait deze samenwerkingsver
banden (artikel ôo. lid t en 2)
- liet opstellen van een verordening waarin aan grondgebruikers en aan gebruikers van opstallen wordt toegestaan om bepaalde beschermde inheemse diersoorten die
veelvuldig belangrijke landbouwschade veroorzaken
opzettelijk te verstoren, te vangen of te doden, dan wel
hun verblijfplaatsen te verstoren of te beschadigen. dan
wel de eieren van deze soorten nice te nemen of te
beschadigen (artikel 65. lid 4.juncto artikel 66):
- het aanwijzen van personen die in bepaalde gebieden de
stand van bepaalde beschermde of andere al dan niet
inheemse diersoorten moeten beperken (artikel 67, lid t):
- liet verlenen van ontheffingen voor het verstoren, vangen
of doden van beschermde dier soorten (artikel 68. lid t):
- liet aanwijzen van ambtenaren die belast worden met het
toezicht op de naleving van de wet (artikel 104. lid i).
Bij de wet zijn overigens de terreinen waar liet jachtgenot rust bij de Kroondrager, van de bevoegdheden van
Gedeputeerde Staten uitgesloten en voorbehouden aan de
Minister van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij.

FLORA EN FAVNA IN GELDERLAND 11

In de Flora- en faunawet is het Jachtfonds vervangen
door het Faunafonds. Ten opzichte van deze voorganger zijn
een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo bestaat het
bestuur nu niet meer alleen uit deskundigen op het gebied
van beheer en schadebestrijding uit kringen van dejacht.de
landbouw en de natuurbescherming. Aan het bestuur zijn
toegevoegd deskundigen op het gebied van dierecologie en
dierenwelzijn, die respectievelijk afkomstig zijn uit de kringen van de wetenschap en van de dierenbescherming. Nieuw
is ook dat de provincies moeten instemmen met de benoeming van het bestuur door de minister en dat naast het
Ministerie Landbouw. Natuurbeheer en Visserij ook de provincies tezamen een adviserend lid in het bestuur hebben.
Daarnaast zijn in de taken van het fonds enige wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste opdracht van het fonds
luidt nog steeds het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door aangewezen diersoorten. Daartoe verleent het fonds op verzoek een tegemoetkoming in de schade die veroorzaakt wordt door
beschermde inheemse diersoorten. Het dient dan wel om
schade te gaan die "redelijkerwijs niet of niet geheel ten
laste van de betrokkene behoort te blijven". Daarnaast heeft
het fonds als taak het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek te bevorderen en voorlichting over schadepreventie te geven.
Nieuw is dat het Faunafonds nu ook de besturen van de
provincies moet adviseren bij het nemen van besluiten in het
kader van de Flora- en faunawet.

DEEL 2
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Provinciaal beleid inzake
benutting van soorten

3.1 Jacht en jachtsluiting

Vertrekpunt van de Flora- en faunawet is de bescher-

'fevens zal hij een dergelijk besluit worden bezien of de wer-

ming van soorten en de intrinsieke waarde van het dier. De
benutting van algemeen voorkomende diersoorten, in de
vorm van jacht en het rapen van eieren, is een van de rede-

king van bepaalde ontheffingen voor de bestrijding van fan-

nen die de wet aangeeft om van dit beschermingsprincipe af
te wijken. Deze benutting mag de gunstige staat van instandhouding van soorten niet in gevaar brengen en mag geen
onnodig lijden bij dieren veroorzaken. In vergelijking niet
de Jachtwet is onder de nieuwe wetgeving de jacht beperkt

de landbouw hij het opschorten van de ontheffing, als met

tot 6 wildsoorten. te weten haas. konijn. wilde eend, houtduif. fazant en patrijs. Deze soorten mogen binnen de regels
die de wet stelt aan de jachthouder. hei jachtseizoen. hei
jachtveld alsmede hei gebruik van jachtmiddelen bejaagd
worden. De betreffende soorten mogen echter niet bejaagd

ming informatie inwinnen [)ij diverse instanties die in het

worden indien zij een bedreigde status hebben en door de
Minister van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij op een
Rode Lijst zijn geplaatst. Dit geldt momenteel voor de

Jachtsluiting opgesteld dat door de dienstleiding zal worden
vastgesteld. In deze notitie worden de criteria op basis waarvan tot jachtsluiting wordt overgegaan verder uitgewerkt.

naschade opgeschort dient te worden. Daarbij zal zowel
rekening gehouden worden met de mogelijke schade voor
de mogelijke verstoring van kwetsbare diersoorten bij liet
niet opschorten van de ontheffing.
Gedeputeerde Staten zullen ten behoeve van de hesluitvorveld actief zijn. Alvorens ccii besluit te nemen zullen Gedeptiteerde Staten advies inwinnen l)ij het Faunafonds.

Voor vorengenoemde gevallen is een Draaiboek

patrijs. zodat in de praktijk op slechts 5 soorten kan worden
gejaagd.
3.2 Kievitseieren rapen

Daarnaast mag de jacht niet worden geopend in bepaalde gehieden.die een beschermde status hebben. 1-let gaat
hier om gebieden die zijn aangewezen in het kader van de

1-let rapen van kievitseieren is te beschouwen als een
vorm van benutting. De Flora- en fauna-wel geeft

Natuurbeschermingswet. de EU-Vogelrichtlijn ende
Ramsar-Conventie. De gebieden die in Gelderland in dit

Gedeputeerde Staten in dit verband de bevoegdheid om
samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers te

verband zijn aangewezen. staan aangegeven op bijlage i
Bestrijding van schade op basis van een ontheffing blijft overigens ook in deze gebieden in principe mogelijk.

erkennen, indien zij voldoen aan bij ministeriële regeling gestelde regels. Aan deze samenwerkingsverbanden kan. door
Gedeputeerde Staten.ontheffing worden verleend voor het
zoeken van kievitseieren. Als contraprestatie dienen de
leden van deze verbanden zorg te dragen voor het beschermen van de nesten en legsels.
Momenteel is in Gelderland alleen een afdeling van de
landelijke Vereniging 'Vanel1us vanellus' op deze wijze
actief. Deze vereniging is door de minister erkend als
samenwerkingsverband van weidevogelbeschermers.

[)e provincies hebben ten aanzien van de uitoefening
van de jacht geen specifieke taak, uitgezonderd de sluiting
van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden. In de
winter kan ijzel of langdurige ijs- en/of sneeuwbedekking. al
dan niet in combinatie met harde winden, er voor zorgen,
dat dieren geen voedsel of open water kunnen vinden. In
deze gevallen neemt de conditie en daarmee de overlevingskans van deze dieren zodanig af. dat jagen niet verantwoord
meer wordt geacht.
In geval van extreme winterse omstandigheden zullen
Gedeputeerde Staten overwegen de jacht te sluiten.
Aangezien diersoorten op verschillende wijze op dergelijke
omstandigheden kunnen reageren en er bovendien ook
regionale verschillen kunnen optreden kunnen
Gedeputeerde Staten besluiten de jacht slechts op een
bepaalde diergroep of in een bepaalde regio te sluiten.
DEEL 2

Overwegende dat:
uit wetenschappelijk onderzoek aanwijzingen naar voren
zijn gekomen dat vroege legsels. waar het eieren rapen
zich op richt, wel degelijk tot het broedsucces van weide
vogels bijdragen:
in Gelderland weidevogelbescherming in hoge mate ver
zorgd wordt door vrijwilligersgroepen die daar geen
contraprestatie in natura voor terugverlangen:
hei eieren rapen op zich in strijd is met de intenties van de
EU-Vogelrichilijn:
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hebben Gedeputeerde Staten besloten het kievitscieren
rapen in deze provincie niet toe te staan. Erkenning van
samenwerkingsverbanden is daarom niet aan de orde.

DEEL
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1H

Provinciaal beleid inzake
beheer en schadebestrijding
van dieren

4.1 Provinciale rijstellingsverordeiiing
Een tweede reden om af te wijken van het algemene
heschermingsprincipe is de preventie en bestrijding van fau
naschade. Hiertoe biedt de wet Gedeputeerde Staten drie
verschillende mogelijkheden. die elkaar aanvullen. Elke
mogelijkheid heeft echter zijn eigen randvoorwaarden.
De eerste mogelijkheid betreft de provinciale vrijstellingsverordening.
Bepaalde algemeen voorkomende soorten veroorza ken
landelijk of regionaal veelvuldig belangrijke schade aan
gewassen. vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
Met het oog op een efficiënte aanpak van de preventie en
bestrijding van deze schade, kan het nodig zijn om aan
grondgebruikers en de gebruikers van opstallen toe te staan
bepaalde verboden handelingen te verrichten. De wetgever
heeft met de artikelen 65 en 66 in deze mogelijkheid voorzien. Voorwaarde voor het verrichten van deze handelingen
is dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort geen
afbreuk wordt gedaan. Het college heeft in dit verband de
bevoegdheid gekregen om een verordening op te stellen
voor soorten die regionaal schade doen. Daarbij dient te
worden uitgegaan van een lijst van soorten die door de
minister is vastgesteld. Deze lijst is als bijlage in het Besluit
beheer en schadebestrijding dieren opgenomen en vermeldt
in totaal 2! soorten.
Landelijk heeft de minister vrijstelling verleend voor 3
soorten, te weten: mol, houtduif en konijn. In de toelichting
op liet besluit geeft de minister aan dat ter voorkoming van
schade in veel gevallen kan worden volstaan met het opzettelijk verstoren van soorten. Van de provincies wordt daarom gevraagd de nodige terughoudendheid te betrachten bij
het verlenen van toestemming voor het rapen van eieren en
het vangen of doden van betrokken dieren.
Uitgaande van de soorten die in Gelderland schade aan (te
landhous kunnen seroor zaken en de mogelijkheden <)in (ie
schade te beperken door middel van verstoring heeft het college besloten een verordening op te stellen waarin het de
grondgebruiker wordt toegestaan om ter voorkoming of
bestrijding van landbouwschade de navolgende soorten
opzettelijk te verstoren: haas, spreeuw. huismus, ringmus.
holenduif, rock, zwarte kraai, kauw, ekster, knobbelzwaan,
brandgans, grauwe gans. kolgans. rietgans, smient, wilde
eend en meerkoet.

t)EËt.

2

Uit de uitvoeringspraktijk onder de jacht- en Vogelwet
blijkt echter dat het louter verstoren van soorten lang niet in
alle gevallen voldoende is om belangrijke schade te voorkomen. In die gevallen waarin verdergaande maatregelen als
vangen en doden nodig zijn en er geen planmatige en gecoördineerde aanpak van de schadehestrijding noodzakelijk
is, zullen Gedeputeerde Staten gebruik maken van liet
instrument vrijstelling.
Wanneer er echter wel een planmatige en gecoördineerde
aanpak van de schadebestrijding gewenst is of wanneer aan
de voorgestane handelingen erregaande voorwaarden
moeten worden gesteld, dan zullen Gedeputeerde Stalen
gebruik maken van het instrument ontheffing.
'v1n de spreeuw, kauw. zwarte kraai en rock is bekend
dat deze soorten in bepaalde teelten in korte tijd belangrijke
schade kunnen veroorzaken. Vanwege de voortdurende
dreiging van schade is liet in deze gevallen gewenst dat de
grondgebruiker zelf direct actie kan ondernemen.
Bovendien gaat het hier meestal om zeer algemene soorten.
waarvoor onder de oude regelgeving ruime mogelijkheden
tot schadebestrijding bestonden. De noodzaak van een planmatige aanpak van de schadebestrijding ontbreekt hier dan
ook.
De rock was onder de oude regelgeving echter al wel
beschermd, onder andere vanwege liet feit dat de soort als
koloniebroeder kwetsbaarder is dan de andere
kraaiachtigen. Voor deze soort zal dan ook geen vrijstelling
worden verleend in de broedperiode.
Van de ekster zijn op dit moment onvoldoende gegevens
aanwezig om een vrijstelling voor afschot te rechtvaardigen.
In aanvulling op de vrijstelling voor het opzettelijk verstoren hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan de
grondgebruiker tevens toe te staan: de spreeuw. kauw, zwarte kraai en rock met behulp van liet geweer te doden hij
dreigende schade in de fruitteelt (pit- een steenvruchten) en
om de kauw en zwarte kraai met behulp van liet geweer te
doden hij dreigende schade in de teelt van granen en niaïs.
In de provinciale verordening worden de perioden waarvoor
de vrijstelling geldt, nader uitgewerkt.
Wanneer er voldoende onderbouwing aanwezig is. zullen
Gedeputeerde Staten hij herziening van de verordening
overwegen om ook oor de ekster een vrijstelling voor afschot op schadegevoelige percelen te verlenen,
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Om van de vrijstellingen in de verordening gebruik te
kunnen maken, dient de grondgebruiker in bezit te zijn van
een geldige jachtakte. Wanneer hij deze niet bezit, kan hij
een jachtaktehouder machtigen namens hem de schadebestrijding Ier hand te nemen.

c de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van
zieke of gebrekkige dieren, behorende tot de diersoorten
edelhert, ree. damhert of wild zwijm
d de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt
door konijnen of vossen op sportvelden of industrieterreinen.

De provinciale verordening wordt tegelijkertijd met de
Nota Flora- en Faunaheleid in procedure gebracht. Hij heeft

De wetgever heeft bovendien bepaald dat ontheffingen

een wettelijke geldigheid van twee jaar en zal nadien wor-

alleen kunnen worden verleend, wanneer er geen andere

den geëvalueerd.

bevredigende oplossing bestaat en aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort geen afbreuk wordt gedaan.
Daarnaast gaat de wetgever ervan uit dat ontheffingen in de

4.2 Onthefflngverlening door de provincie

eerste plaats aan faunaheheereenheden worden verleend op

4.2.1 Kaders voor onthefTingverlening

vallen kan anders besloten worden.

basis van een faunabeheerplan. Alleen in uitzonderingsge-

Naast de vrijstelling hebben Gedeputeerde Staten de
mogelijkheid voor ontheffingverlening.

In de navolgende paragrafen zal het ontheffingenhelcid
voor de hiervoorgenoemde belangen verder worden uitge-

Conform artikel 68 van de Flora- en faunawet kan ont-

werkt.

heffing verleend worden voor het verstoren, vangen of
doden van beschermde inheemse diersoorten en voor het
rapen van eiercn.Tevens kan worden bepaald welke middelen hierbij worden ingezet.

4.2.2 Volksgezondheid, de openbare veiligheid en de

veiligheid van liet luchtverkeer

De belangrijkste criteria voor de ontheffingverlening
zijn in de wel zelf terug te vinden.

De wet onderscheidt een drietal algemene belangen
waarvoor het mogelijk is een ontheffing voor het opzettelijk
verstoren of doden van beschermde dieren te verlenen: de

Ontheffingen kunnen namelijk alleen verleend worden
in de volgende gevallen:

volksgezondheid, de openbare veiligheid en de veiligheid
van het luchtverkeer.

i in liet belang van de volksgezondheid of de openbare
veiligheid:

Bij het belang volksgezondheid gaat liet om dieren die

2 in liet belang van de veiligheid van het luchtverkeer:

voor de mens gevaarlijke ziektes kunnen verspreiden.Te

3 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee

denken valt aan de vos (hondsdolheid. wormen. bacteriële

bossen, bedrijfsmatige Visserij en wateren:

infecties), vogels (bacteriële infecties en botulisme) en de

4 ter voorkoming van schade aan flora of fauna:

bruine en de zwarte rat (bacteriële infecties en virussen,

s

waaronder de ziekte van Wijl).

met het oog op andere, hij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen belangen.

Bij de openbare veiligheid kan gedacht worden aan het
Met liet "Besluit beheer en schadebestrijding van die-

risico op aanrijdingen in gebieden met relatief veel grote

ren" is aan de laatste mogelijkheid invulling gegeven.

zoogdieren (met name ree, edelhert, zwijn) en aan het risico

Als andere belangen zijn aangewezen:

wegen door graafactiviteiten van konijnen en vossen.

van ondermijning van dijken of lichamen van openbare
a de voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke
overlast veroorzaakt door steenmarters aan gebouwen of
zich daarin of daarbij bevindende roerende zaken:

Bij de veiligheid van het luchtverkeer gaat liet om het
beperken van risico's, niet name aanvaringen met vogels.

h de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt
door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee:

rondom vliegvelden. In Gelderland gaat het dan oiii het
militaire vliegveld Deden.
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Gelet op de ervaringen in het verleden is hier altijd sprake van bijzondere gevallen, waarvoor het moeilijk is een

meeste ontheffingsaanvragen hebben op dit onderdeel
betrekking. Vandaar dat de wetgever ook in de mogelijkheid

algemeen beleid le formuleren. Aanvragen zullen daarom

heeft voorzien om, wanneer dit belang veelvuldig geschaad

afzonderlijk beoordeeld moeten worden.

wordt, vrijstelling aan de grondgebruiker te verlenen.

liet college zal aanvragen voor ontheffingen in het belang

Alvorens puntsgewijs op de beleidsregels in te gaan die

van de volksgezondheid. de openbare veiligheid en de veilig-

Gedeputeerde Staten ten aanzien van deze ontheffingverle-

heid van het luchtverkeer elk afzonderlijk beoordelen op de

ning hanteren, zal eerst op twee begrippen nader worden

noodzaak van ingrijpen en de effectiviteit van de voorgestel-

ingegaan. te weten belangrijke schade en andere bevredi-

de maatregelen. Gezien de aard van de problematiek ligt het

gende oplossingen.

voor de hand dat dergelijke aanvragen door andere instan1-let begrip belangrijke schade aan gewasscn.vec.etc.

ties dan een faunaheheereeuheid worden ingediend.
Daarbij wordt met name aan overheden gedacht (Rijk, pro-

wordt in de wet niet nader omschreven. In de uitvoerings-

vincie, gemeenten en waterschappen) en aan luchthavens.

praktijk van de Jacht- en Vogelwet is de afgelopen jaren

Hoewel de noodzaak van het opstellen an een taunahe-

door het Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en

heerplan daardoor ontbreekt zullen aan de onderbouwing

Visserij uitgegaan van een criterium van € iii.— per ha

van de aanvraag hoge eisen worden gesteld, als betrof hel

schadeperceel. Dit criterium wordt doorjurisprudentie

een faunabeheerplan.

onderschreven.

Een aanvraag voor een ontheffing in het belang van de

Gedeputeerde Staten achten € 115,— per ha schadeperceel

volksgezondheid zal vergezeld moeten gaan van een advies

een redelijk eigen risico voor de ondernemer en zullen daar-

van de CCI), dan wel een verwijzing bevatten naar een lan-

om dit bedrag als criterium voor belangrijke schade han-

delijke richtlijn van de Ministeries van landbouw,

teren.

Natuurbeheer en Visserij of Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. waaruit blijkt de volksgezond-

Door het voormalig Jachtfonds is hij de toekenning van
schadevergoedingen altijd een drempelwaarde van € 115.—

heid daadwerkelijk in gevaar is.

per geval gehanteerd. Deze beleidslijn wordt nu door het
[let college ziet momenteel geen aanleiding om vanuit het

Faunafonds voortgezet. In de praktijk verschilt deze defini-

belang van de volksgezondheid (le stand van bepaalde soor-

tie niet zoveel van het criterium dat bij de onthef-

ten in (le gehele provincie of in (telen hiervan te gaan regule-

fingverlening wordt gehanteerd. De uitkeringen van het

ren. Wel acht zij het wenselijk dat monitoring blijft plaats-

Jachtfonds geven daarom een eerste indruk van de soorten

vinden naar hel voorkomen van overdraagbare ziektes, met

die in Gelderland belangrijke schade veroorzaken. Dit beeld

name onder vossen in de grensstreek en in de omgeving van

is echter niet compleet omdat voor een aantal soorten in

hewoningskernen. Gedeputeerde Staten willen over twee

principe geen vergoedingen werden uitgekeerd.Tahcl t

jaar bekijken of het beleid op dit onderdeel herzien moet

geeft per soort of soortengroep het bedrag aan dat in de

worden.

periode 1990-1999 aan schadevergoedingen is uitgekeerd.
De bedragen zijn nog in guldens gesteld. Duidelijk wordt dat

Ontheffingen voor bestrijding van huismuis. bruine- en
Zwarte rat zijn niet noodzakelijk, aangezien deze soorten

van de soorten waarvoor schadevergoedingen werden uitgekeerd maar liefst 92% voor rekening kwam van ganzen,
hoefdieren en de rock. In bijlage 2 zal nader worden inge-

niet bij wet beschermd zijn.

gaan op de omvang van de landbouwschade en de ontwikkeling hiervan.
4.2.3 Landbouw, bosbouw en visserij
Belangrijke schade aan landbouw, bosbouw en visserij is
een ander belang waarvoor door Gedeputeerde Staten ontheffing voor verboden handelen kan worden verleend. De
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Tabel i:

het feit dat liet om een vorm van vuurwerk gaat niet overal

Totale omvang van de schade-uitkeringen per diergroep

gewenst of toegestaan.

door het Jachtfonds in de periode 1990-1999 (bedragen zijn
in guldens).
Soort
ganzen
knobbelzwanen

Met betrekking tot het verlenen van ontheffingen in geval
bedrag f
2.000.849

soort

bedrag f

blauwe reiger

111

van belangrijke schade aan landbou, bosbouw en visserij
gaan Gedeputeerde Staten verder uit van de volgende
beleidsregels. waarbij zo veel mogelijk aansluiting is gezocht

92.269

rock

smient

1 3.759
38.863

holenduif

meerkoet

17.066

das

81.411

11 . 0 35

haas

17.462

bepaald dat het doden van dieren alleen kan geschieden

Overig

46.858

door personen niet een geldige jachtakte of valkeniers-

wilde zwaan

wilde eend
meeuw

588

1.295.546
516

bij het lot nu toe gevoerde beleid door het Ministerie van

445.665

- De kennis en kwaliteit van de schadebestrijder dient te

hoefdieren

Landbouw. Natuurbeheer en Visserij:
zijn gewaarborgd. Daarom zal in de ontheffingen worden

akte.
- Bij schade aan landbouw, bosbouw en visserij is in hoge
Het tweede punt dat om nadere uitwerking vraagt.zijn

mate een planmatige aan pak van het beheer en (le schade

andere bevredigende oplossingen.

bestrijding noodzakelijk. Ontheff'ungverlening zal daarom

De wet geeft tevens aan dat onthetfingverlcning alleen

in principe alleen plaatsvinden aan faunabeheereenheden

kan plaatsvinden hij het ontbreken van andere bevredigende oplossingen. Ter voorkoming of beperking van schade is

op basis van een faunabeheerplan.
- Dreiging van schade voor bepaalde teelten ira hetwerkge-

het in veel gevallen mogelijk preventieve maatregelen te

bied dienen hierbij niet historische gegevens te worden

treffen.Te denken valt aan middelen die dieren verstoren of

onderbouwd.

die de schadegevoelige objecten onbereikbaar maken.

-

Dergelijke maatregelen kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan het beperken van de omvang van de schade
doch kunnen deze vaak niet geheel voorkomen.

'oor bedreigde soorten of soorten waarvoor Nederland
een internationale verantwoordelijkheid draagt, zullen in
principe geen ontheffingen worden verleend.

- Preventieve maatregelen (ten minste één per teelt en zo
nodig afgewisseld in de tijd) dienen te zijn toegepast, wil

Gedeputeerde Staten achten het redelijk dat elke grondge-

van een ontheffing gebruik kunnen worden gemaakt.

bruiker preventieve maatregelen treft om schade te beper-

Voor soorten die belangrijke schade veroorzaken wordt in

ken of te voorkwnen. Bij (le bedrijfsmatige landbouw (licHt

liet algemeen alleen ontheffing verleend voor opzettelijk

ten minste één effectief middel uit het 1-landboek

verstoren en afschot op de schadegevoelige percelen.

Faunaschade van het Faunafonds te worden toegepast, dat

Alleenvoor hoefdieren, vos, zwarte kraai, kauw, overzo-

zo nodig in de tijd met andere middelen wordt afgewisseld.

merende ganzen en knobbel zwaan wordt, al dan niet

wil van een eventuele ontheffing gebruik worden gemaakt.

plaatselijk. een vorm van standregulatie voorgestaan.
- Voor handelingen waarvoor landelijk of provinciaal vrij-

In de landbouw lijn een groot aantal preventieve maatregelen mogelijk. die variëren van visuele middelen (zoals
de vogelverschrikker en linten), akoestische middelen (zoals
het knalapparaat en vogelafweerpistool) en middelen die

stelling is verleend, zullen geen ontheffingen worden verleend.
- Voor wildsoorten zal alleen ontheffing voor afschot worden verleend buiten de periode dat de soort bejaagbaar is

kwetsbare teelten onbereikbaar of onaantrekkelijk maken

of wanneer belangrijke schade optreedt in gebieden waar

(bijvoorbeeld rasters en zaaizaadbehandeling). In het

de jacht is gesloten en preventieve maatregelen onvol-

Handhoek Faunaschadehestrijding van liet Faunafonds wor-

doende blijken te werken.

den een groot aantal maatregelen per diersoort beschreven

- Voor haas en konijn kan het gehele jaar door wel onthef-

die als effectief worden beschouwd. Daarvoor dienen deze

ring worden verleend voor liet gebruik van kunstlicht.

maatregelen doorgaans in tijd met elkaar afgewisseld le

De mogelijke verstoring van andere beschermde inheem-

worden wil er geen gewenning optreden. Overigens zijn

se diersoorten, met name die soorten waarvoor een gebied

akoestische middelen vanwege de geluidshinder of vanwege

een speciale beschermde status heeft gekregen, zal hij de
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ontheffingverlening worden meegewogen.
Bij de ontheffingen zullen voorwaarden worden opgenomen die hel mogelijk maken de werking hij bijzondere
weersomstandigheden op te schorten (zie paragraaf 3.1).
In de ontheffing worden de middelen vernield waarmee
dieren mogen worden gevan gen of gedood. Afhankelijk
van de situatie kan het aantal middelen worden beperkt of
kunnen er beperkingen ten aanzien van het gebruik worden opgelegd.
Met het oog op de uitvoering van Europese richtlijnen
kan hij een ontheffing tevens de voorwaarde worden
opgenomen dal liet gebruik van de ontheffing vooraf bij
de provincie gemeld moet worden en achteraf gerapporteerd moet worden tot welke resultaten dit heeft geleid

goed. De rechter heeft hiervan geoordeeld dat het uitbetalen van schadevergoedingen een goede andere bevredigende oplossing is. Daarnaast zal worden gewerkt aan het
tot stand komen van speciale ganzenopvanggebieden in het
kader van het Programma Beheer. Voor de overwinterende
knobbelzwanen ,.al het op basis van een faunabeheerplan
wel mogelijk lijn om op voorhand ontheffing voor afschot te
verkrijgen. Het aantal te doden dieren zal echter aan een
maximum per verjagingsactie gebonden worden. De ontwikkeling van de schade en de aantallen overwinterende watervogels zullen door Gedeputeerde Staten worden gevolgd.
Wanneer deze daartoe aanleiding geven zal bij de eerstkomende evaluatie bezien worden af het thans geformuleerde
beleid bijstelling behoeft.

(meldings- en rapportageverplichting).

Overzomerende ganzen en knobbelzwanen
In bijlage 3 wordt het ontheffingenheleid op een schematische wijze voor de verschillende schadesoorten nader
uitgewerkt. Onder andere wordt aangegeven welke middelen kunnen worden toegepast en in welke gebieden en in
welke perioden schade bestreden kan worden. Ook worden
de voorwaarden vermeld die aan een ontheffing verbonden
kunnen worden.
Voor een aantal soorten of groepen van soorten die in
Gelderland belangrijke schade in de landbouw. de bosbouw
of de visserij veroorzaken wordt hieronder een wat uitvoeriger toelichting op het ontheffingenheleid gegeven. 1 let gaat
hier met name om schadcsoortcn, waarover enige maatschappelijke discussie bestaat of waarvoor flankerend beleid
is ontwikkeld.
Overwinterende ganzen. zwanen en smienten

Voor overzomerende ganzen (grauwe gans, kolgans.
brandgans. Canadese gans) en knobbelzwanen is op basis
van een faunabeheerplan ontheffing mogelijk voorafschot
op schadegevoelige percelen. Afschot van vogels met nietvliegvlugge jongen is niet toegestaan. Met de toenemende
aantallen van deze vogelsoorten neemt ook de schade die zij
veroorzaken toe.
Daarom achten Gedeputeerde Staten in navolging van
het Rijk verdergaande maatregelen noodzakelijk. Op basis
van het faunabeheerplan kan ontheffing worden verleend
voor standregulatie door middel van het rapen van eieren en
voor aanvullend afschot als deze maatregel onvoldoende
effect heeft. Gelderland kent een aantal grote natuurontwikkelingsgebieden die een belangrijk kerngebied voor de
grauwe gans vormt. Gedeputeerde Staten zullen daarom
uiterst terughoudend zijn met het verlenen van ontheffingen
in natuurgebieden. Met het Faunafonds worden de moge-

Gelet op de internationale betekenis van Gelderland
voor overwinterende ganzen. (kolgans. grauwe gans, rietgans
en brandgans). smienten. de wilde zwaan en de kleine zwaan
zal voor deze soorten, in navolging van het rijksbeleid, geen

lijkheden verkend om een proef op te starten in de Gelderse
Poort.

ontheffingen worden verleend voor schadebestrijding door
middel van het doden van dieren. Preventieve middelen
kunnen hij de ganzensoorten en de smient wel worden toegepast; voor opzettelijk verstoren zal vrijstelling worden ver-

foeragerende grauwe ganzen.

leend.

