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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

INTRODUCTIE / EVALUATIE 
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Gedeputeerde Staten zijn belast met de 
uitvoering van de wet, voornamelijk op het gebied van beheer en schadebestrijding. Inherent aan de 
uitvoering is de bevoegdheid voor bepaalde zaken provinciale regels op te stellen. Om hieraan uitvoe-
ring te geven zijn op 2 juli 2002 de zogenaamde Beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en fauna-
wet opgesteld. Een belangrijk deel van deze beleidsregels heeft betrekking op schadebestrijding. In 
februari/maart 2003 zijn in de beleidsregels geactualiseerde gegevens verwerkt. 
 
Sinds het in werking treden van de Flora- en faunawet, op 1 april 2002, hebben zich nieuwe ontwikke-
lingen voorgedaan en is jurisprudentie gevormd, hetgeen geleid heeft tot wetswijzigingen en wijzigin-
gen in een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen welke die-
nen als aanvulling op de wet. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn reden voor actualisering van de be-
staande beleidsregels en in dit document meegenomen. 
 
Daarnaast vindt u in dit document als eerste een overzicht van, tussen 1 april 2002 en 1 april 2009, 
verleende ontheffingen op grond van de artikelen 60 en 68 en verleende vrijstellingen op grond van 
artikel 65. 
 
 
Tussen 1 april 2002 en 1 april 2009 verleende ontheffingen artikelen 60 en 68, en vrijstellingen 
artikel 65 
 
Verleende ontheffingen o.g.v. artikel 60 
Voor het zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren werden 2 ontheffingen verleend (aan de 
BFVW). 
 
Verleende ontheffingen o.g.v. artikel 68 
Van de verboden om beschermde diersoorten te verontrusten, te vangen, uit te zetten, te doden, hun 
legsels te beperken of voor het gebruik van een geweer in velden kleiner dan 40 ha, werden 238 ont-
heffingen verleend, i.v.m. de volgende in de wet genoemde belangen. 
 
Ter voorkoming van belangrijke schade aan vee of gewassen: 207 ontheffingen, onderverdeeld naar 
de volgende diersoorten: 
- knobbelzwanen (87); 
- overzomerende grauwe ganzen (34); 
- wilde eenden (15); 
- hazen (7); 
- fazanten (4); 
- roeken (4); 
- kokmeeuwen (3); 
- meerkoeten (3); 
- overzomerende kolganzen (3); 
- kok-, zilver-, storm- en mantelmeeuwen (2); 
- overwinterende grauwe ganzen (2); 
- overwinterende kolganzen (2); 
- smienten (2); 
- spreeuwen (2); 
- damherten (1); 
- holenduiven (1), 
- overzomerende brandganzen (1); 
- overzomerende canadese ganzen (1); 
- overwinterende kol- en grauwe ganzen en smienten (33 keer voor het gebruik van een geweer in 
  velden kleiner dan 40 ha). 
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In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid: 9 ontheffingen, onderverdeeld naar de 
volgende diersoorten: 
- buizerd (1); 
- konijnen (3); 
- kok-, zilver-, storm- en mantelmeeuwen (2); 
- vossen (1) 
- spreeuwen (1); 
- veldmuizen (1). 
 
In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer: 7 ontheffingen, onderverdeeld naar de volgende 
diersoorten: 
- alle vogelsoorten (5); 
- hazen, konijnen en reeën (2). 
 
Ter voorkoming van schade aan fauna: 7 ontheffingen, onderverdeeld naar de volgende diersoorten: 
- vossen (4); 
- zilvermeeuwen (3). 
 
Ter voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke overlast veroorzaakt door steenmarters aan 
of in gebouwen: 2. 
 
Ter voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen aan sportvelden: 4. 
 
I.v.m. het reguleren van de populatieomvang van reeën: 2. 
 
De ontheffingen werden in de jaren 2002 t/m 2004 voornamelijk verleend aan individuele grondgebrui-
kers en/of wildbeheereenheden. Na de goedkeuring van het faunabeheerplan van de Fauna Beheer 
Eenheid Fryslân (FBE), in december 2004, werden ontheffingen ter voorkoming van belangrijke scha-
de aan gewassen voornamelijk aan de FBE verleend, voor een periode van 5 jaar. Het betreft de vol-
gende ontheffingen; 
- voor legselbeperking en het doden van knobbelzwanen (looptijd tot december 2009); 
- voor het doden van wilde eenden (looptijd tot december 2009); 
- voor legselbeperking en het doden van overzomerende grauwe ganzen (looptijd tot april 2010); 
- voor het verontrusten of doden van kokmeeuwen (looptijd tot april 2010); 
- voor het doden van meerkoeten (looptijd tot april 2010); 
- voor het doden van hazen (looptijd tot mei 2010); 
- voor het doden van roeken (looptijd tot juni 2010); 
- voor het verontrusten of doden van holenduiven (looptijd tot juli 2010); 
- voor het doden van spreeuwen (looptijd tot juli 2010); 
- voor het verontrusten van fazanten (looptijd tot juli 2010). 
Omdat sommige diersoorten slechts aan bepaalde gewassen schade (dreigen te) veroorzaken, en 
deze gewassen niet overal in de provincie worden geteeld, zijn de ontheffingen in de regel slechts 
voor enkele gewassen, in bepaalde delen van de provincie, van toepassing. 
Grondgebruikers en/of wildbeheereenheden kunnen voor het gebruik van deze ontheffingen een 
machtiging bij de FBE aanvragen. 
 
