NBESTRIJDINGSBRANCHE

WIJZIGING VAN HET BESLUIT
BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING
In het Staatsblad is het Besluit van 26 januari 2006 gepubliceerd.
Dit besluit houdt een belangrijke wijziging in van het Besluit
beheer en schadebestrijding dieren (Flora- en faunawet;
verder FFwet); de meeste onderdelen van dit besluit treden
in werking per 1 april 2006. Dit Besluit is afkomstig van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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BOS- EN VELDMUIS
Van belang voor de lezer is dat voor de bosmuis en de veldmuis nu
dezelfde vrij stellingsregeling geldt als voor de mol; op grond van artikel 16e van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren geldt voor
deze diersoorten een algehele vrij stelling. Op grond van artikel 2
FFwet (zorgplichtbepaling) mogen deze dieren echter niet zonder
noodzaak gedood of vero ntrust worden .
Nieuw is ook dat de woelrat - evenals de faza nt - is toegevoegd aan de
lij st met diersoorten die in delen van het land belangrijke schade aan
landbouwgewassen aanrichten (artikel 65 FFwet); afhankelijk van de
provi nciale regeling mogen deze diersoorten bestreden worden ter
voorkoming va n landbouwsch ade. Deze beperking geldt dus niet voor
de mol, veldmuis en bosmuis; die m ogen worden best reden ter voorkomin g va n alle soorten schade. N.B. de huismuis komt ook op deze
lij st voor, maar deze soort is niet eens aangewezen als beschermde
zoogdiersoort.

WOELRAT BESTRIJDEN
Vermelden swaardig is verder dat in h et
voornoemde besluit aan de lijst m et toegestane middelen - uitsluitend ter bestrijding
van de woelrat - de zogenaamde rodenator
is toegevoegd. Hiermee mag men -buitenshuis - propaangas in de holen van een woelrat laten Jopen .
Door dit gas te ontsteken, ontstaat een vlam
en explodeert het gangenstelsel. Het KAD
onderzoekt de werking en arbeidsveiligh eid
van dit middel; in een volgende editie van
DIERPLAGEN In fo rmatie komen wij hierop
terug.
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