Van rock. zwarte kraai, kauw en ekster wordt algemeen
aangenomen dat zij belangrijke schade kunnen veroorzaken. Dit kan gedeeltelijk niet schadegegevens van de
Wildschadecommissie en het voormalige Jachtfonds worden
aangetoond. Voor deze soorten wordt daarom vrijstelling

Voor de kleine zwaan en de wilde zwaan zal vanwege
hun bedreigde status ook dat laatste niet mogelijk zijn. De
opgetreden schade zal door het Faunatonds worden ver-
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verleend voor het opzettelijk verstoren. Daarnaast zal voor
de rock. zwarte kraai en kauw hij de fruitteelt en voor zwar te kraai en kauw hij de teelt van granen en maïs vrijstelling
aan de grondgebruiker worden verleend voor het plegen
van afschot.
Aanvullend op deze vrijstelling kan op basis van een faunaheheerplan ontheffing worden verleend voor afschot van
rock. zwarte kraai, kauw en ekster op (overige) schadegevoelige percelen. Waar historische schadegegevens ontbreken kan volstaan worden niet liet aannemelijk maken van de
dreiging van schade.Tevens kan er. indien de noodzaak hiervan in een faunaheheerplan wordt aangetoond.ontheffing
worden verleend ten behoeve van het gebruik van vang-

heid worden aangevraagd. Voor de duidelijkheid wordt hier
vernield dat schade aan siervissen of vissen die gehouden
worden in hengelsport vijvers geen wettelijk erkend belang
vormen waarvoor ontheffing kan worden verleend.
Vos
Van Gelderland is bekend dat de Vos belangrijke schade
veroorzaakt in eenden- en kippenfarms. Daarnaast zijn er
meldingen van schade in schapenhouderijen en bedrijven
die sierpluimvee telen. Met een toename van het aantal bio-

kooien voor zwarte kraai en kauw en van kastvallen voor
zwarte kraai en ekster.
Daarmee kan gedurende de schadeperiode plaatselijk
een lagere stand worden bewerkstelligd. Voor de rock worden dergelijke ontheffingen niet verleend.
De Vlaamse gaai ten slotte doet zo incidenteel schade
dat onthcffingverlening op voorhand niet aan de orde is. Wel
zullen Gedeputeerde Staten overwegen een ontheffing voor

logische bedrijven waarbij het pluimvee weer buiten gehouden wordt en de verwachte toename van het aantal vossen.
betekent dit dat liet aantal incidenten bij niet ingrijpen
alleen maar zal toenemen. 1-let plaatsen van vossenkerende
rasters blijkt namelijk niet altijd voldoende soelaas te bieden.
Vanwege het belang van de weidevogels (zie paragraaf
4.2.4) cii liet voorkomen van overlast in de bebouwde omgeving (4.2.6) staan Gedeputeerde Staten een regulatie van de
vossenstand voor.

afschot te verlenen op het moment dat er daadwerkelijk
schade optreedt.

Das

Visetende vogels
De beroepsvisserij. die in Gelderland met name in het
Rivierengehied plaatsvindt, ondervindt geen belangrijke
schade van beschermde inheemse vogelsoorten. Dat ligt
anders voor de commerciële viskwekerijen. Deze ondervinden niet name schade van aalscholvers. blauwe reigers en
soms van meeuwen. Hoewel er methoden zijn om de schade
met preventieve maatregelen te beperken. met name door

Aangezien de das in Gelderland een bedreigde soort is,
zullen voor deze soort, in navolging van het rijksheleid.geen
ontheffingen worden verleend. Schade zal door liet
Faunafonds worden vergoed. Om de acceptatie van dassen
hij de landbouwers te vergroten zal het college bovendien
bevorderen dat er gedoogovereenkomsten worden afgesloten. De hieruit voortvloeiende kosten worden eveneens
door liet Faunafonds vergoed.

het plaatsen netten, blijken deze in de praktijk soms onvol-

Hoefdieren

doende soelaas te bieden.
Bovendien kunnen noodzakelijke investeringen hoger
uitvallen dan datgene wat in rede van een grondgebruiker

Landbouwschade veroorzaakt door edelhert en wild
zwijn is geconcentreerd op de Veluwe.

verlangd kan worden, 1-let college ziet geen aanleiding om
de stand van aalscholvers. blauwe reigers en meeuwen in de

Schade door ree treedt ook elders in de provincie op.
1-let gaat hier niet name om vraatschade in fruitteelthedrij-

provincie te gaan reguleren.
Ontheffïngverlening voor opzettelijk verstoren op viskwekerijen is wel mogelijk. Met het verlenen van ontheffing
voor afschot op viskwekerijen zullen Gedeputeerde Staten
uiterst terughoudend zijn: er zal streng worden getoetst op
de mogelijkheden voor fysieke afscherming van de visvijvers. Een faunaheheerplan is niet noodzakelijk. daarom kan
een ontheffing ook door anderen dan een faunabeheereen-

ven en boomkwekerijen. Schadevan damhert is nog nauwelijks aanwezig. Vanuit de huidige aantallen en verspreiding
van deze soorten is dit schadebeeld goed te verklaren. Naast
landbouwschade veroorzaken hoefdieren ook schade in cie
bosbouw doordat zij jonge aanplant aanvreten of een negatief effect hebben op spontane bosverjonging.
Gelijk het Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en
Visserij staan Gedeputeerde Staten een standregulatie van

DEEL --

FLORA EN FAUNA IN GELDERLAND 20

de hoefdiersoorten voor (zie paragraaf 4.2.4). Dal betekent
dat in een bepaalde periode van liet jaar een bepaald afschot
wordt gerealiseerd. Hierdoor is het in de meeste gevallen
mogelijk om land- en hoshouwschade binnen aanvaardbare
grenzen te houden. Voor edelhert en damhert is aanvullende
onthef fingverlening voor specifieke schadebestrijding niet
nodig. Voor het edelhert is op de Veluwe juist ccii medegebruik van landbouwenclaves overeengekonien.waarhij
gedoogovcreenkomsten zijn afgesloten. Gedeputeerde
Staten willen deze lijn graag voortzetten. Op termijn moet
bezien worden of bij een groeiende damhertenpopulatie
voor deze soort vergelijkbare afspraken zijn te maken. Voor
wild zwijn is echter wel aanvullende ontheffing mogelijk
voor het bestrijden van landbouwschade.
Deze soort kan in korte tijd enorme schade aanrichten.
niet name in de teelt van granen en maïs. 1 -let daarbij gerealiseerde afschot wordt dan in mindering gebracht 01) het later
nog te realiseren afschot ten behoeve van de standregulatie.
Voor de teelt van granen en maïs achten Gedeputeerde
Staten het niet redelijk om van agrariërs te verlangen dat zij
zelf zwijnenkerende rasters plaatsen.
Bij de grote landbouwenclaves op de Veluwe zijn die in
de afgelopen jaren wel met gelden van het voormalig
Jachtfonds tot stand gekomen. Deze lijn willen
Gedeputeerde Staten de komende jaren voortzetten. Voor
de ree ten slotte zal in bepaalde situaties eveneens ontheffing voor aanvullende schadebestrijding, worden verleend,
met name voor schadebestrijding hij fruitteeltbedrijven en
boomkwekerijen. Ondanks preventieve maatregelen als liet
plaatsen van rasters, die bij deze kapitaalsintensieve teelten
wel worden vereist, blijkt schade namelijk niet altijd te voor-

hoefdieren. Vanuit een ethisch oogpunt wordt grote sterfte
en liet optreden van gebreksziekten als gevolg van voedselstress onwenselijk geacht. Met het oog op het voorkomen
van onnodig lijden van deze soorten heeft de minister in het
eerdergenoemde besluit tevens de mogelijkheid geboden
om ontheffing te verlenen voor liet doden van zieke en
gebrekkige dieren.
Eutrofiëring vennen
In liet verleden is incidenteel het rapen van eieren toegestaan ter beperking van een kokmeeuwen kolonie in een
waardevol vennengehied. Momenteel is dit echter niet meer
aan de orde.
Gezien de aardvan de problematiek ligt het voor de hand
dat eventuele toekomstige aanvragen voor het rapen van
ineeuweneicren afzonderlijk beoordeeld zullen sorden en
dat de betreffende terreinbelierende Organisatie als aanvrager optreedt. hoewel de noodzaak van het opstellen van een
fauiiabeheerplan daardoor ontbreekt, zullen aan de onderhotiwing van de aanvraag hoge eisen worden gesteld als
betrof het een faunabeheerplan.

Predatie bodembroeders
Bij predatie van weidevogels gaat het niet name om de
effecten van roofdieren als vos en zwarte kraai op (Ie weidevogelstand. Ook andere kraaiachtigen als kauw, rock en
ekster en marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel
zijn in dit opzicht verdacht. De meningen over dit onder werp lopen sterk uiteen. Uit onderzoek in Overijssel en
Noord-Holland is in ieder geval gebleken dat er lokaal effecten kunnen optreden door predatie van vos en iwarte kraai
en soms ook ekster.

komen.

4.2.4 Flora, fauna en voorkomen van onnodig lijden
van dieren

Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan de instand-

Ter bescherming van plant- en diersoorten is het mogelijk om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren
of doden van andere beschermde diersoorten.
In Gelderland gaat het dan met name om de eutrofiering
van voedselarnic vennen door uitwerpselen van vogels en
om de predatie van kwetsbare weidevogels.

houding van kwetsbare hodenibroeders in de provincie. In
de Nota De Gelderse Natuurdoelenkaart en het Streekplan
zijn de belangrijke weidevogelgebieden van Gelderland
aangegeven (zie tevens bijlage 4).
Deze gebieden dienen in het kader van de ruimtelijke ordening te worden veiliggesteld. Bovendien worden in deze
gebieden ten behoeve van de weidevogels de Subsidie-

De toelichting hij het Besluit beheer en schadebestrijding dieren maakt duidelijk dat ter bescherming van de fauna ook in de stand van een beschermde diersoort zelf kan
worden ingegrepen. Hierbij wordt met name gedoeld op de
DEEL2

regeling agrarisch natuurbeheer ingezet. Gedeputeerde
Staten zijn daarom van mening dat in deze gebieden en de
gebieden daarbuiten waar eveneens rodelijst-soorten als
grutto (zie bijlage ), Itireluur, patrijs. naclitzwaluw en pur-
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perreiger tol broeden komen, hel belang van de kwetsbare

reenheden op basis van een faunaheheerplan. Belangrijkste

vogelsoorten prefereert en standregulatie noodzakelijk is

motivatie voor regulatie op populatieniveati is het voorko-

van de

VOS cii

de zwarte kraai. In die gebieden waarin de

men van grote populatieschommelingen, het beperken van

ekster een belangrijke bijdrage aan de vorengenoemde pre-

schade in de bosbouw en de landboum en liet ontwikkelen

datie levert is ook voor deze soort ontheffing vwr standre-

van gewenste natuurdoeltvpen. Lokaal kan ook hel handha-

gulatie mogelijk. Onlheffingverlening voor standregulatie

ven van de openbare veiligheid, le weten het beperken van

zal plaatsvinden aan een faunaheheereenheid op basis van

liet risico op aanrijdingen. een rol spelen. Door de popula-

ccii goedgekeurd faunabeheerplan.

ties hoefdieren te reguleren wordt bovendien bijgedragen

Voor de overige predalorsoorten zal vooralsnog geen ont-

aan liet beperken van de landbouwschade en het risico op

heffing worden verleend, omdat er onvoldoende aanwijzin-

verspreiding van besmettelijke ziektes (bijvoorbeeld 'ar-

gen zijn dat zij een rol van betekenis vervullen. Bovendien

kenspest). Tevens zullen Gedeputeerde Staten in liet ver-

acht het college de regulatie van wezel en hermelijn onge-

lengde van het Besluit beheer en schadehestrijding dieren

wenst, omdat er aanwijzingen zijn (lat de stand van deze

op voorhand ontheffing verlenen voor het uit hun lijden ver-

soorten achteruit gaat.

lossen s'aii zieke of gewonde (tieren.

Daarnaast ondersteunt Gedeputeerde Stalen landelijke ini-

Wat betreft het benodigde afschol van hoefdierpopulaties

tiatieven voor onderzoek naar de effecten van predatie door

0 1)

vossen. Over twee jaar wil liet college liet beleid ten aanzien

gaan van de huidige vastgestelde voorjaarsstanden. De ken-

de Veluwe zal het college voor de komende periode uit-

van (le weidevogelpredatie opnieuw bezien. De kennis uit

nis en inzichten waarop deze standen zijn gebaseerd zijn

liet predatieonderzoek. alsmede de ontwikkeling van de vos-

echter aait het veranderen. Daarom zullen Gedeputeerde

senstand in deze pro mcie kunnen aanleiding geven liet nu

Staten in samenwerking met betrokken partijen een on-

geformuleerde beleid te herzien.

derzoek laten uitvoeren naar de gewenste voorjaarsstanden
van de verschillende soorten en de wijze waarop het afschot

Een eerste resultaat van het vorengenoemd predatic-

het beste gerealiseerd kan worden (in plaats en tijd).

onderzoek is een kaart van Nederland waarin de huidige

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om op basis van dit

intensiteit van predatie wordt weergegeven (zie bijlage 6).

onderzoek nieuwe beleidslijnen voor het beheer van de

Deze kaart is gebaseerd 01) gegevens die door weidevogelgroepen zijn aangeleverd-

hoefdiersoorten op de Veluwe te formuleren. Het college wil

Beheer hoefdieren

maken. zodat (le doelstellingen van de verschillende terrein-

in ieder geval het damhert een volwaardige plaats in de
Veluwse fauna geven en waar mogelijk maatwerk mogelijk
eigenaren beter tol hun recht komen. Voor het wilde zwijn is

Gelderland kent vrijlevende hoefdierpopulaties van ree,
danihert. edelhert en wild zwijn.

er in 1995) reeds een draagkrachlonderzoek uitgevoerd. Op
basis hiervan zijn nieuwe standen per leefgebied vastgesteld

Daarnaast worden er in rasterbanen ook moeflons

en is besloten in een aantal leefgebieden een meer flexibel

gehouden. Uitgezonderd de ree is het voorkomen van deze

beheer le voeren (lat inspeelt op de actuele voedselsituatie.

soorten momenteel beperkt lol de Veluwe. Aangezien de
Veluwe een zeer voedselarm gebied is, zullen hier al snel

Naast cie vorengenoenide inheemse hoefdiersoorten zijn

situaties niet voedselstress optreden. Daarnaast hebben de

in een aantal rasterbanen op de Veluwe ook moellons aan-

hoefdieren zoals hij het onderdeel bosbouw al werd aange-

wezig. Deze soort is niet inheems doch in de iqe eeuw inge-

geven.een enorme impact op dc ontwikkeling van vegetatie.

voerd ten behoeve van liet jachtgenot of vanuit esthetisch
oogpunt. Zij wordt thans in het kader van natuurbeheer

Ten aanzien van de grote hoefdieren willen Gedeputeerde

door bepaalde terreinbeheerders ook als gra/er ingezet.

Staten zo veel mogelijk aan sluiten bij liet beleid (lat de afge-

Deze soort valt buiten liet kader van de Flora- en faunawet.

lopen jaren door hel 1inisterie van Landbouw. Natuur-

omdat onthcffingverlcning ex artikel 68 voor onbe-

beheer en Visserij is gevoerd. Dat betekent dat voor edel-

schermde. uitheemse diersoorten niet aan de orde is en er

hert, damhert, ree en wild zwijn ontheffingen voor

ook in liet kader van artikel 67 door liet Rijk geen mogelijk-

aantalsregulatie zullen worden verleend aan faunahehee-

heden zijn geschapen voor standregulatie met behulp van
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de bebouwde omgeving. Het ligt daarom meer voor de hand

het geweer.

dat gemeenten als aanvrager optreden in plaats van een fau-

Aantalsregulatie zal dus op een andere manier moeten

nahelieereenheid. Een faunabeheerplan is daarom geen ver-

worden geregeld.

eiste. Wel zal een aanvraag gedegen onderbouwd moeten
worden.

Instandhouding van rasterbanen is van uit het provinciale
beleid voor een onbegrensde Veluwe ongewenst. Onderzoek
zal moeten aantonen wat de wenselijkheid en de moge-

Schade door steenmarters aan gebouwen en aan voorwer-

lijkheid zijn voor een vrijlevende populatie moeflons.

pen kunnen vaak voorkomen worden door gebouwen voor

Initiatieven daartoe zullen door Gedeputeerde Staten wor-

deze soort ontoegankelijk te maken. Tegelijkertijd kan in (le

den ondersteund. Vooralsnog gaan zij er echter van uit dat

naaste omgeving een alternatieve nestplaats worden aange-

de soort in zijn verspreiding beperkt blijft tot de gebieden

boden. t let wegvangen draagt ook risico's met zich nice.

waar hij nu voorkomt.

omdat uit ervaring blijkt dat elders weer losgelaten marters
een grotere kans hebben om (1uur een auto te worden (loodgereden. Ontheffingen voor opzettelijk verstoren zullen
daarom makkelijker verleend worden dan ontheffingen

4.2.5 Overige vormen van overlast

voor hel vangen. Bovendien zullen er voorwaarden worden
gesteld die moeten voorkomen dat marters en eventuele

Naast de belangen die specifiek in de wet worden

jongen onopzettelijk in een gebouw opgesloten raken.

genoemd zijn er nog andere vormen van overlast te onderscheiden. De Minister van Landbouw. Natuurbeheer en
Visserij heeft in het Besluit beheer en schadehest rijding die-

Ook (le graafschade van konijn en vos op industrieterreinen

ren alleen de schade van vossen aan niet bedrijfsmatig

en sportvelden kan vaak door een aangepaste inrichting of

gehouden (pluim)vee.de schade en overlast van steenmar-

door liet plaatsen van rasters worden voorkomen.
Bovendien moet in deze gevallen sprake zijn van structurele

ter aan gebouwen en voorwerpen en de graafschade van
konijn en

VOS

schade willen Gedeputeerde Staten ertoe overgaan om voor

aan sportvelden, industrieterreinen als extra

het hanteren van het geweer ontheffing te verlenen.

belang erkend, waarvoor Gedeputeerde Staten ontheffing
kunnen verlenen. Daarnaast is er ontheffing mogelijk voor
de bestrijding van konijnenschade op begraafplaatsen. Deze

In de afgelopen jaren is grenzend aan de Veluwe eenaantal
malen zwijnenschade in siertuinen gemeld. Deze vorm van

bevoegdheid is echter voorbehouden aan de minister zelf.

schade wordt door de welgeer niet als belang erkend waarTen behoeve van hobby matig gehouden vee achten

voor ontheffing voor schadebestrijding kan worden ver-

Gedeputeerde Staten het onredelijk dat de grondgebruiker

leend. Gedeputeerde Staten zijn daarom van mening dat de

zeer dure investeringen in vossenkerende rasters pleegt.

oplossing voor dit l)rohteenl gezocht moet worden in het

Kippen kunnen s avonds nog wel opgehokt worden voor

reguliere afschot dat voor deze soort gepleegd wordt en dat

veel andere soorten is dit ondoenlijk. Bij een groeiende vos-

de grondeigenaar zelf rasters kan plaatsen om de zwijnen te

senstand zal de overlast door het doden of aanvreten van

weren.

hobb matig gehouden vee en andere huisdieren alleen maar
toenemen. Nu reeds wordt er schade binnen de bebouwde

Gedeputeerde Staten zijn bekend met de problemen die

kom gemeld. Gedeputeerde Staten staan daarom voor (lat

roekenkolonies door uitwerpselen en lawaai in de bebouw-

daar waar het landelijk gebied grenst aan bebouwing. er

de kom kunnen veroorzaken. Dergelijke vorm van overlast

regulatie van de vossenslan(l plaatsvindt.

vormt vanwege bepalingen in de Vogelrichtlijn geen grond
voor onthetîingverlening in het kader van de Flora- en fan-

Ten aanzien van de overige twee belangen die (1uur de

nawet. Gedeputeerde Staten hebben daarom een brief aan

minister zijn erkend willen Gedeputeerde Staten een uiterst

de Ministervan Landbouw. Natuurbeheer en Visserij

terughoudend onthefl'ingenbeleid voeren. Vaak zijn er

gestuurd waarin wordt aangegeven dat het college voorne-

namelijk andere be redigende oplossingen mogelijk.

mens is om in schrijnende gevallen en onder stringente voorwaarden medewerking te verlenen aan liet weren van roekennesten in de bebouwde kom.

In de meeste gevallen gaat het hier om schadebestrijding in
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Voorwaarde is bijvoorbeeld dat door betrokken gemeenten

uitbreken van besmettelijke ziektes, wanneer grondgebrui-

een regionaal roekenhescherniingsplan wordt opgesteld,

kers niet aan het noodzakelijke beheer wensen mee te wer-

waardoor bestaande broedlocaties in hel buitengebied wor-

ken of wanneer het ondoenlijk is hij de schadehestrijding

den veiliggesteld en (le ontwikkeling van alternatieve broed-

alle grondgebruikers om toestemming voor betreding te vra-

gelegenheden wordt gewaarborgd. Afhankelijk van de reac-

gen.

tie van de minister zal dit voornemen al dan niet worden
geëffectueerd.

Voor verwilderde huisdiersoorten en exoten zullen
Gedeputeerde Staten wel gebruik maken van haar bevoegd-

Voor andere vormen van overlast, zoals de aanwezigheid

heid, omdat voor deze soorten anders geen mogelijkheid be-

van een vleermuizen in huizen bestaat geen wettelijke grond

staat om gebruik te kunnen maken van de wettelijk toege-

Voor onthef tingverlening. Gedeputeerde Staten zijn wel van

stane middelen om dieren te (loden. Vrijstelling en

plan om in de vorm van voorlichting aandacht te besteden

ontheffing zijn immers uitsluitend mogelijk voor bescherm-

aan de overlast van vleermuizen en roeken (zie hoofdstuk 7).

de inheemse soorten.

4.3 Beperking van de stand van diersoorten

rent ie, bastaardering of onnatuurlijke predatie eenbedrei-

Exoten en verwilderde huisdieren vormen vanwege concurging voor de inheemse fauna. Daarnaast doen bepaalde
De derde mogelijkheid naast vrijstelling en ontheffing

soorten ook schade aan de landbouw. Gedeputeerde Staten

betreft de zogenaamde aanwijzing ter beperking van de

willen daarom dejachthouders aanwijzen om (le navolgende

stand van diersoorten. Artikel 67 van de Flora- en faunawet

soorten met behulp van liet geweer te bestrijden: verwilder-

kent Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe om personen

de kat. verwilderde duif. nijlgans. rosse stekelstaart, marter -

of categorieën van personen aan te wijzen die belast worden

hond, verwilderde nerts, wasbeer en inuntjak. Voor betre-

met het beperken van de stand van een bepaalde soort in

ding van gronden zal de toestemming van de

een bepaald gebied.

grondgebruiker nodig blijven. Voor (Ie bestrijding van cle

1-let gaat hier om een verregaande bevoegdheid omdat

verwilderde duit achten Gedeputeerde Staten het noodza-

Gedeputeerde Staten tevens kunnen bepalen dat degenen

kelijk dal de vrijwillige ophokregeling wordt voortgezet,

die met deze opdracht worden belast, toegang hebben tot

zodat verwarring niet gehouden (post)duiven kan worden

alle gronden die in het besluit worden genoemd.

voorkomen.

De soorten waarop deze bevoegdheid van toepassing is.
zijn hij ministeriële regeling aangewezen. Het betreft zowel

Daarnaast zullen Gedeputeerde Staten met het oog op de
openbare veiligheid de muskusrattenvangers aanwijzen

beschermde inheemse diersoorten (edelhert. damhert. wild

voor het bestrijden van de muskusrat en (Ie beverrat. Bij (ge

zwijn. ree. konijn. knohhelzwaan, grauwe gans en Canadese

muskusrat kan hiervoor liet geweer. klemmen en vallen wor-

gans) als verwilderde huisdieren (verwilderde kat en verwil-

den ingezet: hij de beverrat uitsluitend levend vangende

derde duif) en onbeschermde uitheemse diersoorten oftewel

vang-kooien. Dit om te voorkomen dat per ongeluk ook

exoten (nijlgans, rosse stekelstaart. marterhond, verwilderde

bevers gedood worden. Voor de toegang tol en liet gebruik

nerts. washeen muntjak, Siberische grondeekhoorn. bever-

van vangmiddelen in natuurgebieden zal toestemming van

rat en muskusrat). Uitgezonderd de Siberische grondeek-

de eigenaar nodig blijven.

hoorn zijn al deze soorten wel eens in Gelderland gemeld of
hebben hier zelfs populaties opgebouwd.

Wanneer de aanwezigheid van verwilderde duiven in de
bebouwde omgeving ondanks preventieve maatregelen tot

Gedeputeerde Stalen zien vooralsnog geen aanleiding om

onaanvaardbare overlast lijdt, zullen Gedeputeerde Staten

gebruik van haar aanwijzings bevoegdheid te maken voor

bovendien overwegen om gemeenten aan te wijzen om in de

beschermde inheemse diersoorten. Daarvoor zijn immers

stand van deze soort in te grijpen.

vrijstellingen en ontheffingen de geëigende instrumenten.
Gedeputeerde Stalen zullen toepassing van artikel 67 pas
overwegen in geval van calamiteiten, bijvoorbeeld hjj het
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Organisatie

ç.i Faunabeheereenheden

LTO Nederland. de KNJV. Natuurmonumenten.

De intentie van de Flora- en faunawct is een meer plan-

Staatshosheheer.de Unie van Landschappen en de
Federatie van Particulier Grondbezit om bij de oprichting

matige en gecoördineerde aanpak van het faunabeheer te
bewerkstelligen. Vandaar dat samenwerkingsverbanden van

van de faunaheheereenheden samen te werken en actief in
liet bestuur hiervan deel ie nemen.

jachthouders. de zogenaamde faunaheheercenheden expliciet in de wet worden genoemd en dat ontheffingen ten
behoeve van schadebestrijding in principe alleen aan deze
instanties zullen worden verleend, op basis van een door
Gedeputeerde Staten goed te keuren faunaheheerplan.

standkoming van de beoogde faunabeheereenheden ten em-

Gedeputeerde Staten hechten zeer veel waarde aan de tot(le een efTectieî beheer en een planmatige schadebestrijding
in Gelderland mogelijk te niaken, dat bovendien kan rekenen op steun uit grote delen van het maatschappelijk veld.

Mei het oog op een efficiënte organisatie van het faunabeheer staat het college een beperkt aantal faunaheheercenheden in Gelderland voor ogen met een relatief groot werkgebied.
Alleen op deze wijze kan een planmatig faunaheheer
daadwerkelijk van de grond komen.
Wettelijk geldt de verplichting dat de jachtgronden
binnen het werkgebied een oppervlakte van ten minste 5000
ha moeten hebben. Met het oog op een duurzaam en effectief beheer van diersoorten kan hiervan naar hoven worden
afgeweken.

Daarnaast dragen de faunaheheereenheden hij aan de ontlasting van het ambtelijk apparaat. Gedeputeerde Staten
zijn daarom bereid om eigen middelen beschikbaar te stellen voor de totstandkoming en het functioneren van de faunaheheereenheden. zodat de initiatiefnemers op korte termijn tot de daadwerkelijke oprichting kunnen overgaan.
Het college zal een faunaheheereentmeid erkennen als voldaan wordt aan de eisen die de minister in liet Besluit faunabeheer aan de faunaheheereenheden stelt.

dierpopulaties op het niveau van de totale Veluwe plaats-

Naast het coördineren van de schadebestrijding en het
opstellen van faunabeheerplannen is het college van mening
dat faunaheheereenheden een rol kunnen spelen hij de
voorlichting richting grondgebruikers niet betrekking tot
het treffen van faunawerende maatregelen. Het is aan de

vindt. Zij voelt zich daarin gesterkt door (le rijksnota .lacht

faunabeheereenheden en de GLTO om aan deze rol verder

en Wildbeheer. waarin reeds aangegeven werd (lat een minimale oppervlakte van 5000 ha voor de Veluwe te klein is

inhoud te geven.
1 let college zal in dit verband de faunaheheereenheden
direct betrekken bij het ontwikkelen van voorlichtingsmate-

Het college streeft naar een grenzeloze Veluwe, waarin hoefdieren zkh vrij kunnen ver plaatsen. In dat kader acht het
college het gewenst dal beheersplanning .ami de hoef-

gezien de voedselsituatie aldaar.
1- let college ondersteunt daarom de KNJV en de GLTO

riaal en mogelijk onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmiddelen.

in hun streven om in Gelderland drie faunabeheereenhedcn
van de grond te krijgen, te weten één voor het Rivierengebied, één voor de Veluwe en één voor de Achterhoek. 1-let
Kroondomein op de Veluwe zal hier overigens geen deel van

Daarnaast zouden Gedeputeerde Staten liet van harte
toejuichen als faunabeheereenheden of de hierbij aangesloten jacht houders een rol willen spelen bij het uitvoeren van

uiimaken.omdat in dit geval niet Gedeputeerde Staten
maar de Minister van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij
het bevoegd gezag is. Uiteraard vindt er wel overleg plaats
over het taunaheheer en werkt het Kroondomein ook mee

maatregelen in het kader van soorthescherming of landschapshehcer. Een aantal wildheheereenheden waren in het
verleden al op dit vlak actief. bijvoorbeeld ten behoeve van

aan een grenzeloze Veluwe door in en uitsprongen in de buitenrasters te maken.

de patrijs. Het college zal waar nodig de faunabeheereenheden actief benaderen voor de participatie aan bepaalde projecten.

