Regio Limburg

bo

en

Jacht en corona

Door het verbod op jagen in deze tijden
van corona, zal er naar verwachting
11% minder afschot gerealiseerd worden tot eind april. Boerenbond heeft
aan de minister gevraagd of op het
algemene verbod strikte uitzonderingen kunnen worden voorzien, met
name voor die jachtactiviteiten die
betrekking hebben op het populatiebeheer om schade aan de landbouw en
aan de land- en tuinbouwteelten te
voorkomen. Uiteraard dan mits naleving van preventieve coronamaatregelen en na toelating en onder toezicht
van ANB.

Gerapporteerd aantal schadegevallen voor
wild zwijn in 2019 in Limburg
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Onder schade verstaat men verkeersongelukken met wilde dieren en schade
aan landbouwgewassen, tuinen of
sportvelden. Deze gegevens komen van
het meldpunt schaderegistratie van het
Agentschap voor Natuur en Bos
(e-loket), het project Dieren onder de
wielen (Natuurpunt) en meldingen van
verkeersongevallen met wilde dieren
uit andere bronnen.
Tot nu toe (gebaseerd op gegevens tot
12 maart) zijn er – sinds 2018 – 1375
schadegevallen gemeld, waarvan 1117
met betrekking tot gewassen, 54 tot
voertuigen en 204 gevallen van ‘andere
schade’. De foto’s tonen schade door
wilde zwijnen aan mais en gras.
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Schade

opvallend dat er in Genk geen geregistreerde schadegevallen zijn, terwijl
deze gemeente herhaaldelijk in het
nieuws kwam met de everzwijnenproblematiek in tuinen. Ook de schade aan
de auto die in oktober 2019 in één klap
19 everzwijnen doodreed in HeusdenZolder is niet terug te vinden in de statistieken.

Bo

wildschade Op de website grofwildjacht.inbo.be kan je, naast de afschotgegevens voor de vier bejaagbare grofwildsoorten (wild zwijn, ree, damhert,
edelhert), sinds kort ook informatie
vinden rond schadegevallen.
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Schade door wilde zwijnen
in cijfers

Oproep
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Schadegevallen in Limburg

Het mag duidelijk zijn dat schademeldingen nog steeds (te) weinig worden
gedaan, zowel bij verkeersongevallen
als binnen de landbouwsector. Het
gebrek aan een schadevergoeding is
hier niet vreemd aan. Nochtans is het
absoluut noodzakelijk om wél een aangifte te doen. Het populatiebeheer
wordt namelijk bepaald aan de hand
van de schadegevallen die worden
gerapporteerd. Daarom nogmaals een
warme oproep: ondervind je schade
door wilde zwijnen (of ander wild),
geef dit dan door via Boerenbond Limburg, via de gemeente of via het schadeloket van het Agentschap Natuur en
Bos (https://eloket.natuurenbos.be). n
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Het kaartje van Limburg toont het
gerapporteerde aantal schadegevallen
door wilde zwijnen in 2019. Hoe donkerder gekleurd de gemeente is, hoe
meer schade er gerapporteerd werd.
Voor Limburg gaat het om 402 gerapporteerde schadegevallen, zowel aan
gewassen, voertuigen als ‘andere
schade’. In de andere provincies werden
in 2019 nauwelijks 79 schadegevallen
aangegeven. Dit grote verschil is voornamelijk te verklaren door een bevraging van Boerenbond Limburg in het
najaar van 2019 via vergaderingen in de
bedrijfsgilden en via een oproep in de
wekelijkse digitale nieuwsbrief. Met
deze bevraging brachten we meer dan
500 percelen in kaart. Deze percelen
werden ook ingegeven in het schade
loket van ANB. Het is verder ook

Mais en grasland dat ten prooi viel aan
wilde zwijnen.

Boer&Tuinder • 9 april 2020

39

