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Het Faunafonds is het wettelijk adviesorgaan voor de colleges
van gedeputeerde staten van de provincies. In de Flora- en
Faunawet is in artikel 68 bepaald dat alvorens gedeputeerde
staten een ontheffing kunnen verlenen , het Faunafonds moet
worden gehoord omtrent de aanvraag en de eventuele ontheffingsverlening. De overheid heeft deze wette lijke adviestaak
aan het Faunafonds opgedragen om zoveel mogelijk landeli jk
eenzelfde onheftingsbeleid te voeren. In 2007 bedroeg het
aantal aan gedeputeerde staten uitgebrachte adviezen: 102.

tegemoetkoming schade beschermde inheemse diersoorten 2007
Schade wildsoorten
Schade ganzen
Schade zwanen

€ 44.021
€ 3.612.574
€74.419

Schade watervogels

€ 639.595

Schade zangvogels

€ 595.603

Schade kraaiachtigen
Schade overige vogels
Schade zoogdieren

Totaal

€ 59.092
€ 3.170
€ 225.073

€ 5.253.547

Sinds 1 april 2002 is het Faunafonds een zelfstandig bestuursorgaan dat op verzoek een tegemoetkoming in de schade
die dieren behorende tot de beschermde inheemse soorten
aan bedrij fsmatig geteelde landbouwgewassen of bedrijfsmatig
gehouden landbouwhuisdieren kan verlenen. Het aantal ont-

vangen verzoekschriften faunaschade bedroeg 4080. Aan de
hand van deze verzoekschriften is een totaa lbedrag van
€ 6.042.387 uitgekeerd als tegemoetkoming in de schade.
Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag van€ 5.253.547 als
tegemoetkoming in schade en een bedrag van € 788.840 als
vergoeding in het kader van de ganzenopvangregeling. Dit is
als volgt te specificeren:
Wat opvalt is, dat de tegemoetkomingen in de schade door
wildsoorten en overwinterende ganzen en andere watervogels zijn toegenomen. De reden hiervan is de stijging van de
marktprijzen van veevoeders, alsmede de slechte weersomstandigheden, waardoor gewassen zich minder goed hebben
kunnen ontwikkelen en ganzen daar schade hebben kunnen
veroorzaken.
Schade door zangvogels is gestegen. De oorzaak ligt in het feit
dat zangvogels in toenemende mate schade veroorzaken in
fruit, met name de perensoort Conference. Hiervan is ook het
areaal aanzienlijk uitgebreid.
De schade veroorzaakt door zoogdieren, bijvoorbeeld woelratten , is sterk afgenomen. Schade veroorzaakt door edelherten
en damherten is echter aanzienli jk toegenomen.

Jaarverslag Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Op 15 juli presenteerde de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) haar jaarverslag. De VWA
is een fusie uit de voormalige Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees (RVV).
De VWA registreert of erkent alle bedrijven die 'iets' doen met
levensmiddelen, in welke fase van de voedselketen dan ook
(diervoeders, levende dieren, vleesproducten en alle andere
levensmiddelen), conform Europese regelgeving.

klachten betreffende voedselvergiftigingen (15,4%), op de
derde plaats klachten over onhygiënische toestanden in levensmiddelenbedrijven (9, 7%), hieronder vallen ook de meldingen
over de aanwezigheid van ongedierte.

Inspecties

Dierziekten

Het afgelopen jaar is het aantal inspecties dat de VWA jaarlijks
uitvoert met vijf procent gestegen. Het aantal maatregelen,
in de vorm van een proces-verbaal, boeterapport of waarschuwing, is het afgelopen jaar gedaald. Het aantal onderzochte
monsters is vrijwel constant gebleven.

Met betrekking tot het bluetongue virus, dat door knutten
verspre id wordt (fam ilie Ceratopogonidae) zijn in totaal 6757
monsters onderzocht waarvan er maar liefst 6449 positief
waren. Om de schade en het lijden van de zieke dieren zoveel
mogelijk te beperken is er een behandeladvies opgesteld voor
de dierenarts en de agrariër zelf. Op advies van het Cl DC-Lelystad is een overzicht gepubl iceerd van biociden die toegepast
kunnen worden (www.minlnv.nl). Verder wordt gemeld dat het
bluetongue virus zich in 2007 over geheel Nederland heeft
verspreid. In Nederland worden met name verschijnselen bi j
runderen aangetroffen. De verschijnselen zijn heviger dan het
voorgaande jaar.
Bij schapen is eveneens sprake van een agressiever kl inisch
beeld. Wat rabies betreft: er zijn 8 positieve monsters onderzocht, die alle afkomstig waren van vleermuizen.

Aantal inspecties in levensmiddelenbedrijven:
63.291
Aantal schriftelijke waarschuwingen:
13.090
Aantal uitgeschreven Processen-verbaal / Boeterapporten
4.334
Totaal uitgeschreven boetebedrag
€ 3.588.498

Klachten
Op de gratis klachtenlijn 0800-0488 zijn in 2007 in totaal
18. 919 telefoongesprekken geregistreerd. Daarnaast zijn
8.391 e-mailberichten ontvangen. Op de eerste plaats staan
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