Gedeputeerde Staten vinden een goed overleg tussen
jagers, agrariërs en terreineigenaren erg belangrijk. 1-let college is daarom zeer verheugd met het landelijk initiatief van
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5.2 Faunaheheerplannen

voldaan. Wanneer liet plan op onderdelen niet voldoet,
omdat bepaalde gegevens niet of niet volledig zijn aangeleverd, dan zullen Gedeputeerde Staten aan deze onderdelen
goedkeuring onthouden of deze voor een kortere termijn
goedkeuren.
In dergelijke gevallen zal de faunabeheereenheid jaarlijks
verslag moeten uitbrengen over de wijze waarop zij hun
werkzaamheden hebben uitgeoefend en van de uitvoering
van het fatinabeheerplan.

Deze plannen vormen de basis voor het beheer en de
bestrijding van schade van beschermde inheemse diersoorten.Alleen op grond van een dergelijk plan kan aan een
faunaheheereenheid een ontheffing worden verleend voor
het verstoren, vangen of doden en voor liet gebruik van
bepaalde middelen.
Gezien (le omvang en de aard van de schadeproblematiek in
Gelderland acht het college het niet nodig om per faunabeheereeiiheid één alles omvattend plan op te stellen.
Daarom kan worden volstaan met verschillende deelplannen, die elk een bepaald onderdeel van de schadeproblematiek behartigen, bijvoorbeeld schade door watervogels of
het beheer van hoefdieren. Afhankelijk van de uiteindelijke
begrenzing van het werkgebied van de faunaheheereenheden kan het wenselijk zijn dat, wat betreft bepaalde onderdelen van een heheerplan, afstemming plaatsvindt tussen
de verschillende faunaheheereenheden. Hierbjj wordt niet
name gedacht aan (le problematiek van de knobbelzwanen
en overzomerende ganzen.
Het college heeft de wettelijke taak om faunabeheerplannen vast te stellen. Met het oog op de openbaarheid dienen deze plannen conform de Flora- en faunawet in het Huis
der Provincie ter inzage worden gelegd. Bovendien is het
college wettelijk verplicht de plannen voor advies voor te
leggen aan het Faunafonds (zie paragraaf .4). De faunaheheerpiannen dienen te voldoen aan de eisen die de minister
hieraan heeft gesteld in het Besluit faunaheheer. Deze eisen
hebben betrekking op de minimale oppervlakte waarvoor
het faunabeheerplan moet gelden (afhankelijk van de
oppervlakte van de faunaheheereenheid 5000 ha of groter),
de geldigheidsduur van het plan (maximaal 5 jaar) en de
gegevens die het moet bevatten (zie bijlage 7). Duidelijk is
dat met de huidige stand van kennis liet niet altijd mogelijk
zal zijn om alle benodigde gegevens voor liet plan aan te dragen. Zo is van een aantal soorten niet precies bekend hoeveel schade zij veroorzaken dan wel welke maatregelen
effectief zijn om die schade te voorkomen.
De faunaheheereenheden hebben daarom een inspanningsverplichting om samen met de grondgebruikers er voor
zorg te dragen dat deze achterstand in kennis binnen enkele
jaren is ingelopen.
Het college zal een faunaheheerplan goedkeuren voor een
termijn van maximaal 5 jaar als aan de wettelijke vereisten is
DEEL
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5.3 Schadevergoedingen
Het Faunafonds kan een tegemoetkoming verlenen in de
schade die veroorzaakt wordt door beschermde inheemse
diersoorten. Het gaat dan om schade die redelijkerwijs niet
of niet geheel ten laste van de betrokkene behoort te blijven.
In de praktijk betekent dit dat alleen landbouwschade door
het fonds wordt vergoed. Bovendien moet de schade niet
onder het normale bedrijfsrisico vallen en dient de betrokkene van zijn kant al het nodige te hebben gedaan om schade te voorkomen.
De vergoedingen die door liet fonds worden uitgekeerd,
worden bekostigd door liet Ministerie van Landbouw.
Natuurbeheer en Visserij en door de provincies in zoverre
dat de geleden schade voortvloeit uit een provinciaal beleid
dat verder gaat dan het vigerende rijksbeleid.
Aangezien Gedeputeerde Staten niet voornemens zijn
een dergelijk beleid te voeren, zoals uit de voorgaande paragrafen naar voren is gekomen, ligt liet niet in de rede dat van
Gelderland een financiële bijdrage voor liet fonds wordt
verlangd.
De wildschadecommissies (WICO's) die onder de
.Jachtwet zijn ingesteld zijn niet de invoering van de Floraen faunawet opgeheven. Deze WICO's hadden als taak faunaschade te taxeren en voorstellen over eventuele schadevergoeding te doen. Deze taak wordt nu door het Faunafonds overgenomen. Daarnaast had de WIC() als taak te
bemiddelen bij geschillen tussen jager en grondgebruiker.
Het college onderschrijft de gedachte van (le wetgever dat
bemiddeling tussen jagers en agrariërs niet langer van overheidswege behoort te worden uitgevoerd. Gedeputeerde
Staten zullen daarom niet op eigen initiatief een dergelijk
orgaan in liet leven roepen noch eventuele initiatieven van
derden financieel ondersteunen.
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plines en belangengroeperingen zullen participeren.

Ç.4 Advisering

Dit beraad zal incidenteel naar behoefte van het ambtelijk
apparaat bijeenkomen.

In de Flora- en faunawet is bepaald dat het Faunafonds
onder meer de taak heeft om het college te adviseren inzake
het sluiten van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden, het vaststellen van faunaheheerplannen. het verlenen

5. Handhaving

van ontheffingen en het opstellen van een vrijstellingsverorOnder het regiem van de Jachtwet en Vogelwet was de

dening. In dit Faunafonds hebben deskundigen op het
gebied van natuurhescherming.jachL landbouw, dierenwel-

handhaving een taak van de politie. de AID en van zoge-

zijn en wetenschappelijk onderzoek een zetel.

naamde bijzondere opsporingsambtenaren (met name
jachtopzieners en boswachters). Onder de nieuwe Flora- en
faunawet krijgt nu ook hel college de bevoegdheid om con-

In Gelderland is door de Staten een speciale commissie

trolerende ambtenaren aan te wijzen.

ingesteld, die het college adviseert over zaken met betrekking tot landbouw en natuur. te weten de Provinciale
Commissie Landbouw en Natuur. In deze commissie zijn de

Het college erkent het belang van een goede handhaving

diverse belangen en belangengroepen vertegenwoordigd.

van de groene wetten, waartoe naast de Flora- cii faunawet
ook de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Natuur-

Gedeputeerde Stalen hebben het voornemen om (en behoe-

schoonwet behoren. 1 lierbij ziet het college de handhaving

ve van de besluitvorming in liet kader van de Flora- en fan-

van liet provinciale beleid als haar primaire taak. Dit beleid

nawet naast hel Faunafonds tevens de Provinciale Com-

komt voor wat de Flora- en faunawet betreft tot uitdrukking

missie Landbouw en Natuur oiii advies te vragen. Het

in verordeningen, ontheffingen en andere besluiten van

instellen van een apart adviescollege ten behoeve van fauna-

Gedeputeerde Staten.

beheer en schadebestrijding wordt niet overwogen.
Bezien moet worden of het aspect dierenwelzijn, (lat nu nog

Het college is voornemens de ambtenaren (lie belast zijn

niet in de commissie is vertegen'*soordigd, door de

met de handhaving van de groene wetten tevens aan te wij-

Provinciale Milieufederatie kan worden ingebracht dan wel

zen als controleurs voor de Flora- en faunawet. De hiervoor

dat hiervoor een extra zetel beschikbaar zal worden gesteld.

benodigde formatieve omvang zal nader worden uitgewerkt.
Daarnaast wil het college met het oog op ccii efficiëntere

Naast vorengenoemde adviesorgaan kent Gelderland

handhaving de samenwerking tussen de verschillende hand-

een zogenaamd Grofwildberaad. Dit adviesorgaan is voortgekomen uit het Hertenberaad en de Zwartwildheheer-

havingspartners bevorderen. Voor de milieuwetgeving wor-

adviescommissie: beide indertijd doorliet Rijk ingesteld.

den al regionale handhavingsconvenanten opgesteld, liet is

Het Grofwildberaad heeft in afwachting van de inwerking-

niet meer dan logisch om hierbij met de groene wetgeving

treding van de Flora- en faunawet een tijdelijk karakter.

aan te sluiten.

Het adviseert het ambtelijk apparaat over zaken die
betrekking hebben op het beheer van de hoefdieren op de

In het kader van deze samenwerking wordt gewerkt aan een

Veluwe. In dit beraad zijn verschillende partijen vertegen-

project over groene handhaving. Met dit project wordt

woordigd die actief bij het beheer van de hoefdieren zijn

beoogd aan te geven waarde prioriteit hij het toezicht in liet

betrokken.

buitengebied zou moeten ssorden gelegd. Hiertoe vinden
gesprekken plaats met natnurbeherende organisaties, de

Met de komst van de Flora- en faunawet zal de provincie bij

politie en de Algemene Inspectie Dienstvan liet Ministerie

het beheer van meer soorten betrokken worden dan uitslui-

van I.andhouw. Natuurbeheer en Visserij. Uitgangspunt

tend de grote hoefdieren. 1-let ambtelijk apparaat heeft

hierbij is dat de schaarse handhavingscapaciteit met name

daardoor de behoefte aan een breder opgezette klankbord-

wordt ingezet om overtredingen die de natuur zwaar belas-

groep dan het Crofwildberaad.

ten tegen te gaan.

Daarom zal dit beraad worden omgevormd tot een breed
Faunaberaad, waarin deskundigen van verschillende disci-
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6

Onderzoek, monitoring en
evaluatie

Rij het ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoord
faunaheheer spelen onder zoek, monitoring en evaluatie een
belangrijke rol. liet college beschouwt het daarom als haar
verantwoordelijkheid om voor onderzoek. monitoring en
evaluatie eigen middelen beschikbaar te stellen.
In overleg met het provinciaal liunaberaad. het
Faunafonds. het Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en
Visserij en andere provincies zal bezien worden welk onderzoek met betrekking tot het beheer van soorten gewenst is.
Momenteel gaat de aandacht met name uit naar onderzoek
ten behoeve van het beheer van hoefdieren op de Veluwe,
naar de effecten van predatie van vossen in de belangrijke
weidevogelgebieden van Gelderland en naar de schadeproblematiek van overzomerende ganzen.
Voor een goede evaluatie van het beleid is liet verzamelen van gegevens betreffende aantalsontwikkelingen.
afschot en efficiëntie van maatregelen noodzakelijk. De
faunaheheereenheden vervullen hierin een centrale rol.
Gedeputeerde Staten zullen bezien of aanvullende monitoringsonderzoek gewenst is.
Resultaten uit onderzoek kunnen aanleiding geven om
tussentijds liet beleid hij te stellen.
In andere gevallen vormt het moment waarop een nieuwe vrijstellingsverordening of nieuwe faunaheheerplannen
moeten worden vastgesteld een natuurlijk tijdstip oni het
beleid te evalueren.
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7

Voorlichting en communicatie

Gedeputeerde Staten hechten veel waarde aan een goede

bestaande vestigingsplaats van ccii kolonie verdwijnt van-

voorlichting en communicatie gericht op de uitvoering van

wege het kappen van een houtopstand. Hierdoor verplaat-

de wettelijke taken en het voorkomen van schade en andere

sen de vogels zich naar een nieuwe locatie. die bijvoorbeeld
in de bebouwde kom is gelegen. Het college zal daarom

vormen van overlast.

gemeenten benaderen om houtopstanden waarin kolonies
In overleg met de faunaheheereenheden tal een

zijn gevestigd beter te beschermen en om tegelijkertijd zorg

publieksfolder worden ontwikkeld die met name gericht is

te dragen dat er alternatieve locaties ontwikkeld worden.

op de Flora- en faunawet en de provinciale taken. Daarnaast

Bescherming kan plaatsvinden door in dergelijke gevallen

zal informatie via de geëigende tijdschriften en op de websi-

geen kapvergunning te verlenen: nieuwe locaties zouden in

te van de provincie worden aangeboden. In deze site zullen

het kader van het landschapsbeheer ontwikkeld kunnen

links aangebracht worden met de relevante sites van liet

worden. In dit verband is reeds een proef gestart voor het

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het

gebied van de Oude IJssel. waarbij verschillende partijen

Faunafonds.

hun medewerking hebben toegezegd.

Met het Faunafonds. GLTO en de faunaheheereenheden
zal bezien worden welk foldermateriaal ontwikkeld kan
worden gericht op het voorkomen van landbouwschade.
Verspreiding van dit materiaal kan via de standsorganisaties
en de faunaheheereenheden verlopen.
Daarnaast kan gedacht worden aan publicaties in vaktijdschriften.
In de Flora- en faunawet wordt aandacht geschonken
aan de openbaarheid van besluitvorming door de overheid.
Faunaheheerplannen zullen daarom in liet Huis der
Provincie ter inzage moeten worden gelegd. Daarnaast zullen verleende ontheffingen gepubliceerd worden in de
Staatscourant en in een 0f meerdere dag-. nieuws- of huisaan-huisbladen.
Naast soorten die schade in het landelijk gebied veroorzaken zijn er ook soorten die overlast veroorzaken in de
bebouwde omgeving. 1-lierbij kan gedacht worden aan 'leermuizen. steenmarters en roeken. In deze gevallen ontbreekt
veelal een wettelijke grond voor ontheffingverlening.
Voorlichting over deze soorten en hoe overlast te voorkomen voorzien daarom in een behoefte hij de burger.
Aangezien deze overlast optreedt in de bebouwde omgeving, zullen Gedeputeerde Staten hierbij samenwerking zoeken met gemeenten. De gemeentelijke coördinatoren landschapsbeheer zouden bijvoorbeeld als vraagbaak kunnen
optreden bij klachten van burgers. In overleg niet betrokken
partijen zal bezien worden welk foldermateriaal in dit verband ontwikkeld moet worden. Voor de rock en vleermuizen zijn onlangs folders gereedgekomen.
Roekenoverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de
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Bijlagen

Bijlage 1 Gebieden in Gelderland aangewezen in het kader van Europese richtlijnen en de
Natuurbeschermingswet (kaart)
Bijlage 2 Landbouwschade in Gelderland
Bijlage 3 Overzicht provinciaal schadebestrijdingsbeleid per diersoort (artikelen 65, 66, 67 en 68)
Bijlage 4 Belangrijke weidevogelgebieden in Gelderland (kaart)
Bijlage 5 Gruttokaart van Nederland (kaart)
Bijlage 6 Predatie van weidevogellegsels (kaart)
Bijlage 7 Gegevens die een faunabeheerplan verplicht moet bevatten
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Bijlage 2

Landbouwschade in Gelderland

Schadeomvang en schadesoorten

Inleiding

In tabel i worden per diersoort de schade- en gedoogvergoedingen weergegeven die door liet Jachtfonds in de

Landbouwschade vormt een belangrijk motief om
afschot te plegen. 1-let merendeel van de ontheffingen die
verleend worden, hebben op dit belang betrekking. Een
beeld van de omvang van de landbouwschade in Gelderland

periode 1990-1999 werden uitgekeerd. In die periode is in
totaal een bedrag van ƒ 4.056.358. - in Gelderland uitbetaald. Het grootste deel van dat bedrag kwam voor rekening
van de ganzen (49%). (Ie rock (32%) en de hoefdieren

in relatie tot de rest van Nederland mag daarom in deze beleidsnota niet ontbreken.

(ii%). Deze percentages wijken af van het landelijke
gemiddelde. In dezelfde periode werd er landelijk
f54. 188.983. - door het Jachtfonds uitbetaald, waarvan het
grootste deel voor rekening kwam van de ganzen (71%). de

Om een dergelijk overzicht op te stellen, is gebruik
gemaakt van de gegevens van het voormalige Jachtfonds en
de Wildschadecommissie (WICO). Deze instellingen waren
onder de oude regelgeving betrokken hij het verlenen van
schadevergoedingen: De Wl('O taxeerde de schade en op
basis van haar advies werd al dan niet door het Jachtfonds
een vergoeding toegekend. Daarbij werd altijd een schadedrempel van f250,—. dat is thans € iii. - per schadegeval

smient (io% ),de rock (9%) en de knobbelzwaan (2%).
De hoefdieren maken landelijk slechts 1 % van de schade uit
en komen daarmee nog net achter de das en de haas.
Deze verschillen zijn vooral le wijten aan het feit dat
watervogels in de noordelijke provincies grote schade veroorzaken. waardoor het landelijk gemiddelde in hoge mate
bepaald wordt, terwijl Gelderland juist meer roeken en

gehanteerd.
Andere structureel verzamelde gegevens zijn helaas niet
voorhanden. Dit brengt ons meteen op de beperkingen van
het gebruik van de gegevens van liet Jachtfonds en de

hoefdieren herbergt en juist van deze soorten relatief veel
schade ondervindt.

WICO: van een aantal soorten is geen of in beperkte mate
gegevens verzameld, omdat voor deze soorten geen vergoedingen werden toegekend.
Vergoedingen werden namelijk alleen in twee gevallen
toegekend:
i voor beschermde soorten.waarvoor nooit een vergunning
voor schadebestrijding werd verleend, zoals de das, en
2 voor beschermde soorten.waarvoor wel een vergunning

voor schadebestrijding werd verleend, maar dan uitsluitend in geval van overmacht. zoals bijvoorbeeld de rock.
Op dit moment is het daarom niet goed mogelijk om een
compleet beeld van de schadeomvang in Gelderland te presenteren. Met name soorten als vos. spreeuw. zwarte kraai.
kauw Cli in minder mate ekster, waarvan uit ervaring bekend
is dat zij aanzienlijke schade kunnen aanrichten, ontbreken
in het overzicht.

De gegevens in tabel i behoeven nog nadere toelichting.
Een aantal soorten zijn in deze tabel samengenomen. Zo
worden onder ganzen alle soorten ganzen verslaan die in
Gelderland voorkomen. De meeste schade wordt echter veroorzaakt door de soorten die hier in de grootste aantallen
voorkomen, te weten de kolgans en de grauwe gans. Een
onderscheid tussen overwinterende en overzomcrendc ganzen is hier niet gemaakt. Hierop wordt hij het onderdeel ontwikkelingen teruggekomen. Bij hoefdieren wordt gedoeld
01) de soorten edelhert. damhert. ree. wild zwijn en moeflon.
Edelhert en wild zwijn zijn echter de soorten die in
Gelderland de meeste schade veroorzaken. Bij viseters moet
met name aan de blauwe reiger gedacht worden: voor de aalscholver zijn in deze periode in Gelderland namelijk geen
vergoedingen verstrekt. Bij de overige Vogelwetsoorten
moet met name aan kleine zangvogels gedacht worden. die
zeer incidenteel schade veroorzaken, zoals merel, kramsvogel, vinken en niezen en roofvogels als huizerd, havik en
sperwer, die incidenteel schade aan pluimvee veroorzaken.

Daarnaast dient men zich te realiseren dat de gepresenteerde gegevens schade betreft die ondanks de toepassing
van preventieve maatregelen en het plegen van afschot zijn
ontstaan.
Zij geven dus geen beeld van de schadeomvang die zou
ontstaan al schade niet meer wordt bestreden.
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Tabel t
Door het Jachtfonds in Gelderland uitgekeerde schadevergoedingen in de periode 1990-1999 per diersoort.
Bedragen zijn in guldens.

soort

jaar

hoefdieren
das
haas
ganzen
knobbelzwaan
wildezwaan
Smient
wilde eend
meerkoet
meeuwen
rock
holenduif

1994)

1991

14)92

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

92.192

109.048

13.851

25.073

36.562

62.509

30.953

18.382

40.172

16.923

9.260

21.3 8 2

4.508

1.998

8.526

11.758

12.249

4.801

4.167

2.742

1.778

5.564

1.999

315

2.112

3.705

1.989

56.133

127.099

89.385

168.977

185.165

273.012

393.840

242,008

178.416

286.814

4.858

11.907

4.840

6.515

4.136

15.542

18.394

4.492

11.497

1 o.o88

475

1.516

243

1.191)

2.425

4.922

2.988

751

1.546
914

4.141

5.874

18.947

2.602

5.002

257

466

2.224

667

1.219

i.8o6

1.680

30.835

45.034

64.958

54.645

830

3.355
1.26{)

3.755

3.799

81.542

49.399

99.804

237.895

287.776

343.658

516

viseters

1.111

rest
overige Vogelwet

494
2.839

6.643

OflbCkeIld

1.440

4.780

200.980

334.943
5.688.786

Totaal landelijk

5.320

588

.

Tolaal

529

3.672.560

3.238
750

8.243

960

1.229

5.318

2.541

1.089

184.865

261.614)

320.208

427.947

582.104

4.394.974

4.834.231

5.238.976

6.467.04

7.803.614

Zoals in de inleiding is aangegeven ontbreken in tabel t
gegevens over soorten waarvoor in principe geen vergoedingen door het Jachtfonds werden toegekend. Uit dejaarverslagen van de WICO kan in ieder geval opgemaakt worden
dat soorten als zwarte kraai en kauw in Gelderland wel
belangrijke schade veroorzaken. doordat in een aantal
gevallen combinatieschade met rock werd gemeld. In totaal
ging het in een periode van vijfjaar (1996-2000) om 133 meldingen van gecombineerde schade van rock met andere
kraaiachtigen, die tot 90 taxaties hebben geleid met een
totaal schadebedrag van f289.293.-.
Er zijn in die periode zelfs enkele schademeldingen van
uitsluitend kraaien of een combinatie van kraaien met kauwen geregistreerd. In totaal ging het om tien meldingen. die
geleid hebben tot drie taxaties met een schadeomvang van
in totaal f4.910,-.
Ook registreerde de WICO 17 schademeldingen van
spreeuwen. die tot tien taxaties hebben geleid niet een
schadeomvang van in totaal f40.113.-.
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539.134
7.356.238

531.786

672.781

4.779.671 3.953.899

Ontwikkelingen in de schadeomvang
Voor dit onderwerp is het niet name interessant om te
kijken hoe de omvang van de schade uitkeringen zich in
Gelderland hebben ontwikkeld in relatie tot de rest van
Nederland en op welke wijze de drie belangrijkste groepen
van schadesoorten. ganzen, roeken en hoefdieren hieraan
bijgedragen hebben.
Ganzen
Wie in tabel i de landelijke cijfers van schadevergoedingen vergelijkt I11Ct die van Gelderland kan tot de conclusie
komen dat mei name in de laatste jaren de schadeomvang in
Gelderland blijft toenemen. terwijl die op landelijk niveau
juist afneemt. Dit is echter een vertekening.
In tabel 2 wordt duidelijk dat de landelijke afname vooral veroorzaakt wordt, doordat er voor ganzen minder schadevergoedingen zijn uitbetaald. Dit komt echter niet doordat er minder schade is opgetreden, maar doordat in
toenemende mate boeren, met name in de noordelijke
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Tabel 2
Door het Jachtfonds in Nederland uitgekeerde schade- en gedoogvergoedingen in de periode 1996-1999
Bedragen zijn in guldens.

1996

1997

1998

1999

ganzen

5.460.101)

dassen
overige soorten
subtotaal

76.892
2.266.622
7.803.614

5.187.817
50.284

2.506.897
54.808

2.1 18.137
7.356.238

2.217.966
4.779.671

2.599.034
49.639
944.226
3.952.899

1.458.000
398.000

5.094.000
502.000
5.596.000

9.48.899

schadevergoedingen

gedoogovereenkomsten

ganzen
dassen
subtotaal
Totaal

530.000

1.8 56.C)0()

3.132.000
439.000
3.571.000

8.333.614

9.212.238

8.350.671

262.000

268.000

provincies, overschakelen op gedoogovereenkomsten. In
de afgelopen 4 jaar is de omvang van uitkeringen voor
gedoogovereenkomsten voor deze soorten gegroeid van . ƒ
naar f5.094.000.—. Dat is een toename van bijna
oü%.
Ter vergelijking zijn in deze tabel tevens de gegevens
opgenomen van de tweede soort waarvoor landelijk gedoogovereen-komsten worden afgesloten, te weten de das. De
omvang van de uitkeringen voor gedoogovereenkomsten
voor deze soort zijn in dezelfde periode aanzienlijk minder

Daarom is in tabel 3 gebruik gemaakt van de gegevens
van de wildschadecommissie. Hierin wordt de door de commissie getaxeerde schade voor watervogels in de jaren 1998
tol en met 2000 in beeld gebracht. Duidelijk is dat de bijdrage van de overzomers inmiddels tussen de 12% en 40% Van
de totale schade van watervogels bedraagt. 1-let gaat hierbij
dan niet name om schade die verricht wordt door de grauwe
gans.

262.((x).—

gestegen. terwijl de omvang van de schadevergoedingen bijna op hetzelfde niveau zijn gebleven.
In Gelderland is in de afgelopen jaren geen daling in de
omvang van de schadeuitkeringen voor ganzen opgetreden.
Dit komt doordat er in Gelderland maar een klein gebied is
aangewezen als opvanggehied en er derhalve maar weinig
gedoogovereenkomsten zijn afgesloten. Daarnaast speelt in

Voor die tijd werd er ook door de wildschadeconimissie
geen onderscheid in overwinterende en overzomerende
vogels gemaakt.
Wat verder opvalt uit de ganzengegevens in tabel t zijn
de jaarlijkse schommelingen.
Deze hangen samen met de omvang en de duur dat de
focrageergronden in de uiterwaarden in de winter en het
voorjaar onder water komen te staan.

deze provincie de groeiende omvang van schade door over
zomerende ganzen mee. Helaas was het voor de gegevens van het Jachtfonds niet mogelijk een splitsing te maken.
Tabel 3
Door de wildschadecommissie getaxeerde schade voor watervogels in de periode 1998-2000

1998

1999

2000

overwinterende watervogels
overzomerende watervogels

165.899
i 09.555

342.857
48.608

236.678

Totaal

275.454

391.465

346.639
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11)9.961

Roeken

Veluwe. De stijging die nadien heeft plaatsgevonden is deels

Uit tabel t kan tevens worden opgemaakt dat de toename van de omvang van de schade- vergoedingen in

te herleiden op het medegebruik van de agrarische enclaves
op de Veluwe door edelherten. In het kader van het ontsriipperingsbeteid voor de Veluwe worden rasters verlaagd tot

Gelderland met name voor rekening komt van de rock. In
i 99() werd nog een bedrag van f 30.835.— uitgekeerd: in
1999 was dat bedrag gegroeid tot f343.658,—. Dat is een
stijging van meer dan j00%.Ook op landelijk niveau tekent
deze ontwikkeling zich af, zij het niet zo duidelijk als in
Gelderland.
Hoefdieren

In tabel 1 kan de ontwikkeling van de schadevergoedingen voor hoefdieren in de periode 1990-1999 worden
gevolgd. In Gelderland wordt zoals eerder vernield. de
meeste schade veroorzaakt door edelhert en wild zwijn. De
sterke afname van de schadeomvang na 1991 is vooral het
gevolg van het plaatsen van zwijnenkerende rasters rond de

zwijnenrasters en worden niet de grondgebruikers gedoogovereenkomsten afgesloten. Naast een vergoeding voor het
gedogen, de laatste jaren is hiervoor door het Jachtfonds
gemiddeld een bedrag van ca f t i.000.— uitgekeerd. kan de
grondgebruiker ook nog eens de opgetreden schade claimen. Uit de schadetaxaties van de wildsehadecommissie in
tabel 4 kan worden opgemaakt dat de schade, verricht door
edelherten. de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven.
De zwijnenschade fluctueert echter. Effecten die bereikt
worden door het plaatsen van een aantal nieuwe rasters, o.a.
hij de gemeente Ede, worden, zo meldt de wildschadecommissie in haar jaarverslagen. deels teniet gedaan door een
stijging van schade in de regio Nijmegen-Groesheek. Het
gaat hier om zwijnen die afkomstig zijn uit het nabijgelegen
Reichswald in Duitsland.

