Muskus- en beverrattenbestrijding

succesvol in 2006
De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding kijkt terug op een
succesvol bestrijdingsjaar. In haar jaarverslag meldt de commissie dat de daling van
het aantal gevangen muskusratten die in
2005 is ingezet, doorzet in 2006. Ook de beverrattenbestrij ding boekte goede resultaten, de uitroeiing van de beverrat in het
binnenland wordt binnen afzienbare tijd
verwacht.

Spoor van een beverrat.

Bij vri jwe l alle bestrijdingsorganisaties zijn
de resu ltaten verbeterd, een steeds grot er
aantal organisaties komt in de vei lige
zone. 'We zijn er nog la ng niet', al dus de
commissie in haar jaarverslag over 2006 ,
'maar de resultaten laten zien dat we op
de goede weg zijn. Als organisatie gaan
we steeds meer in de richting van borging
van de veiligh eid in plaats van het vangen
va n muskusratten .' De verbetering van de
resultaten is te danken aan de inzet die
(het personeel van) de bestrijdingsorganisaties de afgelopen jaren hebben gepleegd.
De getroffen maatregelen wisselen per
organ isat ie, maar in algemene zin kan worden gezegd dat er veel aandacht is geweest
voor de j uiste bezetting en flexibiliteit
daarin , de aansturing en planmat ig werken .

Schade door graverij beverratten.

Hier kwam de Duitse populatie beverratten
tegen de grens aan te zitten waard oor de

Ondanks dat is het niet geheel te voorkomen. Het totale aantal bijvangst en is de

De bestri jding van beverratten is in 2006

instroom aan het einde van het jaar opval-

afgelopen jaren constant gebleven en ligt

op volle sterkte gekomen . En dat vertaalde

lend toenam. Voor 2007 ligt de priorite it
dan ook op een intensieve en permanente
bestri jding op de binnenkomende wateren .

rond de 15.000 - 16.000 dieren . Dit zijn
bijvangsten inclusief de bruine rat.

zich t erug in het aantal vangsten . De in
2005 in gang gezette kentering, zette sterk
door in 2006. La ndel ij k nam het aantal
vangsten opnieuw met bijna de helft af. In
de meeste provincies is het nu zoeken geblazen naar de laatste families beverratten.
Behalve in zu idelijk Drenthe en Overi jsse l.

Bijvangsten zijn alle dood gevangen dieren
anders dan de muskusrat. De afgelopen
jaren zijn diverse keuzen gemaakt om het
aantal bijvangsten te verminderen .

De bruine rat wordt niet als een ongewenst e bijvangst beschouwd , omdat deze
op al lerlei wijzen wordt bestreden vanu it
oogpunt van volksgezondheid. In 2006 zijn
er 6 .795 bruine ratten geva ngen . #
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