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De sprong van de steen-:
marter van de Jachtwet naar :•
de Flora- en faunawet:
Tot de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet werd
de steenmarter aangemerkt als wild in de zin van de
Jachtwet. Op grond van de Fora- en faunawet is de
steenmarter aangewezen als beschermde diersoort. Dit
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vangen, zal hiervoor een ontheffing ingevolge artikel 68
van de Flora- en faunawet
nodig zijn. (Zie voor de volledige tekst van artikel 68: pagina 6.) Schade aan gebouwen
en roerende goederen wordt
echter niet genoemd als
belang of preventieve maatregel in het eerste lid bij de
onderdelen a. tot en met d.
van dit artikel.

Onderdeel e van dit lid geeft
echter de mogelijkheid dat
wet ook ten aanzien van de steenmarter geldt.
ontheffing kan worden verleend met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur
aan te wijzen, belangen. Van deze mogelijkheid is gebru ik gemaakt
SOMS KNAAGT DE STEENMARTER
in het Besluit van 28 november 2000, houdende regels voor beheer
AAN ZIJN EIGEN BESCHERMDE
en
bestrijding van schade aangericht door dieren (Besluit beheer en
STATUS
schadebestrijding dieren). (Staatsblad 521/2000)
Op grond van de Fora- en faunawet is de
steenmarter aangewezen a ls beschermde dierArtikel l, lid 1, onderdeel a van dit besluit luidt:
soort. De verbodsbepal ingen genoemd in de
Als andere belangen als bedoeld in artikel 68, eerste lid, onderdeel e,
artikelen 9 tot en met 11 van de wet zijn ook
van de wet, zijn aangewezen: a. de voorkoming en bestrijding van
van toepassing op de steenmarter. In tegenschade
of belangrijke overlast veroorzaakt door steenmarters aan
stelling tot vleermuizen, kunnen steenmarters
gebouwen of zich daarin of daarbij bevindende roerende zaken.
echter
aanzienlijk
meer overlast, zoals
Steenmarter bijt
stank en lawaai, in
VANGKOOIEN EN KASTVALLEN
verlichtingskabel
gebouwen veroorzaken. Daarnaast kunArtikel 5 van het besluit geeft aan welke middelen mogen worden
kerstboom door
nen
steenmarters
gebruikt om dieren te mogen vangen of te doden. Deze middelen
OELOEN (ANI') - Stroomuitval en een haperende ken-tboo~nogal wat bijt- en
mogen volgens de Wet geen onnodig lijden van dieren veroorzaverlichting is in de grensstretk '"
T~entt en Limburg steeds va~er
krabschade
aanken. Artikel 9 van het besluit geeft echter nader aan welke van deze
het ge,·olr. van een hongc~•e_e
1steenmarter. Volgens Han nrmkrichten aan en in
middelen ten aanzien van bepaalde diersoorten of groepen van diecate van de Stichting MHieuz.of'll,
T..-.tnte rukt hel . .t,cscher~de
gebouwen,
maar
ren wel, niet, of uitsluitend mogen worden gebruikt. Voor steenroofdier op omdBl 7~n ledg,eb1ed
"erd"ijnt. so,end1en ~et het
marters
mogen vangkooien en kastvallen worden gebruikt.
ook
aan
onderdegraag de tanden in clcktnsche he·
dradingen.
Kastvallen mogen worden gebruikt omdat de steenmarter niet
len van geparkeer•\
H3n Bnnkcatc. die 11ch:1.cll een
wordt genoemd in bijlage IV en V, onderdeel a, van de
de auto's, zoals
11
, lcenma11crdcs\;undige
kreeg dil JJ_Jr uil Twcnlc .l.
rubberslangen
en
Habitatrichtlijn. Uiteraard mogen de toegestane vangmiddelen
meldingen binnen <.wcr , tccnm:inc1s
die voor overla!.t ,orgdcn of -.ch~
bedradingen.
Naalleen
worden gebruikt als er een ontheffing op grond van artikel
nanrichuen l)c1c weck nog heel
een stecnm:irtcr 11\ Twe:me met fatatuurlijk
is
het
tref68
is
verleend!
Een ontheffing kan pas worden verleend wanneer er
le. afloop '" het -.noer "an de kcrstverhchung De m:1nc1 werd d33rhtJ
fen van preventiegeen andere bevredigende oplossing bestaat dan het vangen of
gcc.lcktrocutccrd
Vroeger 7l>Chten de inartcrS hun
eventueel doden van dieren en daarbij ook geen afbreuk wordt
ve
maatregelen
heil vooral ,n oude schuren en 11crvallen boer<lcnjen 000, hel ver•
hierbij van groot
gedaan aan de gunstige instandhouding van de steenmarter. In een
dw1Jnen van "cel agrarische p3.ndcn
en hel oprukken van nieuwbouw
belang.
Voorkoontheffing moet wo rden aangegeven welke van de toegelaten middt de ,;,tccnmartcr ._,eed~ val er
~ o~n rond gewone' hu11en gcs,gmen is nog steeds
delen mogen worden gebruikt. Bovendien moet men van d e grond03.lcerd, aldus Orm~catc.
,
t oeken ~tccds vabeter dan genegebruiker voor het betreden van de door hem gebruikte gronden en
1k Deeenknaagdieren
onder het dak~:Chot onderkomen
en 7cll._ de auto 1s niet veizen. Soms is men
opstallen waar de vangmiddelen worden gebruikt, schriftelijke
l hg
hiervoor te laat
toestemming hebben. Wanneer de gebruiker van de opstallen niet
de grondgebruiker is, dan dient deze schriftelijke toestemming te
en zal de overlast en schade moeten worden bestreden,
verlenen voor het betreden van de opstallen en de daarbij behorenmaar natuurlijk zodanig dat de desbetreffende
de erven. Klemmen, strikken, kunstmatige lichtbronnen en bestrijsteenmarters hierbij niet het loodje leggen.
dingsmiddelen mogen niet worden gebruikt bij het verhelpen van
overlast of schade door steenmarters.
Schadebestrijding en zorgplicht gaan hierbij
samen.
Met dank aan P.H.C. Lina

houdt in dat de zorgplicht als bedoeld in artikel 2 van de
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WAT KAN WEL EN NIET MET EEN
ONTHEFFING? *
Wanneer de bestrijding van de schade betekent dat steenmarters moeten worden wegge-
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N.B. Staatssecretaris G.H. Faber heeft Gedeputeerde Staten gevraagd
om alleen ontheffing te verlenen voor het verontrusten of wegvangen
van steenmarters als de aanvrager het certificaat kan overleggen dat
is verkregen na het volgen van de cursus Steenmarters van de SVO.
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