Tabel 4
Door de wildschadeconimissie getaxeerde schade voor edelhert en wild zwijn in de periode 1998-2000

edelhert
wildzwijn

1996

1997

1998

199

2000

14.453
15.627

16.142

27.922
34.159

20.061
23.371

20.00tJ

4.590
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13.931

Bijlage 3

Overzicht provinciaal schadebestrijd ingsbeleid per diersoort
(artikelen 65, 67 en 68)

In deze bijlage wordt het beheer- en schadebestrijdingsbeleid op basis van de artikelen 65, 67 en 68 per soort uitgewerkt. Aan bod komen de soorten die in Gelderland een
bepaalde vorm van schade veroorzaken of waarvan aangenomen wordt dat zij dat doen.
Een aantal vogelsoorten die slechts zeer incidenteel landbouwschade veroorzaken, zijn niet in de bespreking opgenomen. Het gaat dan met name om Vlaamse gaai, raaf,
merel, kramsvogel. huismuis, ringmus, waterhoen, buizerd
en havik. Deze soorten veroorzaken zo zelden schade dat
ontheffingverlening op voorhand niet aan de orde is.
Voor huismus, kramsvogel, merel, ringmus, Turkse tortel,
Vlaamse gaai en waterhoen is wel een ontheffing voor
schadebestrijding mogelijk op het moment dat er schade
optreedt.
Voor raaf, buizerd en havik zal vanwege het feit dat het hier
om een rode lijstsoort dan wel om kwetsbare roofvogels
gaat ook in dit geval geen ontheffing worden verleend.

veroorzaakt en zo mogelijk ook de schadehistorie, het
schadebestrijdingsbeleid. de preventieve maatregelen, de
gebieden, de perioden en het tijdstip van de dag en de
middelen waarin/op/mee de schade bestreden kan worden
en eventuele voorwaarden die aan het bestrijden van schade worden verbonden.
De status in wet- en regelgeving heeft vooral betrekking op
de Flora- en faunawet. Indien de soort op een nationale
Rode Lijst is geplaatst, is dat eveneens vermeld. Wanneer
een soort volgens de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn extra
bescherming behoeft, is bovendien vermeld op welke bijlage de soort voorkomt.
Bij preventieve maatregelen worden technische middelen
genoemd die toegepast kunnen worden om schade te
voorkomen of te beperken. Veelal wordt hierbij verwezen
naar het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

De soorten die hier wel worden besproken zijn in alfabetische volgorde.
1 Aalscholver
2 Bever
3 Beverrat
4 Blauwe reiger
5 Brandgans
6 Canadese gans
7 Damhert
8 Das
9 Edelhert
10 Ekster
11 Fazant
12 Grauwe gans
13 Haas
14 Holenduif
15 Houtduif
16 Kauw
17 Kleine zwaan
18 Knobbelzwaan
19 Kokmeeuw
20 Kolgans

21 Konijn
22 Meerkoet
23 Muntjak
24 Muskusrat
25 Nijlgans
26 Patrijs
27 Ree
28 Rietgans
29 Roek
30 Smient
31 Spreeuw
32 Steenmarter
33 Verwilderde duif
34 Verwilderde kat
35 Vos
36 Wilde eend
37 Wilde zwaan
38 Wild zwijn
39 Zilvermeeuw
40 Zwarte kraai

Per soort wordt het voorkomen in Gelderland beschreven,
de aantallen en de aantalsontwikkeling, de status die de
soort heeft in wet- en regelgeving, de schade die de soort

DEEL 2
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1 Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Voorkomen

Algemeen voorkomende broed- en trekvogel. Gelderland
telt slechts enkele kleine broedkolonies in het
Rivierengebied. Grootste concentraties overwinteraars
worden aangetroffen langs de IJssel. de Lek en de Waal. In
toenemende mate wordt de soort ook elders in Gelderland
waargenomen (beken, kanalen, plassen en vijvers).
Aantallen
1996-2000: 400-450 broedparen; aantallen tijdens winterperiode en doortrek niet goed bekend; wordt op minimaal
5000 exemplaren geschat.

Staten zullen uiterst terughoudend zijn met het verlenen
voor ontheffingen voor afschot.
Ieder geval zal getoetst worden op de mogelijkheden voor
fysieke afscherming van aalscholvers. De noodzaak van
een faunabeheerplan ontbreekt, derhalve kan een aanvraag ook door anderen dan een Faunabeheereenheid
worden ingediend.
Preventieve maatregelen
Overnetten van kweekvijvers, spannen van draden en
gebruikelijke verstoringsmiddelen.
Zie voor meer informatie het Handboek Faunaschade van
het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied

Aantalsontwikkeling
Landelijk als broedvogels zowel als overwinteraar sinds de
zeventiger jaren van de vorige eeuw sterk in aantal toegenomen. De afgelopen jaren heeft er een stabilisatie van de
aantallen plaatsgevonden. In Gelderland lijken een aantal
kolonies nog iets te groeien.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.

In heel Gelderland op bedrijfspercelen van viskwekerijen.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Het gehele jaar van zonsopgang tot zonsondergang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer en kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 15
(.22 long rifle).
Overige voorwaarden

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.

Bij een ontheffing voor afschot zal het aantal te schieten
vogels aan een limiet worden gebonden en een meldingsen rapportageplicht voor het gebruik van de ontheffing worden opgenomen.

Soort schade en schadehistorie

Schade aan viskwekerijen door verorberen en beschadigen van vis. Ondanks toepassing van preventieve maatregelen kan belangrijke schade optreden. De afgelopen jaren
is dat niet het geval geweest (zie bijlage 2). Bij een groeiende omvang van deze bedrijfstak mag verwacht worden dat
de kans op schade in de toekomst zal toenemen.
Sportvisserij wordt in de wet niet als belang erkend. Het is
daarom niet mogelijk om ontheffing te verlenen bij eventuele schade aan de visstand in hengelvijvers.
Belangrijke schade voor de beroepsvisserij op de binnenwateren is niet aan de orde.
Schadebestrijdingsbeleid
De aalscholver is een algemene vogelsoort. Aangezien
ondanks de preventieve maatregelen belangrijke schade
kan optreden bij viskwekerijen. zullen Gedeputeerde
Staten in voorkomende gevallen op voorhand een ontheffing verlenen voor het opzettelijk verstoren. Gedeputeerde

DEEL2

2 Bever (Castor fiber)
Voorkomen

In Nederland komen momenteel drie vrijlevende populaties
voor, waaronder één in Gelderland. Deze bevindt zich in de
Gelderse Poort en is het resultaat van een herintroductieprogramma.
Aantallen
De populatie in de Gelderse Poort omvatte in 2001 ca. 40
exemplaren.
Aantalsontwikkeling
Na de nodige aanloopproblemen begint de populatie in de
Gelderse Poort nu langzaam te groeien. De populatieomvang is nu groot genoeg om zichzelf staande te houden.
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Daarom worden in het kerngebied geen nieuwe bevers
meer bijgezet. Om de verspreiding van de soort te bevorderen zullen bij nieuwvestigingen buiten en aan de rand
van het kerngebied bevers worden bijgeplaatst. De verwachting is dat de soort zich langzaam langs de grote rivieren zal gaan verspreiden, zodat uiteindelijk contact met de
andere beverpopulaties kan worden gemaakt.
In Duitsland leven ook ideeën om bovenstrooms van de
Gelderse Poort bevers te gaan uitzetten.

3 Beverrat (Myocastor coypus)
Voorkomen

In Gelderland komt de soort verspreid voor langs de Maas
en de Waal en in aangrenzende gebieden als de
Bommelerwaard, Fort St. Andries en de Gelderse Poort.
In 2000 is de soort ook voor het eerst langs de Neder-Rijn
bij de Blauwe Kamer waargenomen.
Aantallen
Exacte aantallen zijn niet bekend. De afgelopen jaren werden er bijna 150 dieren per jaar gedood. De populatieomvang moet een veelvoud van dit getal zijn.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort
Rode Lijst zoogdieren: gevoelig.
Habitatrichtlijn:
bijlage 2 en 4.

Aantalsontwikkeling

Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort.

De beverrat is een exoot afkomstig uit Zuid-Amerika. De
vrijlevende populatie is ontstaan uit exemplaren die ontsnapt of losgelaten zijn uit peisdierfokkerijen en privécollecties. De eerste waarnemingen in Nederland dateren uit
1935. De soort heeft zich sindsdien met wisselend succes
in ons land weten te handhaven. Afgaande op de vangstgegevens lijken de aantallen sinds 1993 toe te nemen. In
Gelderland vindt een voortdurende instroom plaats vanuit
kernpopulaties in de Biesbosch en Midden-Limburg.

Soort schade en schadehistorie
Bevers kunnen schade doen aan knolgewassen als bieten
en penen en aan houtige opstanden, waaronder fruitboomgaarden en boomkwekerijen. Tot nu toe is de schade in
Gelderland nog van een zodanige omvang dat niet gesproken kan worden van belangrijke schade. Dat kan bij een
verdere groei van de populatie wel het geval zijn, hoewel
het dan toch om incidenten zal gaan.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: geen beschermde inheemse diersoort
(exoot).

Schadebestrijdingsbeleid
De bever is een provinciale aandachtsoort. In navolging
van het rijksbeleid wordt daarom voor deze soort geen ontheffing verleend voor schadebestrijding.

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Preventieve maatregelen
Oogstresten opruimen, bij kapitaal intensieve teelten (bijv.
fruit- of boomteelt) plaatsen van raster(s).

Van de soort is bekend dat hij in de directe omgeving van
water schade kan doen aan landbouwgewassen. Het gaat
dan met name om suikerbieten en maïsplanten. Daarnaast
worden ook andere gewassen gegeten als aardappelen,
granen en koolzaad. Een registratie van de schadeomvang
in Gelderland heeft echter niet plaatsgevonden, daarom is
van enige schadehistorie geen sprake. Naast vraatschade
veroorzaakt de soort door zijn gravende levenswijze schade aan oevers. Hierdoor kan ondermijning optreden van
infrastructuur en/of waterstaatkundige werken.

Schadebestrijdingsgebied

N .v.t.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

N.v.t.
Toegestane middelen

N.v.t.
Schadebestrijdingsbeleid
De beverrat is een exoot. Voor schadebestrijding of aantalsregulatie is derhalve geen ontheffing ex artikel 68 noodza-

Overige voorwaarden
N.v.t.
I)EEL
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kelijk. Gedeputeerde Staten staan een regulatie van de
populatie voor ter voorkoming van landbouwschade en
aantasting van oevers. Zij zullen op basis van artikel 67 de
muskusrattenbestrijders daartoe opdracht verlenen zodat
zij zich ook zonder toestemming van de eigenaar op diens
gronden kunnen begeven. Ten einde verwarring met de
beschermde bever en ongewenste bijvangsten te voorkomen, zal alleen de levendvangende kooi als middel worden
toegestaan. Overleg met eigenaren van natuurgebieden
over de toegang en inzet van middelen blijft noodzakelijk.
Preventieve maatregelen
Oogstresten opruimen, plaatsen van rasters bij oevers of
aanpassing oeverinrichting.
Schadebestrijdingsgebied
Rivierengebied

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Gehele jaar, overdag en s nachts.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
Schade aan viskwekerijen door verorberen en beschadigen van vis. Ondanks toepassing van preventieve maatregelen kan belangrijke schade optreden. Afgelopen jaren is
dat niet het geval geweest (zie bijlage 2). Bij een groeiende
omvang van deze bedrijfstak mag verwacht worden dat de
kans op schade in de toekomst zal toenemen. Sportvisserij
wordt in de wet niet als belang erkend. Het is daarom niet
mogelijk om ontheffing te verlenen bij eventuele schade
aan de visstand in hengelvijvers.
Belangrijke schade voor de beroepsvisserij op de binnenwateren is niet aan de orde.
Schadebestrijdingsbeleid
De blauwe reiger is een algemene vogelsoort. Aangezien
ondanks de preventieve maatregelen belangrijke schade
kan optreden bij viskwekerijen, zullen Gedeputeerde
Staten in voorkomende gevallen op voorhand een ontheffing verlenen voor het opzettelijk verstoren. Gedeputeerde
Staten zullen uiterst terughoudend zijn met het verlenen
voor ontheffingen voor afschot.
Ieder geval zal getoetst worden op de mogelijkheden voor
fysieke afscherming van reigers.
De noodzaak van een faunabeheerplan ontbreekt, derhalve kan een aanvraag ook door anderen dan een faunabeheereenheid worden ingediend.

Toegestane middelen
Levendvangende kooi.
Overige voorwaarden
- Aan het gebruik van de kooien zullen nadere voorwaarden worden gesteld.
- Verplichting van een jaarlijkse vangstrapportage (mcl
bijvangsten).

4 Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Voorkomen
Algemeen voorkomende standvogel. Broedkolonies met
name in Rivierengebied, Achterhoek en Randmeerkust/noordelijke Veluwerand.

Preventieve maatregelen
Overnetten van de kweekvijvers, spannen van draden en
gebruikelijke verstoringsmiddelen. Zie voor meer informatie het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

Aantallen
Broedpopulatie: 300-400 paren in Achterhoek, 450-600
paren in Rivierengebied en 250-350 paren aan
Randmeerkust/noordelijke Veluwerand.

Schadebestrijdingsgebied
In heel Gelderland op bedrijfspercelen van viskwekerijen.

Aantalsontwikkeling
Beeld van het laatste decennium niet geheel compleet.
Overwegend een kleine aantaltoename, maar scherpe
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terugval na twee strenge winters in 1996-1997 lijkt nog
steeds niet overal gecompenseerd.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Het gehele jaar van zonsopgang tot zonsondergang.
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Toegestane middelen

Schadebestrijdingsbeleid
De brandgans staat als kwetsbaar te boek en veroorzaakt
belangrijke schade. Aangezien verstoring de gunstige
instandhouding van deze soort niet zal beïnvloeden zal vrijstelling verleend worden om de soort het gehele jaar opzettelijk te verstoren op schadegevoelige percelen.
In navolging van het rijksbeleid zal vooralsnog geen ontheffing worden verleend voor afschot in de winterperiode. In
de zomerperiode kan op basis van een faunabeheerplan
ontheffing verleend worden voor afschot op schadegevoelige percelen. Daarnaast kan op basis van het plan ontheffing verleend worden voor het rapen/schudden van eieren
ter beperking van de broedpopulatie.

Hagelgeweer en kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 15
(0.22 tong rifle).
Overige voorwaarden

Bij een ontheffing voor afschot zat aan het aantal te schieten vogels een limiet worden gesteld en een meldings- en
rapportageplicht voor het gebruik van de ontheffing worden
opgenomen.

5 Brandgans (Branta leucoptus)
Voorkomen

Niet algemene broedvogel en overwinteraar in kleine aantallen. Komt voor in het Rivierengebied, met name langs de
IJssel, de Lek en de Maas en het Randmerengebied.

Preventieve maatregelen

Zie grauwe gans en het Handboek Faunaschade van het
Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied

Aantallen
Broedpopulatie in Gelderland wordt geschat op ca. 50
broedparen, met een kleine kolonie van 25-30 broedparen
bij Sluis Driel: wintergroepen tot 500 exemplaren.

- Vrijstelling voor opzettelijk verstoren: schadegevoelige
percelen in de gehele provincie.
- Eieren rapen/schudden: de agrarische gedeelten van het
Rivierengebied.
- Afschot in de zomerperiode: op schadegevoelige percelen in het Rivierengebied.

Aantalsontwikkeling

De broedpopulatie is in tegenstelling tot de wintergasten
een recent verschijnsel. Waarschijnlijk is deze populatie
ontstaan uit losgelaten en ontsnapte gehouden dieren.
Zowel de winter- als de zomerpopulatie nemen (licht) in
aantal toe. Het broedareaal breidt zich momenteel nauwelijks uit: de broedpopulatie is weinig mobiel.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
- Afschot: van 1 april tot 1 september. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.
- Eieren rapen/schudden: van 1 maart tot en met 31 mei.

Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling: Vogelrichtlijn: bijlage 1.

Toegestane middelen

Status in provinciaal soortenbeleid

Hagelgeweer, kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 15
(.22 long rifle).

Geen provinciale aandachtsoort.
Overige voorwaarden
- Het afschot in de zomerperiode wordt gebonden aan een
maximaal aantal per verjagings actie.
- Oudervogels met niet-vliegvlugge jongen worden uitgezonderd.
- Bij het rapen van eieren dient één ei in het nest achter te
blijven.
- Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

Soort schade en schadehistorie

In Gelderland wordt incidenteel schade gemeld (zie bijlage
2), met name vraatschade aan grasland. De soort komt in
gemengde groepen met andere ganzen voor. Bij een toenemende broedpopulatie mag verwacht worden dat er een
vergelijkbaar schadepatroon zal ontstaan als bij de grauwe
gans en dat de schadeomvang zal toenemen.
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6 Canadese gans (Branta canadensis)

het plan ontheffing verleend worden voor het rapen/schudden van eieren ter beperking van de broedpopulatie in het
agrarisch gebied. Aangezien voor deze soort geen vrijstelling kan worden verleend voor het opzettelijk verstoren, zal
hiervoor ook een ontheffing mogelijk zijn. Toepassing van
artikel 67 wordt vooralsnog niet overwogen.

Voorkomen
Standvogel, met name in het Rivierengebied, inclusief de
IJssel, en de Gelderse Vallei.
Aantallen
Broedpopulatie: 35-60 paren; winterpopulatie: 100-125
exemplaren soms tijdelijk oplopend tot 600 exemplaren.

Preventieve maatregelen
Zie grauwe gans en het Handboek Faunaschade van het
Faunafonds.

Aantalsontwikkeling
De soort is afkomstig uit Noord-Amerika en heeft zich pas
de afgelopen decennia in ons land gevestigd vanuit gevangenschap. Met name de broed- en winterpopulatie neemt
snel toe.
Overwinteraars zijn veeal lokale dieren. Soms verblijven er
tijdelijk ook dieren van buiten Gelderland.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort.
Tevens geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten
op basis van artikel 67 opdracht kan verlenen voor standregulatie.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
In Gelderland wordt de laatste jaren incidenteel schade
aan grasland gemeld. Aangezien de soort in gemengde
groepen met andere watervogels voorkomt en snel in aantal toeneemt, wordt verwacht dat de Canadese gans op termijn eenzelfde schadebeeld zal veroorzaken als de grauwe
gans. Dat betekent naast vraatschade aan grasland ook
vraatschade aan zomer- en wintergraan en verslemping
van de bodem.
Schadebestrijdingsbeleid
Hoewel de Canadese gans een exoot is, is de soort om
onduidelijke redenen toch als beschermde inheemse soort
aangewezen. In de winterperiode komt de soort vaak in
gemengde groepen ganzen voor. Daarom wordt voor deze
soort eenzelfde beleid voorgestaan als voor de grauwe
gans. In de winterperiode zal geen ontheffing voor afschot
worden verleend. In de zomerperiode kan op basis van een
faunabeheerplan ontheffing verleend worden voor afschot
op schadegevoelige percelen. Daarnaast kan op basis van
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Schadebestrijdingsgebied
- Verstoren: schadegevoelige percelen in de gehele
provincie.
- Afschot: schadegevoelige percelen in het Rivierengebied
en de Gelderse Vallei.
- Eieren rapen/schudden: de agrarische gedeelten van het
Rivierengebied en de Gelderse Vallei.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot zonsondergang.
- Afschot: van 1 april tot 1 september. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.
- Eieren rapen/schudden: van 1 maart tot en met 31 mei.
Toegestane middelen
Hagelgeweer, kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 43 (.222
Remington).
Overige voorwaarden
Het afschot in de zomerperiode wordt gebonden aan een
maximaal aantal per verjagings actie.
Oudervogels met niet-vliegvlugge jongen worden uitgezonderd.
- Bij het rapen van eieren dient één ei in het nest achter te
blijven.
- Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

7 Damhert (Cervus dama)
Voorkomen
Alleen op de Veluwe komt een vrijlevende populatie voor.
Op de Veluwe en daarbuiten komt de soort ook voor in
gesloten rasterbanen en hertenkampen.
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Aantallen en aantalsontwikkeling
In het seizoen 200112002 bedroeg de voorjaarsstand van
de vrijlevende populatie op de Veluwe 218 dieren, verdeeld
over twee leefgebieden. De ontwikkeling van een vrijlevende populatie is van recente datum door het verwijderen van
rasters. Daarnaast hebben ook ontsnapte exemplaren uit
rasterbanen aan deze populatie bijgedragen.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort. In het
Besluit beheer en schadebestrijding dieren is bepaald dat
de soort alleen kan worden gedood op gronden waarvoor
een faunabeheerplan geldt van ten minste 5000 ha. Tevens
geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten op
basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor standregulatie.
Rode Lijst zoogdieren: bedreigd.
Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort. Het beleid van de provincie is
gericht op het vergroten van het leefgebied op de Veluwe.
Nieuw draagkrachtonderzoek zal moeten uitwijzen tot welk
niveau deze populatie in de toekomst kan uitgroeien.
Daarnaast zal onderzocht moeten worden welke andere
gebieden dan de Veluwe op termijn voor deze en andere
hoefdiersoorten als leefgebied geschikt zijn te maken.

Preventieve maatregelen
Plaatsen van vaste of tijdelijke rasters (landbouw. bosbouw), plantkokers (bosbouw), het maken van takken-kooien (bosbouw), afdekken van kuilhopen, ophangen van lappen, zakken of ritselfolie, plaatsen van schriklint of
flitslampen (landbouw). Zie verder het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
- Standregulatie: Veluwe.
- Overig afschot: gehele provincie.

Soort schade en schadehistorie
Landbouwschade voornamelijk aan maïs en aardappelen.
In Gelderland beperkt tot de Veluwe. Aangezien er nog
maar zo kort een vrijlevende populatie bestaat, is er sprake
van een beperkte schadehistorie (zie bijlage 2). Omdat het
damhert beduidend minder schuw is dan het edelhert, kan
deze soort bij een verdere groei van de populatie voor
meer schade in de landbouw gaan zorgen. De soort heeft
een duidelijke invloed op bosontwikkeling en kan schade
aan bosaanplant veroorzaken. Daarnaast kan bij een verdere groei van de populatie ook deze soort voor het wegverkeer een risicofactor gaan vormen.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Standregulatie: 1 augustus tot en met 15 februari.
Van één uur voor zonsopkomst tot één
uur na zonsondergang in de maand
augustus en van een halfuur voor zonsopkomst tot een halfuur na zonsondergang in de resterende periode.
- Overig afschot: gehele jaar.
Toegestane middelen
Kogelgeweer conform wettelijke specificaties.
Overige voorwaarden
Standregulatie: goedkeuring van een jaarlijks in te
dienen werkplan.
Overig afschot: ontheffing wordt verbonden aan een
meldings- en rapportageplicht.

Schadebestrijdingsbeleid
Gedeputeerde Staten streven naar een aaneengesloten
leefgebied voor hoefdieren op de Veluwe. Beheerplanning
zal dan ook op dat niveau moeten plaatsvinden. In navolging van het rijksbeleid staan Gedeputeerde Staten standregulatie op de Veluwe voor. Buiten de Veluwe wordt
vooralsnog een nulstand nagestreefd. Zoals hiervoor al is
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aangegeven zal onderzoek moeten uitwijzen wat de uitbreidingsmogelijkheden voor deze soort zijn.
Gedeputeerde Staten willen tevens bezien welke mogelijkheden er zijn om de afschotperioden van de verschillende
hoefdiersoorten te synchroniseren. Vooralsnog worden de
afschotperioden ten tijde van de Jachtwet gehanteerd.
Ontheffïngverlening voor aantalsregulatie zal uitsluitend
plaatsvinden op basis van een faunabeheerplan voor de
gehele Veluwe. Daarnaast is ontheffing op voorhand
mogelijk voor afschot van zieke of gebrekkige dieren. Bij
een groeiende populatie moet op termijn bezien worden of
ook voor deze soort het medegebruik van landbouwenclaves kan worden bevorderd door het afsluiten van gedoogovereenkomsten.
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8 Das (Meles meles)

Preventieve maatregelen
Alternatief voer aanbieden, voederopslag afschermen met
raster.

Voorkomen

Gelderland kent drie kernpopulaties, te weten op de
Veluwe, in Montferland en het Rijk van Nijmegen.
Daarnaast komen in de Achterhoek en de Gelderse Vallei
enkele verspreide vestigingen voor.

Schadebestrijdingsgebied

N .v.t.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Aantallen
De exacte omvang van de Gelderse populaties is niet
bekend.

N.v.t.
Toegestane middelen

N .v.t.
Aantalsontwikkeling
Overige voorwaarden

De aantallen op de Veluwe zijn in de afgelopen jaren nog
wat verder toegenomen. Vanuit de Veluwe en Duitsland
hebben zich nieuwe vestigingen in de Achterhoek en de
Gelderse Vallei voorgedaan, daarnaast zijn er ook dassen
uitgezet. De aantallen op Montferland lijken stabiel. In het
Rijk van Nijmegen lijkt de soort achteruit te gaan.

N.v.t.

9 Edelhert (Cervus elaphus)
Voorkomen

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort.

Gelderland kent op de Veluwe een vrijlevende populatie en
enkele groepen die gehouden worden in rasterbanen.
Daarnaast worden er in Gelderland edelherten gefokt op
farms ten behoeve van de vleesconsumptie.

Status in provinciaal soortenbeleid

Provinciale aandachtsoort. Voor de soort is een nationaal
soortbeschermingsplan en een Gelders actieplan opgesteld.

Aantallen en aantalsontwikkeling
In het seizoen 200112002 bedroeg de voorjaarsstand van
de vrijlevende populatie op de Veluwe naar schatting 1044
dieren, verdeeld over vijf leefgebieden. De aantallen worden al jaren door middel van afschot gefixeerd op een
vaste voorjaarsstand.

Soort schade en schadehistorie

Vraatschade voornamelijk aan maïs en voederopslag.
Daarnaast kan schade optreden door het graven op landbouwpercelen. Schade in Gelderland geconcentreerd op
de Veluwe. Schade is goed gedocumenteerd door de
WICO en het Jachtfonds (zie bijlage 2). Er is geen sprake
van een duidelijke trend in de schadeomvang. Daarnaast
wordt incidenteel schade door het graven in dijktaluds
gemeld.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort.
Tevens geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten
op basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor
standregulatie.
In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren is
bepaald dat de soort alleen kan worden gedood op gronden waarvoor een faunabeheerplan geldt van ten minste
5000 ha.
Rode Lijst zoogdieren: gevoelig

Schadebestrijdingsbeleid
De das is een provinciale aandachtsoort. In navolging van
het rijksbeleid wordt daarom voor deze soort geen afschotontheffing verleend voor schadebestrijding. Het
Faunafonds sluit gedoogovereenkomsten met grondgebruikers af op plaatsen waar schade optreedt.

Status in provinciaal soortenbeleid

Provinciale aandachtsoort. Het beleid van de provincie is
gericht op het vergroten van het leefgebied op de Veluwe.
Daarbij worden migratiebarriëres geslecht en voedselrijke
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Preventieve maatregelen

randgebieden, uiterwaarden en landbouwenclaves in en
langs de Veluwe ontsloten. Nieuw draagkrachtonderzoek
zal moeten uitwijzen tot welk niveau deze populatie in de
toekomst kan uitgroeien.
Daarnaast zal onderzocht moeten worden welke andere
gebieden dan de Veluwe op termijn voor deze en andere
hoefdiersoorten als leefgebied geschikt zijn te maken.

Plaatsen van vaste of tijdelijke rasters (landbouw, bosbouw). plantkokers (bosbouw), het maken van takkenkooien (bosbouw), afdekken van kuilhopen, ophangen van
lappen, zakken of ritselfolie, plaatsen van schriklint of flitslampen (landbouw). Zie verder het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

Soort schade en schadehistorie

Landbouwschade, met name aan maïs en aardappelen. In
Gelderland beperkt tot de Veluwe. Schade is goed gedocumenteerd door de WICO en het Jachtfonds (zie bijlage 2).
Door het plaatsen van rasters langs belangrijke agrarische
gebieden kon de schade begin tachtiger jaren aanzienlijk
worden beperkt, ondanks het feit dat de soort zich steeds
makkelijker kon verplaatsen doordat de vrije wildbaan
steeds groter werd. De soort heeft een grote invloed op
bosontwikkeling en grijpt vooral in op de verjonging van
loofbomen. Daarmee bepaalt de soort in hoge mate het
toekomstig beeld van het Veluwelandschap. Daarnaast
vormt de soort in zijn verspreidingsgebied een risicofactor
voor de verkeersveiligheid.
Schadebestrijdingsbeleid
Gedeputeerde Staten streven naar een aaneengesloten
leefgebied voor hoefdieren op de Veluwe. Beheerplanning
zal dan ook op dat niveau moeten plaatsvinden. In navolging van het rijksbeleid staan Gedeputeerde Staten standregulatie op de Veluwe voor. Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de stand nog kan groeien. Buiten de
Veluwe en de hiervoor genoemde uitbreidingsgebieden
wordt vooralsnog een nulstand nagestreefd. Zoals hiervoor
al is aangegeven zullen Gedeputeerde Staten tevens
bezien welke mogelijkheden er zijn om de afschotperioden
van de verschillende hoefdiersoorten te synchroniseren.
Vooralsnog worden de afschotperioden ten tijde van de
Jachtwet gehanteerd.
Ontheffingverlening voor aantalsregulatie zal uitsluitend
plaatsvinden op basis van een faunabeheerplan voor de
gehele Veluwe. Daarnaast is ontheffing op voorhand
mogelijk voor afschot van zieke of gebrekkige dieren.
Het medegebruik van de landbouwenclaves op de Veluwe
wordt bevorderd door het afsluiten van gedoogovereenkomsten via het Faunafonds.
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Schadebestrijdingsgebied
Standregulatie: Veluwe en uitbreidingsgebieden.
Overig afschot: de gehele provincie.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Standregulatie:1 augustus tot en met 15 februari. Van één
uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang in de
maand augustus en van een halfuur voor zonsopkomst tot
een halfuur na zonsondergang in de resterende periode.
Overig afschot: gehele jaar.
Toegestane middelen

Kogelgeweer conform wettelijke specificaties.
Overige voorwaarden

- Standregulatie: goedkeuring van een jaarlijks in te
dienen werkplan.
- Overig afschot: ontheffing wordt verbonden aan een
meldings- en rapportageplicht.

