Alternatieve bestrijding

muskusratten

~----

In 2005 heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de
bestrijdin g van muskusratten en beverratten in Nederland. Belangrijkste conclusie was dat er te weinig bekend
is om de maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van bestrijding op dit moment verantwoord te voeren. Als vervolg op deze quick-scan van Alterra wordt op
dit moment een onderzoekprogramma uitgevoerd van in
totaal 7 onderzoeken:
1 Gevolgen van graverij in waterkeringen.
2 Onderzoek naar de bestrijdingsorganisatie.
3 Economische schade door graverij en
vraat.

4 Preventieve maatregelen technisch/
(landschaps-) ecologisch.

het Landelijk Coördinatiecentrum Muskusrat bestrijding, het IPO (interprovinciaal
overleg) en het TCM (technische commissie muskusrattenbestrijdingl.
*Voor het onderzoek naar de alternatieve
bestrijdingsstrategieën (nummer 6) neemt

5 Onderzoek samenhang populatie en
veiligheid .

de Begeleidingscommissie. Deze Begelei-

6 Alternatieve bestrijdingsstrategieën*.
7 Onderzoek naar vangmethoden/middelen

- ontwikkelt de vraag richting bedrijven

(in Europees verband).

namens het KAD Johan van Rooij zitting in
dingscommissie:
Aan het einde van het traject (2008) wordt

om te onderzoeken welke alternatieve

gestart met uitvoering van de gekozen

bestrijdingen haalbaar zijn en selecteert

alternatieven. Hieruit zal bl ijken of deze

Enkele onderzoeken zijn reeds afgerond,

onderzoeksbureaus die in aanmerking ko-

ook uitvoerbaar en haalbaar zijn. Gelijk-

van andere zijn voorbereidingen getroffen

men voor het uitbrengen van een offerte;

tijdig lopen ook de overige onderzoeken.

om deze op te starten. Alle onderzoeken

- beoordeelt de aangevraagde offertes;

Uiteindelijk zal de overheid bepalen of en

worden begeleid door een Begeleidings-

- voert het startgesprek met het aldus

op welke wijze de muskusrattenbestrijding

commissie. In de Begeleidingscommissie
hebben afgevaardigden plaatsgenomen
van de WU R (Wageningse Universiteit), de
Dierenbescherming, Staatsbosbeheer, het
ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), diverse waterschappen,

gekozen onderzoeksbureau;

voortgezet wordt.

- bespreekt tussentijds met het onderzoeksbureau of de geadviseerde alternatieven haalbaar zijn;
- beoordeelt en bespreekt het conceptverslag van het onderzoeksbureau.

KAD
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