10 Ekster (Pica pica)
Voorkomen

Algemeen voorkomende broedvogel. Hoogste dichtheid in
de omgeving van dorpen en steden. Ontbreekt vrijwel in de
droge, grootschalige bosgebieden, zoals de Veluwe.
Aantallen
Broedpopulatie in Gelderland wordt geschat op 9.00012.000 broedparen.
Aantalsontwikkeling

Afnemend, met name in bos- en natuurgebied.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.
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11 Fazant (Phasianus coichius)

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Landbouwschade aan zaaibedden van granen en fruitteelt.
Schade door deze soort is over het
algemeen slecht gedocumenteerd. Met name uit de fruitteelt zijn meldingen bekend. De soort predeert in beperkte
mate tevens op eieren en jongen van andere vogelsoorten,
waaronder weidevogels.
Schadebestrijdingsbeleid
De ekster is een algemene vogelsoort. Ondanks het feit dat
de landbouwschade over het algemeen slecht is gedocumenteerd is de soort in de provinciale vrijstellingsverordening opgenomen. De ekster mag op schadegevoelige percelen door de grondgebruiker opzettelijk verstoord worden.
Voor schadebestrijding met het geweer of kastval is een
ontheffing noodzakelijk. In die weidevogelgebieden waar
de ekster een probleem vormt, is eveneens ontheffing voor
standregulatie mogelijk. Ontheffingen op voorhand worden
alleen verleend op basis van een faunabeheerplan.
Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, plaatsen lappen, zakken of linten, knalmiddelen. afdekken voederopslag.
Zie verder het Handboek Faunaschade van het
Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Vrijstelling voor opzettelijk verstoren: in heel Gelderland
op schadegevoelige percelen.
Ontheffing voor afschot: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen en weidevogel gebieden waar predatie een probleem vormt.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Gehele jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang

Voorkomen
Vrij algemeen voorkomende standvogel, met name op kleigrond.
Aantallen en aantalsontwikkeling
De totale aantallen van deze soort zijn niet goed bekend.
Er zijn aanwijzingen dat de soort afneemt, met name op de
zandgronden.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort
tevens bejaagbaar wild.
Status in provinciaal soortenbeleid

Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

In Gelderland pikschade aan vollegronds groenten, jonge
maïs en diverse andere akkerbouwgewassen. Elders wordt
ook pikschade aan bollen gemeld. De schadehistorie is
minder goed gedocumenteerd dan voor soorten waarvoor
in het verleden vergoedingen door het Jachtfonds werden
verstrekt. Er zijn wel gegevens afkomstig van de WICO
(meldingen en taxaties, zie bijlage 2). Deze geven echter
geen compleet beeld van de totale schadeomvang. De
schade is te onregelmatig om een bepaalde trend te kunnen constateren.
Schadebestrijdingsbeleid
De fazant is een algemene vogelsoort. De soort kan in korte tijd grote schade veroorzaken.
De aantallen dienen daarom in gebieden met kwetsbare
teelten via reguliere bejaging op een acceptabel niveau
gehouden te worden. Buiten de bejaagbare periode kan op
basis van een faunabeheerplan ontheffing verleend worden voor afschot op schadegevoelige percelen.
Dreiging van schade moet hierin met historische gegevens
worden onderbouwd.

Toegestane middelen

Preventieve maatregelen
Diverse maatregelen volgens het Handboek Faunaschade
van het Faunafonds.

Hagelgeweer, kastval.
Overige voorwaarden

N .v.t.
Schadebestrijdingsgebied
In heel Gelderland op schadegevoelige percelen.
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Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Vooraf en aansluitend op bejaagbare periode. Van zonsopgang tot zonsondergang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer.

Soort schade en schadehistorie
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland en
zomer- en wintergraan. Schade vaak in combinatie met
andere watervogelsoorten. Tevens vertrapping en vervuiling van grasland, met als gevolg verslemping van de
bodem. In de zomerperiode kan lokaal ook schade aan
andere kwetsbare gewassen, zoals peultjes, optreden.
Schade wordt vaak veroorzaakt in combinatie met andere
watervogelsoorten.
Er is een schadehistorie aanwezig in de vorm van uitkeringen door het Jachtfonds en registratie van meldingen en
taxaties door de WICO (zie bijlage 2). De daadwerkelijke
schadeomvang is niet bekend, omdat lang niet alle schade
gemeld wordt. Uit de gegevens komt wel naar voren dat
met het toenemen van de aantallen ganzen ook de schade
toeneemt, zowel in de winter- als in de zomerperiode.

Overige voorwaarden
N.v.t.

12 Grauwe gans (Anser anser)
Voorkomen
Algemene broedvogel in het Rivierengebied. Sinds kort
ook broedgevallen in de Achterhoek, de lJsselvallei en de
Randmeerkust. Overwintert in grote aantallen in het
Rivierengebied en in kleinere aantallen langs de
Randmeerkust.
Aantallen
Broedpopulatie 3000-3500 paren, circa 750-1500 niet
broedende vogels in zomer, nazomerpopulatie max.
20.000 vogels, winterpopulatie max. 33.000 vogels.
Aantalsontwikkeling
Sinds de middeleeuwen was de soort als broedvogel uit
ons land verdwenen. De afgelopen decennia is de soort
begonnen met een herkolonisatie. Al die tijd zijn de lage
delen van Nederland een belangrijk overwinteringsgebied
gebleven. In Gelderland laat de winterpopulatie de afgelopen jaren geen duidelijke trend zien. De broedpopulatie neemt nog steeds toe, in sommige delen van het
Rivierengebied zelfs exponentieel.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling. Eveneens geplaatst op de lijst waarvoor
Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor standregulatie. De soort is geplaatst op
de Blauwe Lijst, omdat een groot deel van de WestAtlantische populatie in de winter in ons land verblijft. De
gedomesticeerde vorm geniet niet de status van
beschermde inheemse diersoort.

Schadebestrijdingsbeleid
De grauwe gans staat niet als kwetsbaar te boek en veroorzaakt belangrijke schade. In de provinciale verordening
wordt daarom vrijstelling verleend om de soort het gehele
jaar opzettelijk te verstoren op schadegevoelige percelen.
In navolging van het rijksbeleid zal vooralsnog geen ontheffing worden verleend voor afschot in de winterperiode.
In de zomerperiode kan op basis van een faunabeheerplan
ontheffing verleend worden voor afschot op schadegevoelige percelen. Daarnaast kan op basis van het plan ontheffing verleend worden voor het rapen/schudden van eieren
ter beperking van de broedpopulatie in het agrarisch
gebied. Met het oog op ongewenste verstoring zullen
Gedeputeerde Staten uiterst terughoudend zijn in het verlenen van ontheffing voor het rapen/schudden van eieren
in de natuur. Toepassing van artikel 67 wordt vooralsnog
niet overwogen.
Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, plaatsen lappen, zakken, vlaggen of
schriklinten, knalmiddelen. Zie verder het Handboek
Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Vrijstelling voor opzettelijk verstoren: schadegevoelige

Status in provinciaal soortenbeleid
Als broedvogel geen provinciale aandachtsoort, als overDEEL

winteraar wel. Voor deze soort zullen namelijk in het kader
van het Programma Beheer gedooggebieden worden
begrensd.
Bovendien wordt in het kader van het RO-beleid getracht
belangrijke foerageergebieden open te houden.
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percelen in de gehele provincie.
Eieren rapen/schudden: de agrarische gedeelten van het
Rivierengebied.
Afschot in de zomerperiode: op schadegevoelige percelen in het Rivierengebied.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
- Afschot: van 1 april tot 1 september. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.
- Eieren rapen/schudden: van 1 maart tot en met 31 mei.

gaarden (met name 's nachts). Er is een schadehistorie
bekend in de vorm van uitkeringen door het Jachtfonds en
gegevens van de WICO (schademeldingen en taxaties, zie
bijlage 2). Belangrijke schade in Gelderland treedt vooral
op aan boomkwekerijen en fruitboomgaarden. Er is geen
sprake van een bepaalde trend in de schadeomvang.
Schadebestrijdingsbeleid
De populatie dient in gebieden met kwetsbare teelten via
reguliere bejaging op een acceptabel niveau gehouden te
worden. Buiten de bejaagbare periode is op basis van een
faunabeheerplan een ontheffing op voorhand mogelijk voor
afschot op de schadegevoelige percelen.
De dreiging van schade moet in dit plan met historische
gegevens worden onderbouwd.

Toegestane middelen
Hagelgeweer, kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 43 (.222
Remington).

Preventieve maatregelen
Kapitaalsintensieve teelten uitrasteren. Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

Overige voorwaarden
- Het afschot in de zomerperiode wordt gebonden aan een
maximaal aantal per verjagings actie.
- Oudervogels met niet-vliegvlugge jongen worden uitgezonderd.
- Bij het rapen van eieren dient één ei in het nest achter te
blijven.
- Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Voorafgaande en aansluitend op bejaagbare periode. Van
zonsopgang tot zonsondergang.

13 Haas (Lepus europaeus)

Toegestane middelen
Hagelgeweer, kunstlicht.

Voorkomen
Algemeen voorkomend in de gehele provincie. Op de
Veluwe lagere dichtheden.

Overige voorwaarden
Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

Aantallen en aantalsontwikkeling
Onbekend.

14 Holenduif (Columba oenas)

Ontheffingengebied
In heel Gelderland op schadegevoelige percelen.

Voorkomen
Algemeen voorkomende broedvogel. Komt voor in de
gehele provincie, met relatief hogere dichtheden in de
meer agrarische gebieden.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort;
tevens bejaagbaar wild.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
Vraatschade aan vollegrondsgroenten, diverse akkerbouwgewassen, bosaanplant, boomkwekerijen en fruitboom-
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Aantallen
Broedpopulatie wordt geschat op minimaal 10.000-16.000
broedparen. Hoogste dichtheden worden bereikt in de
Achterhoek (8-20 broedparen per 100 ha) en in het
Rivierengebied (5-10 broedparen per 100 ha).
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Toegestane middelen
Hagelgeweer

Aantalsontwikkeling
Sterk toegenomen in jaren tachtig/negentig van de vorige
eeuw. In het afgelopen decennium geen duidelijke trend
meet waarneembaar.

Overige voorwaarden
Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale Vrijstelling.

15 Houtduif (Columba palumbus)
Voorkomen
Algemeen voorkomend in de gehele provincie, met hogere
dichtheden in delen van de Achterhoek, het Rivierengebied
en langs de Veluweranden.

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
Pikschade aan vollegrondsgroenten, peulvruchten en granen. Schade treedt vaak op in combinatie met andere soorten (duiven). Schade is in de afgelopen jaren enkele malen
gemeld.
Belangrijke schade, in de zin dat het Jachtfonds tot uitkering is overgegaan, heeft zich in de afgelopen tien jaar
slechts eenmaal voorgedaan (zie bijlage 2). Van een toename van de omvang van de gemelde schade is geen
sprake.

Aantallen
Broedpopulatie wordt geschat op 40.000-70.000 broedparen.
Aantalsontwikkeling
Op de Veluwe, in het grootschalige bosgebied, afnemend;
in de Achterhoek stabiel; in het Rivierengebied toenemend.

Schadebestrijdingsbeleid
De holenduif is een algemene soort die in Gelderland incidenteel voor belangrijke schade zorgt. Daarom is ervoor
gekozen om voor de soort vrijstelling te verlenen voor het
opzettelijk verstoren op schadegevoelige percelen.
Ontheffing op voorhand voor afschot op schadegevoelige
percelen is alleen mogelijk op basis van een faunabeheerplan wanneer met historische gegevens kan worden onderbouwd dat er sprake is van dreigende schade.
Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen lappen, zakken of linten,
akoestische middelen, zaaizaadbehandeling. Zie verder
het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
In heel Gelderland op schadegevoelige percelen

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
Pikschade aan vollegrondsgroenten en diverse akkerbouwgewassen, met name peultjes en granen. Schade
treedt vaak op in combinatie met andere soorten (duiven).
De schadehistorie van deze soort is slecht gedocumenteerd, omdat voor deze soort in het verleden geen vergoedingen werden uitgekeerd.
Schadebestrijdingsbeleid
De populatie dient in gebieden met kwetsbare teelten via
reguliere bejaging op een acceptabel niveau gehouden te
worden. Daarnaast geldt voor deze soort het gehele jaar
een landelijke vrijstelling voor opzettelijk verstoren,
rapen/schudden van eieren en voor afschot. Er zijn daarom

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Gehele jaar, uitgezonderd de broedtijd. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.

I)I[.l.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst voor
opzettelijk verstoren en voor afschot op schadegevoelige
percelen. Daarnaast is de soort aangeduid als bejaagbaar
wild.

2

II.OKA EN FAUNA IN GELDERLAND 53

voldoende schadebestrijdingsmogelijkheden dat ontheffingverlening door de provincie niet nodig is.

Schade aan zaaibedden van maïs en granen en aan fruitteelt. Schadehistorie is slecht gedocumenteerd, aangezien
voor deze soort geen vergoedingen werden uitgekeerd. Er
zijn wel enkele gegevens van het WICO beschikbaar (meldingen en taxaties, zie bijlage 2). Er is geen sprake van een
duidelijke trend in de schadeomvang. Landbouwschade
vaak in combinatie met andere kraaiachtigen, met name
met roek en/of zwarte kraai.
De soort predeert in beperkte mate tevens op eieren en
jongen van andere vogelsoorten, waaronder weidevogels.
Vooralsnog is niet gebleken dat hierdoor een wezenlijke
beïnvloeding van de weidevogelstand zal optreden.

Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen lappen, zakken of linten,
akoestische middelen, zaaizaadbehandeling. Zie verder
het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Geheel Gelderland in verband met landelijke vrijstelling.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Geheel het jaar in verband met landelijke vrijstelling. Van
zonsopkomst tot zonsondergang.

Schadebestrijdingsbeleid
De kauw is een algemene vogelsoort. Ondanks het feit dat
de schade over het algemeen slecht is gedocumenteerd is
de soort in de provinciale vrijstellingsverordening opgenomen. De kauw mag op schadegevoelige percelen door de
grondgebruiker opzettelijk worden verstoord.
Daarnaast wordt ten behoeve van de fruitteelt (pit- en
steenvruchten) en de teelt van granen en maïs vrijstelling
verleend voor afschot. Voor schadebestrijding bij andere
teelten is een ontheffing noodzakelijk. Ontheffingen op
voorhand ten behoeve van afschot of voor het plaatsen van
vangkooien worden alleen verleend als in een faunabeheerplan de dreiging van landbouwschade met historische
gegevens kan worden onderbouwd. Ontheffingen voor
kastvallen worden niet verleend.

Toegestane middelen
Hagelgeweer conform landelijke vrijstelling.
Overige voorwaarden
N.v.t

16 Kauw (Corvus monedula)
Voorkomen
Algemeen voorkomend in de gehele provincie. Met name
grote broedkolonies in landgoedbossen, nabij oude dorpskernen en nabij ruïnes en kastelen in het Rivierengebied.
Floreert wat minder in droog bos en steden.

Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen van lappen, zakken of linten,
knalmiddelen, afdekken voederhopen. Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

Aantallen
Broedpopulatie wordt geschat op 12.000-18.000 broedparen.
Aantalsontwikkeling
Alleen in het Rivierengebied nog toename; verder lichte
afname of stabiel.

Ontheffingengebied
- Vrijstelling voor storen: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen.
- Vrijstelling afschot: in heel Gelderland op percelen met
fruitteelt, granen, maïs en aardappelen.
- Ontheffingen voor afschot: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Vrijstelling verstoren: gehele jaar. Van zonsopzonsondergang.
komst tot
Vrijstelling voor afschot:
1 pit- en steenvruchten:
1 mei tot 1 november

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
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1 juli tot 15 april
2 granen:
3 maïs: 15 april tot 15 november
Ontheffing voor afschot en gebruik vangkooi:
afhankelijk
van teelt. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
Toegestane middelen

Hagelgeweer, vangkooi.

om onduidelijk of de soort in Gelderland nog steeds belangrijke schade veroorzaakt.
Schadebestrijdingsbeleid
De kleine zwaan is een soort die op wereldschaal bedreigd
wordt. In navolging van het rijksbeleid zullen daarom voor
deze soort geen ontheffingen voor schadebestrijding worden verleend. Agrariërs die schade lijden komen voor een
vergoeding van het Faunafonds in aanmerking.

Overige voorwaarden

Ten aanzien van de plaatsing van vangkooien worden
nadere voorwaarden gesteld.

17 Kleine zwaan (Cygnus columbianus)

Preventieve maatregelen

Ophangen van lappen, zakken of linten, plaatsen van vlaggen of schriklint (langs oever), knalmiddelen. Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
N.v.t.

Voorkomen

Overwinteraar in redelijk grote aantallen, met name in het
Randmerengebied, met accenten in de polders Arkemheen
en Oosterwolde.
Aantallen
Winterpopulatie: in november-december 150-700 exemplaren, oplopend tot 1500-2000 exemplaren in januarifebruari. Incidenteel meer dan 3500 exemplaren In maart
zijn de dieren doorgaans weer weggetrokken.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
N .v.t.
Toegestane middelen
N.v.t.
Overige voorwaarden

N .v.t.

Aantalsontwikkeling

18 Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Aantallen licht afnemend in het Rivierengebied, doch stabiel langs de Randmeerkust.

Voorkomen

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort. De
soort is geplaatst op de Blauwe Lijst, omdat meer dan 25%
van de ondersoort bewickii in de winter in ons land verblijft.
Vogelrichtlijn: bijlage 1.
Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort. In het kader van het RO-beleid
wordt getracht belangrijke foerageergebieden open te houden.

Vrij schaarse broedvogel in het Randmerengebied en het
Rivierengebied; daarbuiten zeer schaars.
Overwinteraar in redelijk grote aantallen, met name in het
Rivierengebied en het Randmerengebied.
Aantallen
Broedpopulatie: 700-850 broedparen, naast broedpopulatie op de Randmeren zeker 1200 overzomerende en ruiende vogels; winterpopulatie (exclusief de Randmeren zelf):
in oktober ca. 1000 exemplaren oplopend tot ca. 3000
exemplaren in maart, waarna aantallen snel weer afnemen.

Soort schade en schadehistorie

Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland.
Tevens vertrapping en vervuiling van grasland, met als
gevolg verslemping van de bodem. De afgelopen jaren zijn
bij de WICO geen schademeldingen gedaan. Het is daar-
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Aantalsontwikkeling

De soort is sinds de middeleeuwen in ons land ingevoerd
voor de productie (zwaansdriften) en voor de sier. Reeds
lang ingeburgerd, daarom als inheems beschouwd.
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Overwinterende aantallen laten geen trend zien.
Broedpopulatie licht toenemend in het Rivierengebied,
daarbuiten stabiel.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling. Eveneens geplaatst op de lijst waarvoor
Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor standregulatie.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland.
Tevens vertrapping en vervuiling van grasland, met als
gevolg verslemping van de bodem.
Schadebestrijdingsbeleid
De knobbelzwaan is een algemene soort, die belangrijke
schade veroorzaakt. Er zal daarom vrijstelling worden verleend voor het opzettelijk verstoren op schadegevoelige
percelen.
Ontheffing op voorhand voor afschot op schadegevoelige
percelen is mogelijk op basis van een faunabeheerplan.
Daarnaast is het mogelijk op basis van dit plan ontheffing te
verlenen voor het rapen en schudden van eieren ter beperking van de zwanenstand in het agrarische gebied.
Toepassing van artikel 67 wordt vooralsnog niet overwogen.
Preventieve maatregelen
Ophangen van lappen, zakken of linten, plaatsen van vlaggen of schriklint (langs oever), knalmiddelen. Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Opzettelijk verstoren: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen.
Afschot: in heel Gelderland, uitgezonderd de Veluwe, op
schadegevoelige percelen.
Eieren rapen/schudden: in heel Gelderland in het agrarisch gebied waar knobbelzwanen broeden.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
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zonsondergang.
- Afschot: van 1 december tot 1 mei. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
- Eieren rapen/schudden: van 1 maart tot en met 31 mei.
Van zonsopkomst tot zonsonder gang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer of kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 43 (.222
Remington).
Overige voorwaarden
- Het gebruik van de ontheffing wordt gebonden aan een
beperkt aantal schutters.
- Het afschot wordt gebonden aan een maximaal aantal
per verjagingsactie.
- Afschot mag alleen plaatsvinden wanneer er geen kleine- of wilde zwanen in de groep aan wezig zijn.
- Oudervogels met niet-vliegvlugge jongen worden uitgezonderd.
- Bij het rapen van eieren dient één ei in het nest achter te
blijven.

19 Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Voorkomen
Zeer schaarse broedvogel. Gelderland telt nog maar één
broedkolonie.
Aantallen en aantalsontwikkeling
De enige broedkolonie telde afgelopen jaren nog slechts
enkele tientallen broedparen. De soort is de afgelopen
jaren sterk achteruitgegaan. In 1992 telde de Ooijpolder
nog 3000 broedparen.
Nu is de soort er verdwenen.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie
Schade aan viskwekerijen door verorberen en beschadigen van vis. Ondanks toepassing van preventieve maatregelen kan belangrijke schade optreden. De afgelopen jaren
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is dat niet het geval geweest (zie bijlage 2). Daarnaast
overdracht van besmettelijke ziekten bij pelsdierhouderijen
door middel van bevuiling met uitwerpselen. Eveneens
gevaar voor de volksgezondheid in verband met vervuiling
zwemwater door uitwerpselen. Tevens schade aan
inheemse flora en fauna: in verband met vermesting van
oppervlaktewater nabij broedkolonie. Dergelijke gevallen
zijn in het verleden in Gelderland incidenteel opgetreden.
Schadebestrijdingsbeleid
De kokmeeuw is een algemene vogelsoort. Aangezien
ondanks de preventieve maatregelen belangrijke schade
kan optreden bij viskwekerijen, zullen Gedeputeerde
Staten in voorkomende gevallen overwegen op voorhand
een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren.
Gedeputeerde Staten zullen uiterst terughoudend zijn met
het verlenen voor ontheffingen voor afschot. Ieder geval zal
getoetst worden op de mogelijkheden voor fysieke afscherming van meeuwen.
Wanneer het gevaar voor de volksgezondheid of voor de
pelsdierhouderij kan worden onderbouwd en een verklaring van de GGD, respectievelijk van de
Gezondheidsdienst voor Dieren kan worden overgelegd, is
ontheffing op voorhand mogelijk voor afschot van een beperkt aantal meeuwen als onderdeel van verjagingsacties.
Duidelijk moet zijn dat concentraties van meeuwen niet op
andere wijze te voorkomen zijn, bijvoorbeeld door voedselbronnen in de nabijheid ontoegankelijk te maken.
Schade aan flora kan optreden wanneer meeuwen zich
vestigen in voedselarme vennen.
Aangezien het aantal broedkolonies in Gelderland achteruitgaat zijn Gedeputeerde Staten geen voorstander van
beperkende maatregelen aan bestaande kolonies, zeker
wanneer binnen deze kolonies andere, bedreigde vogelsoorten broeden. Gedeputeerde Staten zullen alleen
aanvragen in overweging nemen die betrekking hebben op
het voorkomen van nieuwvestiging in kwetsbare gebieden.
Aangezien het hier om specifieke gevallen gaat en geen
aantalsregulatie wordt beoogd, ontbreekt de noodzaak van
een faunabeheerplan. Dat betekent dat een ontheffing door
anderen dan een faunabeheereenheid kan worden aangevraagd.
Preventieve maatregelen
Overnetten, afdekken van voedselbronnen zoals vuilstorten. Zie verder Handboek Faunaschade van het
Faunafonds.
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Ontheffingengebied
Specifieke locaties waar schade optreedt.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Afhankelijk van type schade.
Toegestane middelen
Hagelgeweer, jachtvogel met behulp van valkenier.
Overige voorwaarden
- Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportage plicht.
- Het afschot zal beperkt worden tot een maximumaantal
per verjagingsactie.

20 Kolgans (Anser albifrons)
Voorkomen
Zeldzame broedvogel in het Rivierengebied. Daarentegen
zeer talrijke overwinteraar in het Rivierengebied en langs
de IJssel, met name in de periode oktober-maart. In lagere
aantallen ook in delen van de Achterhoek, afhankelijk van
de mate waarin uiterwaarden overstromen.
Aantallen
Broedpopulatie: 10-15 broedparen. Winterpopulatie: in
oktober 2000-5000 exemplaren, oplopend tot 150.000200.000 exemplaren in februari. In maart nemen de aantallen weer snel af.
Aantalsontwikkeling
Overwinterende aantallen nemen nog steeds toe. Ook de
broedpopulatie groeit zeer langzaam. De soort broedt nog
maar sinds kort in ons land. De broedpopulatie is namelijk
onstaan uit ontsnapte gehouden dieren en uit losgelaten
lokvogels.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op lijst voor eventuele provinciale vrijstelling. De soort is geplaatst op de Blauwe Lijst, omdat een
groot deel van de West-Atlantische populatie in de winter in
ons land verblijft.
Status in provinciaal soortenbeleid
Als broedvogel geen provinciale aandachtsoort, als over-
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winteraar wel. Voor deze soort zullen namelijk in het kader
van het Programma Beheer gedooggebieden worden
begrensd.
Bovendien wordt in het kader van het RO-beleid getracht
belangrijke foerageergebieden open te houden.
Soort schade en schadehistorie
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland en
tarwe. Tevens vertrapping en vervuiling van grasland, met
als gevolg verslemping van de bodem. Bij verdere groei
van de overzomerende populatie kan ook schade verwacht
worden aan andere gewassen, zoals peultjes (zie grauwe
gans). Er is een schadehistorie aanwezig in de vorm van
uitkeringen door het Jachtfonds en registratie van meldingen en taxaties door de WICO (zie bijlage 2). De daadwerkelijke schadeomvang is niet bekend, omdat lang niet alle
schade gemeld wordt. Uit de gegevens komt wel naar
voren dat met het toenemen van de aantallen ganzen ook
de schade toeneemt, zowel in de winter- als in de zomerperiode. Schade in de zomer treedt nog maar sinds enkele
jaren op en is klein ten opzichte van de schade in de winterperiode zowel als de schade die grauwe ganzen in de
zomerperiode veroorzaken.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
- Afschot: van 1 april tot 1 september. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.
- Eieren rapen/schudden: van 1 maart tot en met 31 mei.
Van zonsopkomst tot zonsonder gang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer, kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 43 (.222
Remington).
Overige voorwaarden
- Het afschot in de zomerperiode wordt gebonden aan een
maximaal aantal per verjagings actie.
- Oudervogels met niet-vliegvlugge jongen worden uitgezonderd.
- Bij het rapen van eieren dient één ei in het nest achter te
blijven.
- Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

21 Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Schadebestrijdingsbeleid
De kolgans staat niet als kwetsbaar te boek en veroorzaakt
belangrijke schade. In de provinciale verordening wordt
daarom vrijstelling verleend om de soort het gehele jaar
opzettelijk te verstoren op schadegevoelige percelen. In
navolging van het rijksbeleid zal vooralsnog geen ontheffing worden verleend voor afschot in de winterperiode. in
de zomerperiode kan op basis van een faunabeheerplan
ontheffing verleend worden voor afschot op schadegevoelige percelen. Daarnaast kan op basis van het plan ontheffing verleend worden voor het rapen/ schudden van eieren
ter beperking van de broedpopulatie.
Preventieve maatregelen
Zie grauwe gans.

Voorkomen
Algemeen voorkomend in de gehele provincie met hogere
dichtheden op de zandgronden.
Aantallen en aantalsontwikkeling
Onbekend.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort,
tevens bejaagbaar wild. Geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst (artikel 65) opzettelijk te verstoren en te doden.
Tevens geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten
op basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor
standregulatie.

Schadebestrijdingsgebied
- Vrijstelling voor opzettelijk verstoren; schadegevoelige
percelen in de gehele provincie.
- Eieren rapen/schudden: de agrarische gedeelten van het
Rivierengebied.
- Afschot in de zomerperiode: op schadegevoelige percelen in het Rivierengebied.

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
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Soort schade en schadehistorie
Landbouwschade bij boomkwekerijen, bosaanplant, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt en diverse akkerbouwgewassen. Daarnaast gevaar voor de openbare veiligheid door

ondergraven van waterstaatkundige werken, wegen,
paden, sportvelden, industrieterreinen en begraafplaatsen.
Aangezien het konijn tot het bejaagbare wild behoort, heeft
er tot nu toe geen goede registratie van de omvang van de
schade plaatsgevonden.

22 Meerkoet (Fulica atra)

Schadebestrijdingsbeleid
Het konijn is een groot deel van het jaar bejaagbaar.
Bovendien geldt er een landelijke vrijstelling voor de grondgebruiker. Aanvullende ontheffingverlening voor schadebestrijding in de landbouw is daarom niet noodzakelijk.
Wanneer andere belangen die in de wet genoemd worden
in het geding zijn, zullen Gedeputeerde Staten een ontheffing voor schadebestrijding overwegen, indien alles in het
werk is gesteld om schade op een andere wijze te voorkomen. Aangezien het hier om incidenten gaat, is een faunabeheerplan niet vereist. Daarom kunnen ook anderen dan
een faunabeheereenheid voor een ontheffing in aanmerking komen. Ontheffingverlening voor schadebestrijding op
begraafplaatsen is voorbehouden aan het Rijk. Van artikel
67 zal vooralsnog geen gebruik worden gemaakt.

Aantallen
Broedpopulatie wordt geschat op 7000-10.000 broedparen
(dichtheden variëren sterk per landschapstype), daarnaast
grote groepen overzomeraars van 3500-5500 exemplaren
in waterrijke gebieden. Winterpopulatie: 75.000-90.000
exemplaren, met name in het Rivieren- en het Randmerengebied.

Preventieve maatregelen

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.

Voorkomen

Algemene broedvogel; talrijke pleisteraar in het
Rivierengebied, de Achterhoek en de Randmeren.

Plaatsen van stokken met zakken of ritselfolie. Uitrasteren
van kwetsbare terreinen. Zie verder het Handboek
Faunaschade van het Faunafonds.

Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.

Soort schade en schadehistorie

Ontheffingengebied
- Vrijstelling: landelijk, dus de gehele provincie Gelderland
- Ontheffing: specifieke locaties waar schade optreedt.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Vrijstelling: gehele jaar.
- Ontheffing: afhankelijk van de te bestrijden schade
Toegestane middelen

Hagelgeweer, fretten, vangkooien, kunstlicht.
Overige voorwaarden

Het gebruik van de ontheffing zal verbonden worden aan
een meldings- en rapportage plicht.
Aan het gebruik van bijzondere vangmiddelen zullen
nadere voorwaarden worden verbon den.
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Aantalsontwikkeling
Aantal broedgevallen wisselt sterk afhankelijk van de
wintersterfte.
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Vraatschade, met name in de winterperiode, aan grasland
en wintergranen. Schade treedt op in de directe nabijheid
van open water. Er is een schadehistorie aanwezig in de
vorm van uitkeringen door het Jachtfonds en registratie van
meldingen en taxaties door de WICO (zie bijlage 2). De
daadwerkelijke schadeomvang is niet bekend, omdat lang
niet alle schade gemeld wordt. De omvang van de schade
wisselt per jaar. Een duidelijke trend is niet aanwezig.
Schadebestrijdingsbeleid
De meerkoet is een algemene vogelsoort die belangrijke
landbouwschade veroorzaakt. Voor deze soort zal daarom
vrijstelling aan de grondgebruikers worden verleend voor
het opzettelijk verstoren. Aanvullend kan op basis van een
faunabeheerplan een ontheffing worden verleend voor
schadebestrijding door middel van afschot als onderdeel
van een verjagingsactie.
De dreiging van schade zal met historische gegevens in
het faunabeheerplan moeten worden onderbouwd.
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Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen van lappen of zakken, plaatsen van ritselfolie of schriklint op paaltjes, knalmiddelen.
Zie verder het Handboek Faunaschade van het
Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Opzettelijk verstoren: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen.
Afschot: in het Rivierengebied op schadegevoelige
percelen.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
- Afschot: van 1 september tot 1 april. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer.
Overige voorwaarden
Het afschot wordt gebonden aan een maximaal aantal
per verjagingsactie.
Aan het gebruik van de ontheffing zal een meldings- en
rapportageplicht worden verbonden.

23 Muntjak (Muntiacus reevesi)
Voorkomen
Waarnemingen zijn bekend van de Veluwe en de
Graafschap. De soort is ontsnapt uit gevangenschap en is
oorspronkelijk afkomstig uit China.

Status in provinciaal soortenbeleid
N.v.t.
Soort schade en schadehistorie
De soort komt nu nog in lage dichtheden voor. Bij een verdere toename wordt op basis van ervaringen in Engeland
gevreesd voor schade aan jonge bosopstanden en een
toename voor de verkeersveiligheid. Bovendien blijkt de
soort een concurrent van de inheemse ree te vormen.
Daarmee zou de soort ook schade aan de inheemse fauna
kunnen berokkenen.
Schadebestrijdi ngsbeleid
De soort is een exoot die schade aan de bosbouw en de
inheemse fauna kan veroorzaken. Daarom wordt voor
deze soort een nulstand voorgestaan. Ten einde het
gebruik van het geweer mogelijk te maken, overwegen
Gedeputeerde Staten jachtaktehouders opdracht tot standregulatie te geven op basis van artikel 67. Voor betreding
blijft echter de toestemming van de grondgebruiker noodzakelijk.
Preventieve maatregelen
N.v.t.
Schadebestrijdingsgebied
De Veluwe en de Graafschap.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Gehele jaar. Van een halfuur of een uur voor zonsopkomst
tot een halfuur of een uur na zonsondergang.
Toegestane middelen
Kogelbuks volgens wettelijke specificaties voor ree.

Aantallen
Onbekend.

Overige voorwaarden
N.v.t.

Aantalsontwikkeling
Afgaande op het aantal waarnemingen, neemt de soort
waarschijnlijk toe.

24 Muskusrat (Ondatra zibethicus)

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: geen beschermde inheemse soort
(exoot). Eveneens geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 opdracht kunnen
verlenen voor standregulatie.

DFFI.2

Voorkomen
Komt verspreid voor in de gehele provincie, met uitzondering van de Veluwe en bepaalde gedeelten in de
Achterhoek.
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Preventieve maatregelen

Aantallen
Exacte aantallen zijn niet bekend. Uit de vangstaantallen
kan worden opgemerkt dat de dichtheden in bepaalde
delen van Gelderland aanzienlijk hoger zijn dan elders. Het
gaat dan met name om de Betuwe, de Randmeerkust,
delen van de Gelderse Vallei en het stroomgebied van de
IJssel.

Aanpassing oeverinrichting.
Schadebestrijdingsgebied

Geheel Gelderland, uitgezonderd de Veluwe.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Gehele jaar, overdag en 's nachts.
Aantalsontwikkeling

De muskusrat is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika.
De vrijlevende populatie is ontstaan uit exemplaren die ontsnapt zijn uit peisdierfokkerijen of zijn losgelaten. De eerste
waarnemingen in Nederland dateren uit 1939. Reeds toen
werd de soort al bestreden. In Duitsland en Tsjechie ontwikkelde zich echter een krachtige populatie die in 1967
ons land bereikte.
Sindsdien is de soort ook in ons land aan een snelle
opmars begonnen.

Toegestane middelen
Hagelgeweer, klemmen en fuiken
Overige voorwaarden

- Aan het gebruik van de toegestane middelen zullen
nadere voorwaarden worden gesteld.
- Verplichting van een jaarlijkse vangstrapportage
(incl. bijvangsten).

Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: geen beschermde inheemse diersoort
(exoot).

25 Nijigans (Alopochen aegyptiacus)

Status in provinciaal soortenbeleid

Vrij algemeen voorkomend, broedt in geheel Gelderland
behalve op Veluwe.

Voorkomen

Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

De soort veroorzaakt nauwelijks enige landbouwschade.
Wel wordt soms schade gemeld aan bijzondere vegetaties
van water- en oeverplanten. Belangrijker dan de vraatschade is het feit dat de muskusrat door zijn gravende levenswijze schade aan oevers en dijklichamen veroorzaakt.
Hierdoor kan ondermijning optreden van infrastructuur
en/of waterstaatkundige werken en vormt de soort een
bedreiging voor de openbare veiligheid.

Aantallen
Broedpopulatie werd in 2000 geschat op 800-1000 broedparen.
Aantalsontwikkeling
De soort heeft zich eind vorige eeuw in ons land gevestigd.
Aantallen nemen nog steeds licht toe, maar in bepaalde
delen begint de toename al af te vlakken.
Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: geen beschermde inheemse soort
(exoot). Eveneens geplaatst op de lijst waarvoor
Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor standregulatie.

Schadebestrijdingsbeleid
De muskusrat is een exoot. Voor schadebestrijding of aantaisregulatie is derhalve geen ontheffing ex artikel 68
mogelijk. Met het oog op de openbare veiligheid staan
Gedeputeerde Staten een regulatie van de populatiestand
voor. Zij zullen op basis van artikel 67 de muskusrattenbestrijders daartoe opdracht verlenen, zodat zij zich
ook zonder toestemming van de eigenaar op diens gronden kunnen begeven en daarbij het geweer, klemmen en
fuiken als bestrijdingsmiddel kunnen hanteren. Overleg
met eigenaren van natuurgebieden over de toegang en
inzet van middelen blijft noodzakelijk.
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Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Mogelijk aan diverse landbouwgewassen en andere faunasoorten.

2

FLORA EN FAUNA IN GELI)ERLANI) 61

Schadebestrijdingsbeleid

Aangezien de Nijigans als exoot niet bij de wet beschermd
is, is voor de bestrijding van schade geen ontheffing ex artikel 68 vereist. Ten einde het gebruik van het geweer mogelijk te maken overwegen Gedeputeerde Staten jachtaktehouders opdracht tot standregulatie te geven op basis van
artikel 67. Voor betreding blijft echter de toestemming van
de grondgebruiker noodzakelijk.
Preventieve maatregelen
Zie grauwe gans.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse soort, tevens
aangewezen als wildsoort. Echter, vanwege zijn bedreigde
status is de jacht vooralsnog op deze soort gesloten.
Rode Lijst: bedreigd.
Status in provinciaal soortenbeleid

Provinciale aandachtsoort. In het kader van het soortenbeleid vinden voor deze soort biotoopverbeterende maatregelen plaats.
Soort schade en schadehistorie

Schadebestrijdingsgebied

Pik- en vraatschade aan vollegrondsgroenteteelt. Buiten
Gelderland ook schade aan bollenteelt. Er is een schadehistorie aanwezig in de vorm van vergoedingen door het
Jachtfonds en registratie van meldingen en taxaties door
de WICO. Hieruit komt naar voren dat de patrijs slechts
incidenteel belangrijke schade veroorzaakt. De laatste
jaren is belangrijke schade niet meer opgetreden (zie bijlage 2).

Geheel Gelderland.
Schadebestrijdi ngsperiode(n) en tijdstippen

Gehele jaar. Van zonsopkomst tot zonsondergang
Toegestane middelen

Hagelgeweer, kogelbuks vanaf kaliber 5,6x 15
(.22 long rifle).

Schadebestrijdingsbeleid

Overige voorwaarden
Aan het gebruik van het geweer zal de voorwaarde worden
verbonden dat geen afschot mag worden gepleegd in de
nabijheid van andere, beschermde watervogels.

Vanwege het feit dat het hier om een soort gaat die op de
Rode Lijst is geplaatst worden voor deze soort geen ontheffingen voor schadebestrijding verleend.
Preventieve maatregelen
Behandelen zaaigoed, aanpassen zaaidiepte en toepassen afdekmateriaal. Zie verder Handboek Faunaschade
van het Faunafonds.

26 Patrijs (Perdix perdix)
Voorkomen

Verspreid voorkomend in de gehele provincie, met name in
het Rivierengebied en de Achterhoek-Liemers. Ontbreekt
langs de Randmeerkust. Zeer kleine aantallen in de
Gelderse Vallei.

Schadebestrijdingsgebied

N .v.t.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

N .v.t.
Aantallen
Broedpopulatie: in totaal 2000-2500 exemplaren.

Toegestane middelen
N .v.t.

Aantalsontwikkeling
De soort heeft erg te lijden gehad van de schaalvergroting
in de landbouw en de intensievering van het landbouwkundig gebruik. Daarom is de soort op de Rode Lijst geplaatst.
De laatste jaren lijken de aantallen zich te stabiliseren.
Lokaal kunnen aantallen schommelen omdat de soort vaak
als pionier optreedt.
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Overige voorwaarden

N.v.t.
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27 Ree (Capreolus capreolus)
Voorkomen

Algemeen voorkomend in de gehele provincie. In het
Rivierengebied komt de soort meer onregelmatig verspreid
voor.
Aantallen
In het seizoen 2001/2002 bedroeg de voorjaarsstand van
de vrij levende populatie reeën in Gelderland naar schatting 10.720 dieren. Omdat reeën moeilijk zijn te tellen
vanwege de verborgen levenswijze ligt het daadwerkelijke
aantal waarschijnlijk hoger. De schattingen zijn dus te interpreteren als een minimumaantal.
Aantalsontwikkeling
Stabiel, plaatselijk een toename.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort.
Tevens geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten
op basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor
standregulatie.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Landbouwschade vooral in vollegrondstuinbouw, fruitboomgaarden en boomteeltbedrijven.
Voor landbouwschade is een schadehistorie aanwezig in
de vorm van uitkeringen door het Jachtfonds en registratie
van meldingen en taxaties door de WICO (zie bijlage 2).
Landbouwschade is in het verleden op acceptabel niveau
gehouden door de stand te reguleren. Daarnaast hebben
hoge dichtheden invloed op de bosontwikkeling. Hoge
dichtheden vormen tevens een gevaar voor de openbare
veiligheid in verband met het risico van aanrijdingen. Hoge
dichtheden leiden tevens tot voedselstress, waardoor grote
sterfte kan optreden en veel dieren aan ziekten en andere
gebreken zullen lijden.

stand nastreven. Ontheffingen voor standregulatie zullen
op voorhand worden verleend op basis van een faunabeheerplan. Ten einde de verstoring te beperken wordt
gestreefd naar synchronisatie van de afschotperiode voor
alle hoefdiersoorten. Daarom zullen Gedeputeerde Staten
de lopende proeven met afwijkende afschotperioden
evalueren en eventueel nieuwe proeven uitzetten.
Daarnaast is ontheffing op voorhand mogelijk voor afschot
van zieke of gebrekkige dieren en voor de bestrijding van
landbouwschade.
Preventieve maatregelen
Plaatsen van vaste of tijdelijke rasters (landbouw, bosbouw), plantkokers (bosbouw), het maken van takkenkooien (bosbouw), afdekken van kuilhopen, ophangen van lappen, zakken of ritselfolie, plaatsen van schriklint of
flitslampen (landbouw). Zie verder het Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Standregulatie en schadebestrijding in de gehele provincie.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Standregulatie:
1 reegeiten en kalveren: 1januari tot 15 maart. Van een
halfuur voor zonsopkomst tot een halfuur na zonsondergang:
2 reebokken: van 1 mei tot 15 september. Van één uur
voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.
Overig afschot:
gehele jaar. Van een halfuur of een heel uur voor zonsopkomst tot een halfuur of een heel uur na zonsondergang.
Toegestane middelen

Kogelgeweer conform wettelijke specificaties.
Overige voorwaarden
Standregulatie: goedkeuring van een jaarlijks in te
dienen werkplan.
Overig afschot: ontheffing wordt verbonden aan een
meldings- en rapportageplicht.

Schadebestrijdingsbeleid
Met het oog op de verkeersveiligheid, het voorkomen van
gebreksziektes, alsmede het beperken van schade in landen bosbouw, zullen Gedeputeerde Staten vooralsnog het
beleid van het Rijk voortzetten en regulatie van de reeën-
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28 Rietgans (Anser fabalis)

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Opzettelijk verstoren: van 15 september tot 1 april.

Voorkomen
Wintergast in wisselend aantal in het Rivierengebied, komt
meestal samen voor met grauwe en kolgans.

Toegestane middelen

N.v.t.

Aantalsontwikkeling

Overige voorwaarden
N.v.t.

In de laatste twintig jaar als wintergast sterk in aantal
achteruitgegaan. Was indertijd talrijker dan de kolgans.

29 Roek (Corvus frugilegus)

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.

Voorkomen

Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort. Voor deze soort zullen namelijk
in het kader van het Programma Beheer gedooggebieden
worden begrensd. Bovendien wordt in het kader van het
RO-beleid getracht belangrijke foerageergebieden open te
houden.
Soort schade en schadehistorie

Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland en
tarwe. Tevens vertrapping en vervuiling van grasland, met
als gevolg verslemping van de bodem.
Er is een schadehistorie aanwezig in de vorm van uitkeringen door het Jachtfonds en registratie van meldingen en
taxaties door de WICO (zie bijlage 2). De daadwerkelijke
schadeomvang is niet bekend, omdat lang niet alle schade
gemeld wordt. Met het afnemen van de overwinterende
aantallen is ook het aandeel van deze soort in de totale
ganzenschade afgenomen.
Schadebestrijdingsbeleid
De rietgans staat niet als kwetsbaar te boek en veroorzaakt
belangrijke schade. In de provinciale verordening wordt
daarom vrijstelling verleend om de soort opzettelijk te verstoren op schadegevoelige percelen. In navolging van het
rijksbeleid zal vooralsnog geen ontheffing worden verleend
voor afschot in de winterperiode.
Preventieve maatregelen
Zie grauwe gans.
Schadebestrijdingsgebied
Vrijstelling voor opzettelijk verstoren: schadegevoelige percelen in het Rivierengebied.
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Algemeen voorkomende broedvogel en overwinteraar.
Broedkolonies met name in het Riviererigebied, de
lJsselvallei en langs de Oude IJssel en de Berkel. Kolonies
ontbreken langs de Lek, in de Gelderse Poort en regio
Winterswijk.
Aantallen
Broedpopulatie: 16.500-17.500 paren. Winterpopulatie:
afhankelijk van influx uit het oosten, meestal 125.000150.000 exemplaren.
Aantalsontwikkeling

Als wintergast in aantal afgenomen; broedpopulatie lijkt
niet verder toe te nemen.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Landbouwschade aan fruitteelt, granen, maïs en
pootaardappelen. Er is een schadehistorie aanwezig in de
vorm van uitbetalingen door het Jachtfonds en registratie
van meldingen en taxaties door de WICO (zie bijlage 2).
Hieruit blijkt dat de roek een van de belangrijkste schadesoorten in Gelderland is en dat de schadeomvang in de
afgelopen jaren sterk is toegenomen. De soort predeert
mogelijk op eieren en jongen van andere vogelsoorten,
waaronder weidevogels. Vooralsnog is niet gebleken dat
hierdoor een wezenlijke beïnvloeding van de weidevogelstand zal optreden.
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Schadebestrijdingsbeleid

30 Smient (Anas penelope)

Aangezien de roek een algemene soort is die belangrijke
landbouwschade veroorzaakt, zijn Gedeputeerde Staten
voornemens aan de grondgebruikers vrijstelling te verlenen voor het opzettelijk verstoren. Vanwege de omvang
van de schade in de fruitteelt (pit- en steenvruchten) willen
Gedeputeerde Staten tevens vrijstelling verlenen voor
afschot op de betreffende percelen. Voor schadebestrijding
bij andere teelten kan ontheffing worden verleend op basis
van een faunabeheerplan.
Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen van lappen, zakken of linten,
knalmiddelen, afdekken voederhopen. Zie verder in het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied
Vrijstelling opzettelijk verstoren: in heel Gelderland op
schadegevoelige percelen.
Vrijstelling afschot: in heel Gelderland op percelen met
fruitteelt (pit- en steenvruchten).
Ontheffing voor afschot: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Vrijstelling opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot zonsondergang.
- Vrijstelling voor afschot in fruit: 1 mei tot 1 november.
Van zonsopkomst tot zonsondergang.
- Ontheffing overig afschot: gehele jaar uitgezonderd de
broedperiode van 15 maart tot 15 juni. Van zonsopkomst
tot zonsondergang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer.
Overige voorwaarden
- Aangezien het afschot verjaging tot doel heeft, zal het
aantal dieren dat per verjagingsactie kan worden
gedood, gebonden worden aan een maximum.
- Tevens zal bij ontheffingen een bepaling worden opgenomen om een minimale afstand van 500 m tot een broed
kolonie te betrachten.
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Voorkomen

Uiterst talrijke pleisteraar in het Rivierengebied, maar ook
kleinere aantallen bij wateren in de Achterhoek (Berkel,
Veengoot) en de Gelderse Vallei (Binnenveld, Arkemheen).
Plaatselijk langs de Randmeerkust van Harderwijk tot
Noordeinde.
Aantallen
Totale winterpopulatie in Gelderland wordt geschat op
zeker 20.000-25.000 exemplaren.
Aantalsontwikkeling
Mogelijk toenemend. Aantallen sterk afhankelijk van
weersomstandigheden hier en elders in Europa.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling. De soort is geplaatst op de Blauwe Lijst, omdat
een groot deel van de West-Atlantische populatie in de winter in ons tand verblijft.
Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort. De voor ganzen aan te wijzen
gedooggebieden zijn tevens bedoeld voor de opvang van
pleisterende smienten.
Soort schade en schadehistorie

Landbouwschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland. Schade treedt vooral 's nachts op in combinatie met
andere soorten. Er is een schadehistorie aanwezig in de
vorm van uitkeringen door het Jachtfonds en registratie van
meldingen en taxaties door de WICO (zie bijlage 2). De
daadwerkelijke schadeomvang is niet bekend, omdat lang
niet alle schade gemeld wordt. De schadeomvang verschilt
per jaar, zodat van een trend geen sprake is.
Schadebestrijdingsbeleid
Hoewel de soort belangrijke schade in Gelderland veroorzaakt wordt, mede gelet op de internationale verantwoordelijkheid die Nederland voor deze soort heeft, vooralsnog
het rijksbeleid gevolgd. Dat betekent dat geen ontheffingen
worden verleend voor afschot. Er zal wel vrijstelling aan de
grondgebruiker worden verleend voor het opzettelijk verstoren.
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Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, plaatsen lappen, zakken, vlaggen of
schriklinten, knalmiddelen. Zie verder het Handboek
Faunaschade van het Faunatonds.
Schadebestrijdingsgebied
Schadegevoelige percelen in de gehele provincie
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Soort schade en schadehistorie

Schade aan fruitteelt (pikschade en bevuiling), in
Gelderland met name aan pit- en steenvruchten.
Daarnaast incidenteel schade gemeld in maïs en riet vanwege doorknikken van halmen. Van meer recente datum is
de schade in speciale griendteelten (doorknikken van telgen). Een schadehistorie ontbreekt aangezien de soort tot
voor kort vrij bejaagbaar was en vergoedingen door het
Jachtfonds niet werden uitgekeerd.

Het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang.
Toegestane middelen

N.v.t.
Overige voorwaarden

N.v.t.

31 Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Voorkomen
Algemene broedvogel in heel Gelderland; pleisteraar in
grote aantallen.
Aantallen
Broedpopulatie wordt geschat op 50.000-70.000 broedparen.
Omvang van de winterpopulatie is onbekend. In de nazomer komen er al zeer grote aantallen spreeuwen voor.
Bekend zijn megaslaapplaatsen van tienduizenden vogels
in rietvelden en wilgenstruweel en ook in stadsparken. In
de herfst trekt een deel weer weg. Het aantal overwinteraars wordt mede bepaald door de weersomstandigheden.

Schadebestrijdingsbeleid
De spreeuw is een algemene vogelsoort die schade veroorzaakt in de landbouw. In Gelderland kan met name
belangrijke schade optreden in de teelt van pit- en steenvruchten. Gedeputeerde Staten willen daarom voor de
spreeuw vrijstelling aan de grondgebruikers verlenen voor
opzettelijk verstoren en voor de fruitteelt tevens vrijstelling
voor afschot verlenen. In overige gevallen kan ontheffing
voor afschot verleend worden wanneer er daadwerkelijk
schade optreedt. Ontheffing verlening op voorhand is niet
aan de orde omdat er voldoende alternatieven aanwezig lijken om schade te voorkomen.
Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen van lappen, zakken, schriklinten of ritselfolie, afdeknetten, ratels, vogelafweerpistool,
knalapparaat. Zie verder het Handboek Faunaschade van
het Faunafonds.
Schadebestrijdingsgebied

Vrijstelling opzettelijk verstoren: in heel Gelderland op
schadegevoelige percelen.
Vrijstelling afschot: in heel Gelderland op percelen met
fruitteelt (pit- en steenvruchten).
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Aantalsontwikkeling
De omvang van broedpopulatie is met 20-70% afgenomen,
afhankelijk van het Habitat. Afname is het sterkst op de
hogere zandgronden. De situatie voor de winterpopulatie is
onduidelijk.

Opzettelijk verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
Af schot: periode van rijpend fruit van 1 mei tot 1 november.
Van zonsopkomst tot zonsondergang.
Toegestane middelen

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.

Hagelgeweer.
Overige voorwaarden

N.v.t.

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
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32 Steenmarter (Martes foina)

Ontheffingengebied
Gehele provincie.

Voorkomen
Komt verspreid voor in het Oosten van de provincie, met
name in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Gehele jaar. Van zonsopkomst tot zonsondergang.

Aantallen en aantalsontwikkeling
Aantallen zijn onbekend. Duidelijk is wel dat de soort in
aantal toeneemt. Ook het verspreidingsgebied lijkt groter te
worden. De afgelopen jaren is de soort namelijk een aantal
malen ten westen van de IJssel waargenomen.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort. In het
Besluit beheer en schadebestrijding dieren is het voorkomen en beperken van schade en overlast van steenmarters aan gebouwen en voorwerpen als belang genoemd
waarvoor een ontheffing kan worden verleend.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.

Overige voorwaarden
Aan het gebruik van de ontheffing zullen nadere voorwaarden worden gesteld, onder andere ter voorkoming dat
marters en hun jongen worden ingesloten.

33 Verwilderde duif (Columba livia)
Voorkomen
Vrij algemeen voorkomend in de gehele provincie, grote
concentraties in stedelijke gebieden.
Aantallen en aantalsontwikkeling
Onbekend.

Soort schade en schadehistorie
Van de steenmarter is bekend dat er wel eens predatie op
huisdieren plaatsvindt (kippen, eenden, konijnen). Van
belangrijke landbouwschade is echter geen sprake. De
soort is de laatste tijd met name in het nieuws vanwege
beschadiging van voorwerpen (autobekabeling) en gebouwen (isolatiemateriaal) en stankoverlast. Ook in
Gelderland zijn dergelijke gevallen gemeld.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: geen beschermde inheemse diersoort
(verwilderd huisdier). Geplaatst op de lijst van dieren,
waarvoor Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 een
opdracht tot populatieregulatie kunnen geven.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.

Schadebestrijdingsbeleid
Bij voorkomende gevallen van schade en overlast van
steenmarters aan gebouwen of voorwerpen zullen
Gedeputeerde Staten overwegen ontheffing te verlenen
om de steenmarter weg te vangen. Gedeputeerde Staten
zullen terughoudend met ontheffingverlening omgaan.
omdat er veelal goede alternatieven zijn om schade en
overlast te voorkomen. Bovendien moeten gevangen marters elders worden losgelaten wat tot extra verkeersslachtoffers kan leiden.

Soort schade en schadehistorie
Pikschade aan vollegrondsgroenten, peulvruchten en granen. Landbouwschade wordt vaak veroorzaakt in combinatie met andere soorten duiven. Vanwege de onbeschermde
status van deze soort is er geen schadehistorie opgebouwd. In het stedelijke gebied vormt de soort een risico
voor de volksgezondheid vanwege de verspreiding van
ziekten, al dan niet in combinatie met de uitwerpselen van
deze dieren. De enorme hoeveelheden uitwerpselen brengen naast bevuiling soms ook letterlijk schade aan (historische) gebouwen met zich mee.

Preventieve maatregelen
Openingen afsluiten, in klimboom marterkraag plaatsten,
geurspray aanbrengen. Zie verder Handboek
Faunaschade van het Faunafonds.
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Toegestane middelen
Levend vangende kooi.

Schadebestrijdingsbeleid
De verwilderde duif is een onbeschermde soort die schade
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kan veroorzaken in het landelijk en Stedelijk gebied.
Gedeputeerde Staten zullen daarom op grond van artikel
67 jachtaktehouders en gemeenten opdracht verlenen de
stand te reguleren in respectievelijk het landelijk en het stedelijk gebied. Een voorwaarde is dat de vrijwillige ophokregeling wordt voortgezet.
Voor betreding zal de toestemming van de eigenaar/grondgebruiker noodzakelijk blijven.
Preventieve maatregelen
In de landbouw: vogelverschrikker, plaatsen van lappen,
zakken, linten, zaaigoed behandelen, dieper zaaien,
akoestische middelen. Bij gebouwen: dichtmaken van openingen, verwijderen van richels en andere uitsteeksel,
plaatsen van gaas, draden of pennen. Zie verder
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Ontheffingengebied
Geheel Gelderland, inclusief stedelijk gebied.

Soort schade en schadehistorie
Negatieve invloed op de fauna door predatie op inheemse
diersoorten.
Schadebestrijdingsbeleid
Deze vorm van predatie is onnatuurlijk en wordt daarom
ongewenst geacht. De soort is niet wettelijk beschermd en
kan dus gedood worden. Om bestrijding van deze soort
met diverse middelen mogelijk te maken, zullen
Gedeputeerde Staten een opdracht ex artikel 67 aan jachtaktehouders verlenen voor standbeperking van deze soort.
Voor betreding zal de toestemming van de eigenaar/grondgebruiker noodzakelijk blijven.
Preventieve maatregelen
N .v.t.
Ontheffingengebied
Gehele provincie.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Gehele jaar. Van zonsopkomst tot zonsondergang.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Geheel het jaar.
Toegestane middelen
Afhankelijk van het soort opdracht: hagelgeweer, levend
vangende kooi, jachtvogels met behulp van valkenier.

Toegestane middelen
Alle wettelijk toegestane middelen. In aanvulling hierop ook
middelen zoals bepaald in de artikelen 4 t/m 11 van het
Besluit beheer en schadebestrijding dieren, met uitzondering van klemmen.

Overige voorwaarden
N.v.t.

Overige voorwaarden
N.v.t.

34 Verwilderde kat (Felix catus)
35 Vos (Vulpes vulpes)

Voorkomen
Komt verspreid over de gehele provincie voor.

Voorkomen
Vrij algemeen voorkomend in de gehele provincie. Relatief
hoge dichtheden in bepaalde natuurgebieden.

Aantallen en aantalsontwikkeling
Onbekend.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: geen beschermde inheemse diersoort
(verwilderd huisdier). Geplaatst op de lijst van dieren,
waarvoor Gedeputeerde Staten op basis van artikel 67 een
opdracht tot populatieregulatie kunnen geven.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
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Aantallen en aantalsontwikkeling
Huidige aantallen zijn onbekend. In de afgelopen 25 jaar is
de soort in aantal toegenomen en heeft zich vrijwel over de
gehele provincie verspreid. Uit onderzoek van Alterra wordt
duidelijk dat een verdere toename, met name in kleinschalige landbouwgebieden en de randen van stedelijke gebieden verwacht mag worden.
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belangrijke randvoorwaarde, met name in de grensstreek.
Hiervoor kan een ontheffing worden verleend.

Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort. Ten
overvloede wordt hier vermeld dat de soort niet geplaatst is
op de landelijke of provinciale vrijstellingslijst noch op de
lijst van soorten waarvoor Gedeputeerde Staten op basis
van artikel 67 een opdracht tot populatieregulatie kunnen
verlenen.

Preventieve maatregelen
Plaatsen van raster en/of stroomdraad. Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Ontheffingengebied
Delen van de provincie met belangrijke weidevogelgebieden en/of schade (pluim)veehouderij.

Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Incidenteel belangrijke schade in de pluimveehouderij. De
afgelopen vijf jaar zijner geen taxaties uitgevoerd. Er zijn
diverse meldingen geweest, maar die hebben niet tot een
vergoeding van het Jachtfonds geleid (zie bijlage 2).
Mogelijk schade in veeteelt bij lammeren. In Gelderland tot
nu toe geen melding van gedaan. Schadeomvang kan in
de toekomst toenemen als enerzijds de vossenstand verder groeit en anderzijds het aantal ecologische
pluimveehouderijen toeneemt. In deze bedrijfstak wordt
pluimvee op een relatief groot oppervlak buiten gehouden.
Tevens schade aan sierpluimvee. Omvang hiervan is niet
bijgehouden. De Vos predeert ook op grondbroeders, waaronder kolonievogels en weidevogels. Mogelijk heeft deze
predatie wel negatieve gevolgen voor de weidevogelstand.
De vos kan ziektes aan mens en dier overbrengen en geldt
daarom als een risicofactor voor de volksgezondheid.
Bekende ziektes als rabiës hebben zich de afgelopen jaren
onder de vos niet meer voorgedaan. Nieuwe ziekten hebben ons land nog niet bereikt.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Gehele jaar met uitzondering van een schoontijd van 1
maart tot 1juli. Van zonsopkomst tot zonsondergang,
eventueel bij bestrijding landbouwschade ook 's nachts.
Toegestane middelen

Hagelgeweer, kogelbuks vanaf kaliber 5,6 x 43 (0.222
Remington), honden, levend vangende kooi, kunstmatige
lichtbron.
Overige voorwaarden

Het gebruik van een ontheffing voor bijzondere gevallen zal
verbonden worden aan een meldings- en rapportageplicht.

36 Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Voorkomen

Algemene broedvogel: talrijke pleisteraar. In strenge winters wegtrekkend. Kleine aantallen blijven dan achter.
Aantallen en aantalsontwikkeling

Schadebestrijdingsbeleid
De vos is een algemene diersoort, die belangrijke schade
kan veroorzaken aan bedrijfsmatig gehouden (pluim) Vee.
Bij aantoonbare schade is daarom een ontheffing voor
afschot op voorhand mogelijk.
Een aantal weidevogelsoorten staan erg onder druk.
Gedeputeerde Staten staan daarom voor gebieden waar
bedreigde soorten voorkomen, een standregulatie van de
vos voor. Daarnaast achten Gedeputeerde Staten standregulatie van de Vos noodzakelijk in de omgeving van bebouwing teneinde de schade aan hobbymatig gehouden
vee te beperken. Gedeputeerde Staten zien vooralsnog
geen aanleiding om vanwege de volksgezondheid tot actieve regulatie van de vossenstand over te gaan. Monitoring
op het voorkomen van overdraagbare ziektes is hierbij een

I)EIiI.

Broedpopulatie: 25.000-30.000 paren. Winterpopulatie:
max. 35.000-55.000 in februari-maart.
Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling. Daarnaast is de soort aangeduid als bejaagbaar
wild. De gedomesticeerde vorm geniet niet de status van
beschermde inheemse diersoort.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Schade aan granen en maïs (van zaaibed tot volwassen

2
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plant). Er is een schadehistorie aanwezig in de vorm van
uitkeringen door het Jachtfonds en registratie van meldingen en taxaties door de WICO (zie bijlage 2). De daadwerkelijke schadeomvang is niet bekend, omdat lang niet alle
schade gemeld wordt.

37 Wilde zwaan (Cygnus cygnus)

Schadebestrijdingsbeteid

Aantallen
Winterpopulatie: gemiddeld 120 exemplaren, soms oplopend tot 500-800 exemplaren. Maximum aantallen normaal
in januari-februari, soms reeds in december.

Voorkomen

Overwinteraar in sterk wisselende veelal kleine aantallen,
met name in het Rivierengebied.

De stand moet in gebieden met kwetsbare teelten door
middel van reguliere bejaging op een acceptabel niveau
gehouden worden. Aanvullend hierop zijn preventieve
maatregelen in de meeste gevallen toereikend om schade
te voorkomen. Voor de soort wordt vrijstelling aan de
grondgebruikers verleend voor het opzettelijk verstoren. In
het voorjaar en in de rijpingsfase van granen en maïs kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn. In verband met
het feit dat in korte tijd belangrijke schade kan ontstaan is
snel optreden in genoemde situaties gewenst.
In die gevallen is ontheffing op voorhand mogelijk op basis
van een faunabeheerplan.

Aantalsontwikkeling

De overwinterende aantallen laten een lichte afname zien.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.
Vogelrichtlijn: bijlage 1.
Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort. In het kader van het RO-beleid
wordt getracht belangrijke foerageer-gebieden open te
houden.

Preventieve maatregelen

Vogelverschrikker, ophangen van lappen, zakken of linten,
knalmiddelen. Zie verder het Handboek Faunaschade van
het Faunafonds.

Soort schade en schadehistorie

Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland.
Tevens vertrapping en vervuiling van grasland, met als
gevolg verslemping van de bodem. Vaak treedt schade op
in aanwezigheid van knobbelzwanen en ganzen. Er is een
schadehistorie aanwezig in de vorm van uitkeringen door
het Jachtfonds en registratie van meldingen en taxaties
door de WICO (zie bijlage 2).
De schade varieert van jaar tot jaar. Zo zijn in 1998 en 1999
geen bijdragen door het fonds uitgekeerd.

Onthettingengebied
96. Vrijstelling opzettelijk verstoren: gehele provincie op
schadegevoelige percelen.
97.Ontheffing afschot: delen provincie met schadegevoelige percelen.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
- Opzettelijk verjagen: gehele jaar.
- Afschot: Vooraf en aansluitend aan de bejaagbare
periode. Van een halfuur voor zonsopkomst tot
maximaal 1 uur na zonsondergang.

Schadebestrijdingsbeleid

De wilde zwaan staat bekend als een kwetsbare soort. In
navolging van het rijksbeleid zullen daarom voor deze soort
geen ontheffingen voor schadebestrijding worden verleend. Agrariërs die schade lijden komen voor een vergoeding van het Faunafonds in aanmerking.

Toegestane middelen

Uitsluitend hagelgeweer.
Overige voorwaarden

Preventieve maatregelen
Zie bijlage 3 en diverse maatregelen volgens het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.

Schadebestrijdingsgebied

N.v.t.
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moeten worden welke andere gebieden dan de Veluwe op
termijn voor deze en andere hoefdiersoorten als leefgebied
geschikt zijn te maken.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
N .v.t.
Toegestane middelen
N .v.t.
Overige voorwaarden
N .v.t.

38 Wild zwijn (Sus scrofa)
Voorkomen
Gelderland kent op de Veluwe een vrijlevende populatie.
Op de Veluwe en op de stuwwal van Nijmegen wordt de
soort tevens gehouden in gesloten rasterbanen. Daarnaast
worden er incidenteel exemplaren in de Achterhoek en op
de Stuwwal van Nijmegen aangetroffen, die afkomstig zijn
van populaties in Duitsland.
Aantallen en aantalsontwikkeling
In het seizoen 200112002 bedroeg de voorjaarsstand van
de vrijlevende populatie op de Veluwe naar schatting 1382
dieren, verdeeld over 8 leefgebieden. De aantallen op de
Veluwe en in rasterbanen worden al jaren door middel van
afschot gefixeerd op een vaste voorjaarsstand.
Reproductiesucces is sterk afhankelijk van mastjaren.
Daardoor kunnen fluctuaties in de stand optreden. Door
een opeenvolging van een aantal goede mastjaren is de
vrijlevende populatie ondanks het afschot iets toegenomen.
Status in wet- en regelgeving
Flora- en faunawet: beschermde inheemse diersoort. In het
Besluit beheer en schadebestrijding dieren is bepaald dat
de soort alleen kan worden gedood op gronden waarvoor
een faunabeheerplan geldt van ten minste 5000 ha. Tevens
geplaatst op de lijst waarvoor Gedeputeerde Staten op
basis van artikel 67 opdracht kunnen verlenen voor standregulatie. Rode Lijst zoogdieren: gevoelig.
Status in provinciaal soortenbeleid
Provinciale aandachtsoort. Het beleid van de provincie is
gericht op het waar mogelijk vergroten en ontrasteren van
het leefgebied op de Veluwe. Daarbij worden migratiebarriëres geslecht. Voor de soort is recent nog nieuw draagkrachtonderzoek verricht. Daarnaast zal nog onderzocht
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Soort schade en schadehistorie
Landbouwschade, met name aan maïs en verder aan
aardappelen, bieten en grasland.
In Gelderland geconcentreerd op en langs de Veluwe.
Schade is goed gedocumenteerd door de WICO en het
Jachtfonds (zie bijlage 2.) Tevens vormt de vatbaarheid
van deze wilde soort voor varkenspest en andere ziekten
een risicofactor voor de veeteelt. Door zijn wroetende
levenswijze hebben zwijnen invloed op de bosontwikkeling.
Enerzijds creëren zij kiembedden voor spontane bosverjonging, anderzijds kunnen zij die bij hoge dichtheden weer
teniet doen. Ook kunnen zij schade doen aan jonge aanplant. Daarnaast vormt de soort in zijn verspreidingsgebied
een risicofactor voor de verkeersveiligheid.
Schadebestrijdingsbeleid
Gedeputeerde Staten streven naar een aaneengesloten
leefgebied voor hoefdieren op de Veluwe. Beheerplanning
zal dan ook op dat niveau moeten plaatsvinden. In navolging van het rijksbeleid staan Gedeputeerde Staten standregulatie op de Veluwe voor. Op basis van recent onder zoek zijn nieuwe voorjaarsstanden vastgesteld en is
besloten in een aantal leefgebieden de stand meer te laten
fluctueren, afhankelijk van het voedselaanbod. Buiten de
Veluwe wordt vooralsnog een nulstand nagestreefd.
Gedeputeerde Staten willen tevens bezien welke mogelijkheden er zijn om de afschotperioden van de verschillende
hoefdiersoorten te synchroniseren. Vooralsnog worden de
afschotperioden ten tijde van de Jachtwet gehanteerd.
Ontheffingverlening voor aantalregulatie zal uitsluitend
plaatsvinden op basis van een faunabeheerplan voor de
gehele Veluwe. Daarnaast is ontheffing mogelijk voor
afschot van zieke of gebrekkige dieren en voor de bestrijding van landbouwschade, al dan niet in combinatie met
het gebruik van kunstlicht.
Preventieve maatregelen
Plaatsen van vaste of tijdelijke rasters (landbouw, bosbouw), plantkokers (bosbouw), afdekken van kuilhopen,
ophangen van lappen, zakken of ritselfolie, plaatsen van
schriklint of flitslampen (landbouw). Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
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Schadebestrijdingsgebied

- Standregulatie: Veluwe.
- Overig afschot: gehele provincie.

gevaar voor de volksgezondheid in verband met vervuiling
zwemwater door uitwerpselen. Dergelijke gevallen zijn in
het verleden in Gelderland incidenteel opgetreden.

Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Schadebestrijdingsbeleid

- Standregulatie: 1 augustus t/m 31 januari. Overdag en
s nachts (in verband met de stand is vervroeging en
verlening met een maand mogelijk).
- Overig afschot: gehele jaar. Overdag en s nachts.

De zilvermeeuw is een algemene vogelsoort. Aangezien
ondanks de preventieve maatregelen belangrijke schade
kan optreden bij viskwekerijen, zullen Gedeputeerde
Staten in voorkomende gevallen overwegen op voorhand
een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren.
Gedeputeerde Staten zullen uiterst terughoudend zijn met
het verlenen voor ontheffingen voor afschot. Ieder geval zal
getoetst worden op de mogelijkheden voor fysieke afscherming van meeuwen. Wanneer het gevaar voor de volksgezondheid of voor de peisdierhouderij kan worden onderbouwd en een verklaring van de GGD, respectievelijk van
de Gezondheidsdienst voor Dieren kan worden overgelegd, is ontheffing op voorhand mogelijk voor afschot van
een beperkt aantal meeuwen als onderdeel van verjagingsacties. Duidelijk moet zijn dat concentraties van meeuwen
niet op andere wijze te voorkomen zijn, bijvoorbeeld door
voedselbronnen in de nabijheid ontoegankelijk te maken.
Aangezien het hierom specifieke gevallen gaat en geen
aantalsregulatie wordt beoogd, ontbreekt de noodzaak van
een faunabeheerplan. Dat betekent dat een ontheffing door
anderen dan een faunabeheereenheid kan worden aangevraagd.

Toegestane middelen
Kogelgeweer conform wettelijke specificaties, kunstlicht.
Overige voorwaarden

Standregulatie: goedkeuring van een jaarlijks in te
dienen werkplan.
Overig afschot: ontheffing wordt verbonden aan een
meldings- en rapportageplicht.

39 Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Voorkomen

Algemeen voorkomende pleisteraar, met name in de
winterperiode. Broedt echter vooral buiten Gelderland in de
kustprovincies. In het verleden wel enkele broedgevallen
gemeld in kokmeeuwkolonies. Broedt sinds kort weer op
het Sluiseiland bij Driel.

Preventieve maatregelen
Aantallen en aantalsontwikkeling

Geen aantal van betekenis in broedpopulatie, duizenden
dieren vanuit Oost-Europa en vanaf de Noorzeekust kun
nen in de winter het binnenland overspoelen.

Vogelafweerpistool, overnetten van kleine oppervlakten,
afdekken van voedselbronnen zoals vuilstorten. Zie verder
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.
Ontheffingengebied
Specifieke locaties waar schade optreedt.

Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen
Status in provinciaal soortenbeleid

Afhankelijk van type schade.

Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Toegestane middelen
Hagelgeweer, jachtvogels met behulp van een valkenier.

Schade aan viskwekerijen door verorberen en beschadigen van vis. Ondanks toepassing van preventieve maatregelen kan belangrijke schade optreden. De afgelopen jaren
is dat niet het geval geweest (zie bijlage 2). Daarnaast
overdracht van besmettelijke ziekten bij pelsdierhouderijen
door middel van bevuiling met uitwerpselen. Eveneens

- Het gebruik van de ontheffing zal gebonden worden aan
een meldings- en rapportageplicht.
- Het afschot zal beperkt worden tot een maximumaantal
per verjagingsactie.
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Overige voorwaarden
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40 Zwarte kraai (Corvus corone corone)
Voorkomen

Algemeen voorkomende broedvogel en overwinteraar
Aantallen
Broedpopulatie: ca. 10.000-13.000 paren; daarnaast groepen overzomerende kraaien aanwezig in groepen van 40260 stuks. Winterpopulatie: 45.000-75.000 exemplaren.
Aantalsontwikkeling

kastvallen en vangkooien worden alleen verleend als in
een faunabeheerplan de dreiging van landbouwschade
met historische gegevens kan worden onderbouwd.
Een aantal weidevogelsoorten staan erg onder druk.
Gedeputeerde Staten achten het daarom noodzakelijk dat
in de gebieden waar bedreigde soorten voorkomen, standregulatie van de zwarte kraai plaatsvindt.
Ontheffingverlening zal geschieden op basis van een
goedgekeurd faunabeheerplan.
Preventieve maatregelen
Vogelverschrikker, ophangen van lappen, zakken of linten,
knalmiddelen, afdekken voederhopen. Zie verder het
Handboek Faunaschade van het Faunafonds.

Geleidelijke toename.
Status in wet- en regelgeving

Flora- en faunawet: beschermde inheemse vogelsoort,
tevens geplaatst op de lijst voor eventuele provinciale vrijstelling.
Status in provinciaal soortenbeleid
Geen provinciale aandachtsoort.
Soort schade en schadehistorie

Landbouwschade in de fruitteelt en de teelt van maïs en
granen. Schadehistorie is slecht gedocumenteerd, aangezien voor deze soort geen vergoedingen werden uitgekeerd. Er zijn wel enkele gegevens van het WICO beschikbaar (meldingen en taxaties, zie bijlage 2). Deze betreffen
vooral schade in de fruitteelt veroorzaakt door de combinatie roek en zwarte kraai. Schade door een combinatie met
andere soorten kraaiachtigen treedt vaker op. Ook de combinatie zwarte kraai en kauw is bekend.
De soort predeert tevens op eieren en jongen van andere
vogelsoorten, waaronder weidevogels. Van weidevogels is
uit bepaalde delen van Gelderland bekend dat hierdoor het
broedsucces negatief beïnvloed wordt.

Ontheffingengebied
- Vrijstelling verstoren: in heel Gelderland op schadegevoelige percelen.
- Vrijstelling afschot: in heel Gelderland op percelen met
fruitteelt. granen en maïs.
- Ontheffingen voor afschot of vangkooi: in heel
Gelderland op/nabij schadegevoelige per celen of in
belangrijke weidevogelgebieden.
Schadebestrijdingsperiode(n) en tijdstippen

Vrijstelling verstoren: gehele jaar. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
Vrijstelling voor afschot:
- 1 pit- en steenvruchten: 1 mei tot 1 november
1juli tot 15 april
- 2granen:
15 april tot 15 november
- 3 maïs:
Ontheffing voor afschot: afhankelijk van teelt en aanwezigheid van weidevogelgebieden. Van zonsopkomst tot
zonsondergang.
Toegestane middelen
Hagelgeweer. kastval en vangkooi.

Schadebestrijdingsbeleid

De zwarte kraai is een algemene vogelsoort. Ondanks het
feit dat de schade over het algemeen slecht is gedocumenteerd, is de soort in de provinciale vrijstellingsverordening
opgenomen. De zwarte kraai mag op schadegevoelige percelen door de grondgebruiker opzettelijk worden verstoord.
Daarnaast wordt ten behoeve van de fruitteelt (pit- en
steenvruchten) en de teelt van granen en maïs vrijstelling
verleend voor afschot. Voor schadebestrijding bij andere
teelten is een ontheffing noodzakelijk. Ontheffingen op
voorhand ten behoeve van afschot of voor het plaatsen van
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Overige voorwaarden

Ten aanzien van de plaatsing van kastvallen en vangkooien worden nadere voorwaarden gesteld.
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Bijlage 5

GRUTTOKAART VAN NEDERLAND
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Bijlage 6

Predatie van weidevogellegsels
in agrarische gebieden met vrijwillige weidevogelbescherming in 2000
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Bijlage 7

Gegevens die een faunabeheerplan
verplicht moet bevatten

Faunabeheerplannen behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld waaraan deze plannen moeten voldoen. In artikel
10 van het Besluit faunabeheer wordt aangegeven dat het faunabeheerplan ten minste de volgende gegevens bevat:

a de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid;
b een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is aangegeven;
c kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan een duurzaam beheer noodzakelijk
geacht wordt, met inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende
het jaar;
d een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de in onderdeel c ge noemde diersoorten, waaronder een onderbouwde verwachting van de belangen als bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet die zouden worden
geschaad indien niet tot beheer zou worden overgegaan:
e een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel d bedoelde belangen in de vijf jaren voorafgaand aan het ter
goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn geschaad;
de gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten;
g per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de
gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken;
h per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode bedoeld in onderdeel e, zijn verricht om
het schaden van de in onderdeel d bedoelde belangen te voorkomen, alsmede, voorzover daarover redelijkerwijs
kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
i voorzover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten. reeën of wil de zwijnen, een beschrijving
van het voedselaanbod en de grootte van de populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden voor uitwisseling met aangrenzende terreinen;
j een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid waar en de perioden in het jaar waarin
de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen plaatsvinden;
k de mogelijkheid en de voorwaarden om gebruik te maken van een aan de faunabeheereenheid verleende ontheffing op
gronden van jachthouders die niet bij de faunabeheereenheid zijn aangesloten, mits de gronden binnen het werkgebied
vallen en voorzover die gronden plaatsen als bedoeld in onderdeel j omvatten waar planmatig beheer noodzakelijk is;
1 voorzover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van de verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde handelingen;
m een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal worden bepaald.
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Bijlage 8

Vrijstellingsverordening
schadebestrijding
beschermde diersoorten
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Deel 2: Nota Flora- Faunabeleid, Faunabeheer en schadebestrijding
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
maken bekend dat Provinciale Staten bij besluit van 18 september 2002, nr. H - 595 het navolgende hebben vastgesteld:
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gezien het Voorstel H - 595 van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de Vrijstellingsverordening
schadebestrijding beschermde diersoorten;
Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet en de artikelen 3 en 5 van het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren;
BESLUITEN
vast te stellen de Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland, luidende als volgt:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a de wet: de Flora- en faunawet;
b het besluit: Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stbl. 2000, no. 521);
c dieren, diersoorten, grondgebruiker: hetgeen daaronder wordt verstaan in de wet.
Artikel
Van de diersoorten, die in het besluit zijn genoemd, worden in bijlage 1 van deze verordening die soorten
die in Gelderland veelvuldig belangrijke schade aanrichten, aangewezen.
Artikel
1 Ter voorkoming van belangrijke schade veroorzaakt door de in bijlage 1 genoemde diersoorten is het de
grondgebruiker, in afwijking van het verbod genoemd in artikel 10 van de wet, toegestaan om op de door
hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen handelingen te verrichten bedoeld in
dat artikel.
2 In aanvulling op hetgeen krachtens het eerste lid is toegestaan, is het de grondgebruiker, in afwijking van
de verboden genoemd in de artikelen 9, 11 en 12 van de wet, toegestaan tevens handelingen te verrichten bedoeld in die artikelen.
Deze toestemming geldt uitsluitend voor de in bijlage 2 van deze verordening genoemde diersoorten,
aantallen dieren, perioden, percelen, middelen en handelingen.

DEEL

2

FLORA EN FAUNA IN GELDERI .ANI) 85

provincie

GELDERLAND

Artikel 4
1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd bijlage 1 en 2 van deze verordening te wijzigen.
2 Wijzigingen zoals bedoeld in het eerste lid worden ter advies aan de betrokken statencommissie
voorgelegd.
Artikel
Deze verordening treedt in werking zes weken na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland".
Gedeputeerde Staten hebben besloten dat over besluit nr. H - 595 een referendum kan worden gehouden
op grond van artikel 8, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.
Tegen dit besluit van Gedeputeerde Staten staat beroep open op grond van artikel 144 Tijdelijke referendumwet. Het beroep kan tot zes dagen na publicatie worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Een inleidend verzoek tot het houden van een referedum kan binnen drie weken na de datum waarop dit
Provinciaal Blad is uitgegeven worden ingediend door iedere kiesgerechtigde voor de verkiezing van leden
van Provinciale Staten van Gelderland. Het inleidend verzoek dient in persoon ter secretarie van de
gemeente te worden gedaan. Het is nodig een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
Provinciale Staten van Gelderland
Gegeven te Arnhem, 29 juli 2003 - nr.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga
- Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - griffier
Uitgegeven
De griffier H.M.D. Brouwer
bijlagen: - Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Vrijstellingsverordening schadebestrijding beschermde diersoorten Gelderland
- Bijlage 2 als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Vrijstellingsverordening schadebestrijding diersoorten Gelderland
- Toelichting
colt. e/j
code :GW/JS/84502
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BIJLAGE 1: als bedoeld in artikel 2 van de Vrijstellingsverordening schadebestrijding
beschermde diersoorten Gelderland

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Brandgans

Branta leucopsis

Kolgans

Anser albifrons

Grauwe gans

Anser anser

Rietgans

Anser fabalis

Knobbelzwaan

Cygnus olor

Wilde eend

Anas platyrhynchos

Smient

Anas penelope

Meerkoet

Fulica atra

Holenduif

Columba oenas

Huismus

Passer domesticus

Ringmus

Passer montanus

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Kauw

Corvus monedula

Roek

Corvus frugilegus

Zwarte kraai

Corvus corone corone

Ekster

Pica pica

Haas

Lepus europaeus
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BIJLAGE 2: Als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Vrijstellingsverordening
schadebestrijding beschermde diersoorten Gelderland

Zwarte kraai en kauw
In geheel Gelderland:
van zonsopkomst tot zonsondergang;
op percelen met bedrijfsmatige teelt van:
1 pit-steenvruchten van 1 mei tot 1 november
2 granen
van 1 juli tot 15 april
3 maïs
van 15 april tot 15 november
Roek

In geheel Gelderland:
van zonsopkomst tot zonsondergang;
op percelen met bedrijfsmatige teelt van:
1 pit-steenvruchten van 1 mei tot 1 november
met dien verstande dat het gebruik van het geweer is toegestaan voor afschot van ten hoogste 10 roeken
per schadeperceel per dag in de genoemde periode.
Spreeuw
In geheel Gelderland:
van zonsopkomst tot zonsondergang;
op percelen met bedrijfsmatige teelt van:
1 pit-steenvruchten van 1 mei tot 1 november
Toegestane handeling
Het doden, verwonden, opsporen en bemachtigen met gebruikmaking van een geweer met inachtneming
van de regels daaromtrent gesteld in de wet en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren.
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Toelichting
Op grond van artikel 65, vierde lid, kan bij provinciale verordening worden toegestaan dat de grondgebruiker, in afwijking van de artikelen 9, 10, 11 en 12 handelingen, bedoeld in die artikelen, verricht op de
door hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen.
De reden hiervoor is dat deze soorten op veel plaatsen in Gelderland belangrijke schade veroorzaken en
dat in geval van dreigende belangrijke schade de getroffen grondgebruiker zonder tussenkomst van een
faunabeheereenheid of zonder ontheffing, direct kan optreden.
Zowel de Vogelwet als de Jachtwet kenden voorheen een dergelijke regeling voor grondgebruikers, zij
het dat de soorten en toegestane handelingen aanmerkelijk uitgebreider waren. De Flora- en faunawet
kent echter als uitgangspunt, dat beschermde in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust moeten
worden gelaten. Desalniettemin is het gewenst dat de grondgebruiker veelvuldig belangrijke schade veroorzakende dieren ook kan wegjagen. Daarom moet de grondgebruiker de betrokken dieren, in afwijking
van het verbod van artikel 10, opzettelijk kunnen verontrusten. Dit zal veelal effectief zijn. Voor enkele
soorten zal dit niet het geval zijn. In die gevallen ligt het in de rede de grondgebruiker ook toestemming te
geven voor opsporen, bemachtigen en doden. In bijlage 2 bij de verordening zijn met dat doel spreeuw,
zwarte kraai, kauw en roek aangewezen in de periode, dat zij voornamelijk belangrijke schade aan fruit
en ingezaaide en te velde staande gewassen aanrichten.
Om van de vrijstelling in de verordening gebruik te maken dient de grondgebruiker in het bezit te zijn van
een geldige jachtakte. Wanneer hij deze niet bezit, kan hij, conform de Flora- en faunawet, een jachtaktehouder machtigen namens hem de schadebestrijding ter hand te nemen.

coli. ei
code: GW/TVW_4610/Ez-2
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Bijlage 9

Besluit ex artikel 67 van de Flora- en
faunawet voor het doden van vossen
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Deel 2: Nota Flora- Faunabeleid, Faunabeheer en schadebestrijding
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
maken bekend
Gelet op artikel 67 van de Flora- en faunawet, de Regeling beheer en schadebestrijding dieren, laatstelijk
gewijzigd d.d.18 december 2002, het Besluit beheer en schadebestrijding dieren en het Jachtbesluit;
Overwegende dat het met ingang van 22 december 2002 mogelijk is om personen of categorieën van
personen aan te wijzen, die de stand van vossen mogen beperken in afwijking van de verbodsbepaling
in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet;
Overwegende dat beperking van de vossenstand geen afbreuk doet aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort;
Overwegende dat ter voorkoming van schade aan flora en fauna en ter voorkoming van schade aan
gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren er geen andere bevredigende oplossing
bestaat;
BESLU IT AANWIJZING EX ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET DODEN VAN
VOSSEN (Vulpes vulpes)
Artikel 1
Als gronden als bedoeld in artikel 67 van de Flora- en faunawet aan te wijzen: alle gronden binnen de grenzen van de provincie Gelderland.
Artikel
1 Als personen of categorieën van personen als bedoeld in artikel 67 van de Flora- en faunawet aan te
wijzen: jachthouder(s) op de onder artikel 1 van dit besluit bedoelde gronden alsmede zij die op grond
van artikel 36 van de Flora- en faunawet de jacht mogen uitoefenen.
2 De jachthouder, voorzover hij geen jachtaktehouder is, kan de beperking van de vossenstand bij wege
van schriftelijke, getekende en gedagtekende verklaring overdragen aan een jachtaktehouder.
3 De personen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel mogen zich bij het opsporen, verontrusten, bemachtigen
en doden laten assisteren door derden tot een maximum van vijf personen per 40 ha jachtveld.
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Artikel 3
Als te gebruiken middel uitsluitend te hanteren van zonsopkomst tot zonsondergang. het hagelgeweer
en de kogelbuks vanaf tenminste kaliber .22 inch of 5,6 (5,58) mm (5,6 x 15) en honden, niet zijnde lange
honden.
2 Het gebruik van aardhonden is alleen toegestaan in de periode 1 september tot 1 maart.
Zij mogen daarbij niet ingezet worden op dassenburchten.
Artikel
1 De in artikel 2, leden 1 t/m 3 bedoelde personen zijn verplicht bij het (doen) verrichten van handelingen in
het kader van dit besluit, de geldende verboden (artikel 72, vijfde lid, en artikel 74 van de Flora- en faunawet) en bepalingen zoals vastgelegd in het Jachtbesluit en het Besluit beheer en schadebestrijding
dieren in acht te (doen) nemen.
2 De in artikel 2, leden 1 t/m 3 bedoelde personen zijn verplicht legitimatiebewijs en/of jachtakte bij zich te
dragen alsmede een verkregen schriftelijke, getekende en gedagtekende toestemming van de grondgebruiker(s), waaruit het recht vossen te verontrusten, op te sporen, te bemachtigen en of te doden met
gebruikmaking van de bij dit besluit toegestane middelen dient te blijken. Voorzover het betreft gronden
in eigendom van natuurbeherende organisaties is vorenbedoelde toestemming ook van de eigenaar
vereist.
3 Indien van deze aanwijzing gebruikgemaakt gaat worden in een gebied, dat is aangewezen als speciale
beschermingszone in het kader van de Vogel- of Habitatrichtlijn, dan dient dit tenminste een werkdag
van tevoren schriftelijk gemeld te worden aan de provincie Gelderland.
Artikel
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit aanwijzing ex artikel 67 van de Flora- en faunawet voor het
doden van vossen.
2 Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
3 Dit besluit vervalt een jaar na inwerkingtreding.
TOELICHTING AANWIJZINGSBESLUIT MET BETREKKING TOT HET DODEN VAN VOSSEN
Naar aanleiding van moties die vorig jaar in de Tweede Kamer zijn aangenomen werkt de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan een wijziging van de Flora- en faunawet.
De wetswijziging moet het mogelijk maken om vanuit het oogpunt van schade aan de inheemse fauna
een landelijke vrijstelling aan de grondgebruikers te verlenen voor het bestrijden van de vos.
Vooruitlopend op deze landelijke vrijstelling heeft de minister de Vos reeds op de lijst van soorten gezet,
waarvoor Gedeputeerde Staten een aanwijzing kan geven op basis van artikel 67 van de Flora- en
Faunawet.
Dat betekent, dat de provincie personen of een categorie van personen kan aanwijzen die de beperking
van de vossenstand ter hand nemen. Gedeputeerde Staten kunnen deze aanwijzing doen al dan niet op
basis van een faunabeheerplan.
In de Nota Flora- en Faunabeleid, die vorig jaar oktober werd vastgesteld, hebben Gedeputeerde Staten
reeds aangegeven dat zij standregulatie van de vos voorstaan met het oog op de instandhouding van
weidevogels en andere bedreigde vogelsoorten die geplaatst zijn op de Rode Lijst. Immers, met een
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toename van zowel de aantallen vossen als van hun verspreidingsgebied, zullen de effecten van predatie
op de stand van weidevogels, bodembroeders en koloniebroeders alleen maar groter worden.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten in de nota aangegeven dat aanvullend afschot gewenst is ter
voorkoming van schade aan (pluim) vee. Binnen Gelderland is bekend dat er belangrijke schade optreedt
in eenden- en kippenfarms. Het plaatsen van vossenkerende rasters blijkt namelijk niet altijd voldoende
soelaas te bieden. Daarnaast zijn er meldingen bekend van schade in schapenhouderijen en bedrijven
die sierpluimvee telen. Met een toename van het aantal biologische bedrijven, waarbij het pluimvee weer
buiten gehouden wordt, en de verwachte toename van het aantal vossen, betekent dit dat bij niet ingrijpen
het aantal incidenten alleen maar zal toenemen.
Op het moment van vaststelling van de nota hadden Gedeputeerde Staten alleen de wettelijke mogelijkheid om het voorgestane beleid via ontheffingverlening op basis van een faunabeheerplan te realiseren.
Bij de behandeling van de beleidsnota in Provinciale Staten werd duidelijk dat een groot aantal fracties
ruimere bestrijdingsmogelijkheden voorstonden dan wettelijk mogelijk was. Deze gevoelens werden
blijkbaar landelijk gedeeld en hebben uiteindelijk geleid tot de aanname in de Tweede Kamer van de motie
van het lid Schreier-Perik cs, met betrekking tot het plaatsen van de Vos op de landelijke vrijstellingslijst.
Nu de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als tussenoplossing de mogelijkheid heeft geboden voor een aanwijzing van de vos op basis van artikel 67 van de Flora- en faunawet, willen
Gedeputeerde Staten van deze nieuwe mogelijkheid gebruikmaken en een groep van personen aanwijzen
om de vossenstand in deze provincie te beperken. Een andere bevredigende oplossing achten zij thans
niet aanwezig.
Gezien het feit dat onder het regiem van de Jachtwet, toen bejaging het hele jaar van zonsopkomst tot
zonsondergang mogelijk was, de aantallen vossen en hun verspreidingsgebied reeds toenamen, zal de
bestrijding van de vos overdag afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort.
Het Faunafonds adviseerde de minister om gebruik van de aanwijzing afhankelijk te stellen van een faunabeheerplan. Gelet op de voorgenomen wetswijziging vinden Gedeputeerde Staten dit niet meer nodig.
Bovendien verdraagt het spoedeisende belang tot aanwijzing van de vos zich niet met het wachten op het
opstellen van een faunabeheerplan door een faunabeheereenheid. De drie Gelderse faunabeheereenheden zijn pas onlangs opgericht, zodat het waarschijnlijk nog tot eind 2003 zal duren eer er goedgekeurde plannen van kracht zijn.
De aanwijzing geeft een beperkte mogelijkheid tot bestrijding van vossen, namelijk alleen overdag.
Voor de bestrijding buiten deze periode met vangkooien of met behulp van kunstlicht, vinden
Gedeputeerde Staten het instrument van ontheffing het meest toepasselijk. De Jachtwet stond het gebruik
van honden expliciet toe. Ook het Faunafonds adviseert het gebruik van honden waaronder aardhonden
toe te staan van 1 september tot 1 maart.
Aangezien dassen ook van burchten gebruikmaken staan Gedeputeerde Staten in deze periode het
gebruik van aardhonden niet toe op dassenburchten. Inzet op burchten, waar naast de vos ook de das
gebruik van maakt, wordt dus niet toegestaan.
Om een effectieve inperking van de vossenstand mogelijk te maken, hebben Gedeputeerde Staten tevens
bepaald, dat degenen die zijn aangewezen zich mogen laten vergezellen door maximaal vijf personen per
40 hectare jachtveld. Deze personen kunnen assisteren bij het opsporen en bemachtigen en doden van
vossen. Iemand, die daarbij het geweer hanteert, zal in het bezit moeten zijn van een geldige jachtakte.
Bij jachtvelden groter dan 40 hectare kunnen evenredig meer personen ingezet worden.
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De tekst van de aanwijzing is zo geformuleerd dat bestrijding van de Vos ook in natuurgebieden mogelijk is.
Deze terreinen worden grotendeels beheerd door de grote terreinbeherende organisaties.
Zij zijn meestal de jachthouder/grondgebruiker van deze gebieden en kunnen dus zelf bepalen of er op hun
terreinen op vossen geschoten wordt. Dit garandeert een juiste toepassing van de aanwijzing zonder dat
dit nadelige gevolgen voor de doelstellingen en natuurwaarden van de terreinen tot gevolg heeft.
Als gevolg van de Europese regelgeving is er ten behoeve van de gebieden die zijn aangewezen in het
kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn onder artikel 4, 3e lid, van de aanwijzing een meldingsplicht
opgenomen. Deze melding dient te geschieden bij de dienst Ruimte, Economie en Welzijn, afdeling
Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen en Handhandhaving, faxnummer (026) 35995 10, onder
vermelding van de locatie(s) (aangegeven op een topografische kaart, schaal 1:50.000), naam en adres
van gebruikers van deze aanwijzing en naam en adres van de grondgebruiker(s).
De aanwijzing wordt voor 1 jaar gedaan omdat naar verwachting binnen die periode een (landelijke)
vrijstelling voor bestrijding van de vos zal zijn gerealiseerd.
Gegeven te Arnhem. 29 juli 2003 - nr.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga
- Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - griffier
Uitgegeven
De griffier
H.M.D. Brouwer
coll. e
code: TVW_46 1 0/EZ/ro
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HERZIENE TOELICHTING OP BESLUITAANWIJZING EX ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET
VOOR HET DODEN VAN VOSSEN (Vulpes vulpes)
Provinciaal blad 2003132 d.d. 6 maart 2003
Naar aanleiding van moties die vorig jaar in de Tweede Kamer zijn aangenomen werkt de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan een wijziging van de Flora- en faunawet. De wetswijziging moet
het mogelijk maken om vanuit het oogpunt van schade aan de inheemse fauna een landelijke vrijstelling
aan de grondgebruikers te verlenen voor het bestrijden van de Vos.
Vooruitlopend op deze landelijke vrijstelling heeft de minister de vos reeds op de lijst van soorten gezet,
waarvoor Gedeputeerde Staten een aanwijzing kunnen geven op basis van artikel 67 van de Flora- en
faunawet.
Dat betekent, dat de provincie personen of een categorie van personen kan aanwijzen die de beperking
van de vossenstand ter hand nemen. Gedeputeerde Staten kunnen deze aanwijzing doen, al dan niet op
basis van een faunabeheerplan.
Nota Flora- en Faunabeleid

In de Nota Flora- en Faunabeleid, die oktober 2002 werd vastgesteld, hebben Gedeputeerde Staten reeds
aangegeven dat zij standregulatie van de Vos voorstaan met het oog op de instandhouding van weidevogels en andere bedreigde vogelsoorten die geplaatst zijn op de Rode Lijst. Immers, met een toename van
zowel de aantallen vossen als van hun verspreidingsgebied, zullen de effecten van predatie op de stand
van weidevogels, bodembroeders en koloniebroeders alleen maar groter worden. Daarnaast hebben
Gedeputeerde Staten in de nota aangegeven dat aanvullend afschot gewenst is ter voorkoming van
schade aan (pluim) vee. Binnen Gelderland is bekend dat er belangrijke schade optreedt in eenden- en
kippenfarms. Het plaatsen van vossenkerende rasters blijkt namelijk niet altijd voldoende soelaas te
bieden. Daarnaast zijn er meldingen bekend van schade in schapenhouderijen en bedrijven die sierpluimvee telen. Met een toename van het aantal biologische bedrijven, waarbij het pluimvee weer buiten gehouden wordt, en de verwachte toename van het aantal vossen, betekent dit dat bij niet ingrijpen het aantal
incidenten alleen maar zal toenemen.
Op het moment van vaststelling van de nota hadden Gedeputeerde Staten alleen de wettelijke mogelijkheid om het voorgestane beleid via ontheffingverlening op basis van een faunabeheerplan te realiseren.
Bij de behandeling van de beleidsnota in Provinciale Staten werd duidelijk dat een groot aantal fracties
ruimere bestrijdingsmogelijkheden voorstonden dan wettelijk mogelijk was. Deze gevoelens werden blijkbaar landelijk gedeeld en hebben uiteindelijk geleid tot de aanname in de Tweede Kamer van de motie van
het lid Schreier-Perik cs, met betrekking tot het plaatsen van de vos op de landelijke vrijstellingslijst. Nu de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als tussenoplossing de mogelijkheid heeft geboden voor
een aanwijzing van de vos op basis van artikel 67 van de Flora- en faunawet, willen Gedeputeerde Staten
van deze nieuwe mogelijkheid gebruikmaken en een groep van personen aanwijzen om de vossenstand in
deze provincie te beperken. Een andere bevredigende oplossing achten zij thans niet aanwezig.
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Jachtwetregiem

Gezien het feit dat onder het regiem van de Jachtwet, toen bejaging het hele jaar van zonsopkomst tot
zonsondergang mogelijk was, de aantallen vossen en hun verspreidingsgebied reeds toenamen, zal de
bestrijding van de Vos overdag afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort.
Advies Faunafonds

Het Faunafonds adviseerde de minister om gebruik van de aanwijzing afhankelijk te stellen van een faunabeheerplan. Gelet op de voorgenomen wetswijziging vinden Gedeputeerde Staten dit niet meer nodig.
Bovendien verdraagt het spoedeisende belang tot aanwijzing van de vos zich niet met het wachten op het
opstellen van een faunabeheerplan door een faunabeheereenheid. De drie Gelderse faunabeheereenheden zijn pas onlangs opgericht, zodat het waarschijnlijk nog tot eind 2003 zal duren eer er goedgekeurde
plannen van kracht zijn.
Getalsmatige onderbouwing

De getalsmatige onderbouwing omvat vier onderdelen. Naast afschotcijfers uit het verleden is er ook door
het IBN/Alterra een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de vossenpopulatie in Nederland zonder
bejaging, daarnaast is er een overzicht van de schademeldingen per belang (vee en kwetsbare grondbroeders).
Afschot onder de Jachtwet
De laatste jaren neemt het aantal vossen in Nederland toe. Dit blijkt onder andere uit wetenschappelijk
onderzoek (Niewold F.J.J. & D.A. Jonkers, IBN/Alterra 1999) en mededelingen uit het veld. In Gelderland
werden er onder de Jachtwet de laatste jaren ca. 1900 per jaar geschoten. Ondanks dit afschot groeide de
populatie de laatste jaren wel.
Ruim baan voor de vos
In het IBN-rapport (Niewold F.J.J. & D.A. Jonkers, 1999) "Ruim baan voor de vos" is een scenario uitgewerkt waarbij de jacht gesloten is. Hierin staat: "Aangezien de hoge jachtdruk in de meeste gebieden van
grote invloed is op de aantallen aanwezige vossen, zullen na het stopzetten of een aanzienlijke beperking
van de jacht, de aantallen toenemen, zoals dat ook gebeurde in Duitsland na terugdringing van de rabiës.
Deze toename zal eerst plaatsvinden in de meest geschikte gebieden met veel dekking, ruigten en voedsel, maar het landelijke gebied zal weldra ook bezet raken, gevolgd door stedelijke gebieden.
Deze ontwikkeling is in ons land in een aantal gebieden reeds aangezet, zoals rond Haarlem nabij het
onbejaagbare duingebied." Ten aanzien van predatie staat vermeld: "Op grond van de huidige kennis kan
worden verwacht, dat in grote delen van het landelijk gebied en in natuurgebieden een aantal kleinwildsoorten en de grote grondbroedende vogels, waaronder weidevogels, zich met enige moeite en op een
dikwijls lager niveau zullen handhaven. In combinatie met andere ongunstige factoren zullen deze soorten
zelfs uit gebieden kunnen vertrekken en verdwijnen. De meeste koloniebroeders, enkele eendensoorten
en grauwe ganzen kunnen zich goed aanpassen of zullen voor vossen minder toegankelijke broedgebieden vinden. Voor een aantal andere predatiegevoelige soorten, waaronder purperreiger, grutto, patrijs en
korhoen lijken minder mogelijkheden te bestaan om adequaat te kunnen reageren op de komst van
vossen.
Vanwege de naar verwachting geringere aantallen vossen in grote, open landschappen met weinig permanente vegetaties zullen zich daar nog ruime populaties van de genoemde prooisoorten van de vossen,
waaronder weidevogels, kunnen handhaven.
Predatie op andere soorten, zoals de kleine grondbroedende vogels en reeën, zullen mogelijk hier en daar
merkbaar worden, maar naar verwachting in geringe mate op populatieniveau."
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Schadeonderbouwing vee
Het merendeel van de meldingen is afkomstig uit de bijlage van de aanvraagformulieren en losse meldingen van agrariërs en wildbeheereenheden. Het totaal aantal meldingen van schade aan vee bedraagt 321.
Hiervan hebben er 305 betrekking op pluimvee, 14 betrekking op lammeren/schapen en 2 betrekking op
koeien.
Het aantal slachtoffers onder het pluimvee ligt ten minste op 2980. Dit is een absoluut minimum, omdat in
sommige meldingen geen exacte aantallen staan (deze zijn als volgt in het overzicht opgenomen kip = 1
en kippen = 2 exemplaar. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt tussen de 3000-5000. Er zijn 29 aanvragen
ingediend voor schadebestrijding bij pluimvee. Deze meldingen komen uit de gehele provincie.
Van de 29 aanvragen hebben er 17 betrekking op bedrijfsmatig gehouden vee. Het betreft vooral bedrijven
met Freilandkippen. In Gelderland en met name de Gelderse Vallei is 43% van de Nederlandse biologisch
legpluimveehouderij gevestigd. Verder komen verspreid over de provincie bedrijven met Freilandkippen
voor.
Naast pluimvee zijn er 42 schapen/lammeren gepredeerd door vossen, het gaat hierbij vooral om jonge
lammeren en omgewentelde schapen. De twee meldingen van koeien betreft een kalf en een melding van
een bedrijf waarde koeien besmet waren met Neospora.
Schadeonderbouwing kwetsbare bodembroeders
De provincie Gelderland kent een aantal gebieden die van zeer groot belang zijn voor weidevogels.
Deze gebieden hebben in het provinciale beleid extra aandacht gekregen. Daarnaast zijn ook de open
polders van het rivierengebied. de Gelderse Vallei, de Gelderse poort, het lJsseldal en -vallei en de open
delen van de Liemers en de Achterhoek belangrijke leefgebieden voor weidevogels. De laatste jaren loopt
de stand van de kwetsbare weidevogels sterk terug. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de intensivering van
de landbouw, ontwatering, bebouwing open gebieden en een verhoogde predatiedruk. Willen wij de weidevogelstand in Gelderland herstellen dan zal aan al deze factoren iets gedaan moeten worden.
Vrijwillige weidevogelbeschermers aangesloten bij Landschapsbeheer Gelderland en de Vereniging voor
Weidevogelbeschermers Vanellus vanellus spannen zich in om nesten te beschermen tegen landbouwschade. Zij nemen de laatste jaren een toenemende predatiedruk door vossen waar. Dit komt ook terug in
de jaarverslagen van Landschapsbeheer Nederland.
Landschapsbeheer Gelderland had in 2002 416 vrijwilligers. 19 hiervan waren individueel actief, de anderen zijn actief binnen één van de 36 Gelderse weidevogelwerkgroepen.
Deze groepen zijn op de weide- en akkergebieden in de hele provincie actief bij 1232 bedrijven met in het
totaal 14.994 hectare weidevogelbeschermingsgebied. De predatiedruk op de bedrijven varieert. In totaal
werden in 2002, 6598 weidevogelnesten gevonden, hiervan kwamen er 2140 (32%) niet uit. Van de niet
uitgekomen nesten werden er 792 gepredeerd.
Een gemiddeld predatieverlies van ten minste 12% van het aantal gevonden legsels en ten minste 37%
van het aantal niet uitgekomen legsels. Naast predatie zijn agrarische werkzaamheden en het verlaten van
nesten de belangrijkste redenen van het niet uitkomen van eieren met respectievelijk 8,5% en 7,3% van
het aantal niet uitgekomen nesten.
Van maar liefst 46% van de niet uitgekomen nesten is de oorzaak onbekend, omdat dit niet met zekerheid
kon worden vastgesteld. Er zijn grote regionale verschillen in de predatiedruk.
Landelijk is bekend dat de predatie in grote open polders lager ligt dan in half open landschappen.
Uit recent onderzoek van Alterra, Landschapsbeheer Nederland en SOVON komt naar voren dat de
predatiedruk in de Achterhoek en in delen van de lJsseldelta en Randmeerkust volgens de predatie-index
>1,75 is; dit houdt in dat de predatie tenminste 1,75 x het landelijk gemiddelde is.
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Deze verhoogde predatiedruk komt overeen met de sterke achteruitgang van de gruttopopulatie in deze
gebieden. In het belangrijkste Gelderse weidevogelgebied ligt de predatie rond het landelijk gemiddelde,
dit is één van de weinige belangrijke weidevogelgebieden in Nederland met een enigszins stabiele ture1uur- en gruttopopulatie. De kans dat de Vos ook hier schade zal aanrichten is met de groeiende populatie
groot. Ter voorkoming van schade is het ook van belang dat de verhoging van de predatie hier wordt voor komen. Totale predatie uitsluiten is niet het doel van de ontheffing, predatie binnen de perken houden wel.
Naast weidevogels zijn ook andere kwetsbare soorten onderhevig aan vossenpredatie. Van de in
Gelderland voorkomende soorten zijn er predatieslachtoffers bekend van oeverzwaluwkolonies, tapuit,
houtsnip, zomertaling, wintertaling, roerdomp, kwartelkoning, grauwe gans, hazen en reeën. Het merendeel van de vogelsoorten staat ook op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in
Nederland (Osieck, ER & F. Hustings, Vogelbescherming Nederland, 1994).
In totaal zijn er 17 ontheffingaanvragen voor de afschot van vossen ter voorkoming van schade aan de
flora en fauna. Hierbij zaten 438 meldingen van schade aan legsels van kwetsbare grondbroeders en
holenbroeders. Het betreft vooral weidevogels. patrijzen, wulpen, ganzen, eenden en zelfs een ijsvogel.

EU-Vogel- en Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijngebieden
Tussen 1979 en 1990 heeft Nederland 30 gebieden met in totaal een oppervlakte van ca. 350.000 ha
aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn (oftewel Vogelrichtlijngebieden). In 2000 heeft de Staatssecretaris van LNV als gevolg van een arrest van het Europese Hof
van justitie 49 nieuwe Vogelrichtlijngebieden aangewezen.
De aanwijzing van al deze gebieden heeft plaatsgevonden op grond van ecologische criteria.
Habitatrichtlijngebieden
De aanwijzing van Habitatrichtlijngebieden is anders dan bij de Vogelrichtlijngebieden.
De lidstaten wijzen gebieden aan die door de Europese Commissie geplaatst zijn op een lijst van gebieden
van communautair belang. Om die lijst te kunnen opstellen melden de lidstaten eerst gebieden aan bij de
Europese Commissie. Nederland heeft een ontwerplijst opgesteld van aan te melden gebieden.
Betrokkenen kunnen hierop reageren. De reacties worden meegenomen bij de lijst die vôér mei 2003 bij de
Europese Commissie wordt aangemeld. De openbare procedure hiervoor is gestart op 19 februari 2003 en
duurt tot en met 18 maart 2003.

Wettelijke bescherming van Natura 2000-gebieden (nieuwe Natuurbeschermingswet)
In 1998 is een nieuwe Natuurbeschermingswet tot stand gekomen. De wet is slechts gedeeltelijk in
werking getreden. De wet implementeert de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn nog onvoldoende.
Op 19 december 2001 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 aangeboden
aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is tot op heden nog niet door de Tweede Kamer behandeld. Met
het wetsvoorstel wordt de bescherming van natuurgebieden volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
in de Nederlandse wetgeving overgenomen.
Daarmee is een volledige doorwerking gewaarborgd. Het wetsvoorstel regelt de aanwijzing van de gebieden en de bescherming en het beheer daarvan. Het is de bedoeling dat plannen en projecten eenduidig en
integraal worden getoetst op hun invloed op de te beschermen natuurwaarden.
De richtlijnen voorzien ook in de bescherming van een aantal soorten buiten de Natura 2000-gebieden.
Deze bescherming is vastgelegd in de Flora- en taunawet die sinds 1 april 2002 van kracht is.
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Toetsing op grond van artikel 6 van de Habitatrichtlijn
Om te kijken wat de effecten zijn van het doden van vossen op EU-Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden is er een quick scan uitgevoerd. Deze quick scan is bedoeld om te toetsen op grond van
artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Dit artikel geldt zowel voor de EU-Vogelrichtlijn- als voor de
Habitatrichtlijngebïeden.
Artikel 6 derde lid. Habitatrichtlijn
Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zon
gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend
met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de
gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale
instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het
de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval
de inspraakmogelijkheden hebben geboden.
Conclusies quick scan
Uit de quick scan komt naar voren dat er geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn door de
activiteiten rond het doden van vossen. In de uiterwaarden en in weidevogelgebieden is er naar verwachting een positief effect op de weidevogelpopulaties, de kwartelkoning en andere kwetsbare grondbroeders.
De aanwijzing
De aanwijzing geeft een beperkte mogelijkheid tot bestrijding van vossen, namelijk alleen overdag.
Voor de bestrijding buiten deze periode met vangkooien of met behulp van kunstlicht, vinden
Gedeputeerde Staten het instrument van ontheffing het meest toepasselijk.
De Jachtwet stond het gebruik van honden expliciet toe. Ook het Faunafonds adviseert het gebruik van
honden waaronder aardhonden toe te staan van 1 september tot 1 maart.
Aangezien dassen ook van burchten gebruikmaken staan Gedeputeerde Staten in deze periode het
gebruik van aardhonden niet toe op dassenburchten. Inzet op burchten, waar naast de Vos ook de das
gebruik van maakt, wordt dus niet toegestaan.
Om een effectieve inperking van de vossenstand mogelijk te maken, hebben Gedeputeerde Staten tevens
bepaald, dat degenen die zijn aangewezen zich mogen laten vergezellen door maximaal vijf personen per
40 ha jachtveld. Deze personen kunnen assisteren bij het opsporen en bemachtigen en doden van vossen.
Iemand, die daarbij het geweer hanteert, zal in het bezit moeten zijn van een geldige jachtakte.
Bij jachtvelden groter dan 40 ha kunnen evenredig meer personen ingezet worden.
De tekst van de aanwijzing is zo geformuleerd dat bestrijding van de Vos ook in natuurgebieden mogelijk is.
Deze terreinen worden grotendeels beheerd door de grote terreinbeherende organisaties. Zij zijn meestal
de jachthouder/grondgebruiker van deze gebieden en kunnen dus zelf bepalen of er op hun terreinen op
vossen geschoten wordt. Dit garandeert een juiste toepassing van de aanwijzing zonder dat dit nadelige
gevolgen voor de doelstellingen en natuurwaarden van de terreinen tot gevolg heeft.

DEEL

2

FLORA EN FAUNA IN GELDERLAND 101

•h
i-

- ;

*4

'-

::

1•

ï

.

-

,

,

;; : '

4

•_ 4

i

:; -

..

). i_

.p

4

:

i

-

7'
-

i1

t

3•

,

-

-

l.

.
- •

4-

-

-

*
'

-

-

z

-

Ç'$

Fx
-

:

-

-

-

-

-

-

'

'-

.-,-

-

-

%':-,' ,)

_•_;

-

-

.-1
•

.hiV'

•(

lor

'4
Ii!

¶

4

LJ

4A:iti

t