Naast de ontheffingen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen zijn ter voorkoming van 
schade aan fauna en i.v.m. het reguleren van de populatieomvang van reeën ontheffingen aan de 
FBE verleend voor het doden van vossen met kunstlicht (looptijd tot december 2009) en het doden 
van reeën (looptijd tot december 2009). 
Wildbeheereenheden kunnen voor het gebruik van deze ontheffingen een machtiging bij de FBE aan-
vragen. 

 
Verleende vrijstellingen o.g.v. artikel 65 
Er werden 4.851 vrijstellingen verleend om kol- en grauwe ganzen en smienten, ter ondersteuning van 
verjaging, te doden buiten de, i.h.k.v. het Beleidskader Faunabeheer aangewezen, ganzenfoerageer-
gebieden gedurende de gedoogperiode voor overwinterende ganzen en smienten van 1 oktober tot 1 
april. 
De vrijstellingen werden in de laatste 4 gedoogperioden, tussen 1 oktober 2005 en 1 april 2009, ver-
leend. 
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PROVINCIALE BELEIDSREGELS FLORA- EN FAUNAWET 
 
De beleidsregels die thans voor u liggen betreffen de geactualiseerde beleidsregels zoals die op 6 juli 
2010 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. 
 
De Flora- en faunawet in het kort 
Doelstelling van de Flora- en faunawet is instandhouding en herstel van een zo natuurlijk mogelijke 
verscheidenheid aan in het wild levende planten en diersoorten. Uitgangspunt is dat beschermde in 
het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De bescherming vindt passief 
plaats. Dat wil zeggen: door middel van een algemeen, landelijk werkend verbodsstelsel, en dus niet 
door actieve beheersmaatregelen gericht op één of meer soorten. 
De Flora- en faunawet is van toepassing op in het wild levende dieren en dus niet op zogenaamde 
gehouden dieren. Op gehouden dieren is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepas-
sing. Deze laatste wet blijft hier verder buiten beschouwing.  
  
Beschermde dieren 
Voor de beschermde inheemse diersoorten geldt een verbod op: 
1. doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen (wetsartikel 9). 
2. opzettelijk verontrusten (wetsartikel 10). 
3. beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplan-

tings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (wetsartikel 11). 
4. zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren (wetsartikel 12). 
Verder zijn er bijvoorbeeld verbodsbepalingen voor het bezit en de handel in beschermde inheemse 
en uitheemse dieren en voor het uitzetten van dieren. 
 
De provincie heeft de bevoegdheid beschermde diersoorten aan de bescherming van de wet te ont-
trekken via het stelstel van vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen (wetsartikelen 65, 67 en 68). 

 
Beschermde planten 
Het is verboden beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te 
steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op elke andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen (wetsartikel 8). 
De Flora- en faunawet geeft de provincie geen taken en bevoegdheden met betrekking tot bescherm-
de inheemse plantensoorten.  
 
De indeling van deze beleidsregels 
In het navolgende treft u de artikelen uit de Flora- en faunawet aan met de uitvoering waarvan Gede-
puteerde Staten zijn belast. Van al deze wetsartikelen wordt vermeld: 

• een samenvatting van de letterlijke wettekst; 

• eventueel een afbakening van het wetsartikel, waaronder beknopte omschrijvingen en definities, 

enige informatie over de parlementaire behandeling en de inhoud van AMvB’s; 
• de daadwerkelijke Provinciale Beleidsregels. Overigens treft u daarbij ook zaken aan die strikt 

genomen geen (inhoudelijke) beleidsregels zijn in de zin van de Awb. Denkt u aan procedurele 
aangelegenheden of éénmalige actiepunten. Deze onderwerpen zijn opgenomen omwille van de 
overzichtelijkheid;  

• eventuele opmerkingen/overwegingen van Gedeputeerde Staten. 
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FAUNABEHEEREENHEDEN (wetsartikel 29) 
 
In het streven naar een planmatige en gecoördineerde schadebestrijding vervullen de faunabeheer-
eenheden een belangrijke rol. Daarom is de positie van deze eenheden wettelijk verankerd. Pas als 
ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen faunabeheereenheden voor erkenning in aanmerking.  
 
Samenvatting wettekst 
Gedeputeerde staten kunnen samenwerkingsverbanden van jachthouders erkennen als faunabeheer-
eenheden ten behoeve van het beheer van diersoorten of de bestrijding van schade aangericht door 
dieren. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld waaraan samenwer-
kingsverbanden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning.  
 
Provinciale Beleidsregels 
a. Faunabeheereenheden erkennen als wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen. 

Voorkeur voor één eenheid. 
b. Het verdient aanbeveling dat natuurterreinbeherende organisaties als jachthouders participeren in 

de faunabeheereenheid. 
c. Initiatief voor de oprichting van faunabeheereenheden ligt bij de Friese jachthouders. 
d. Provinciegrensoverschrijdende faunabeheereenheden zijn ongewenst.  
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
De Stichting Fauna Beheer Eenheid Fryslân (FBE) is door ons erkend bij besluit van 30 september 
2003. Het werkgebied van de FBE omvat het gehele grondgebied van de provincie Fryslân, met uit-
zondering van grote wateren en bebouwde kommen. Onder de huidige omstandigheden is er geen 
reden tot oprichting en erkenning van nieuwe faunabeheereenheden. 
 
 
 
 
FAUNABEHEERPLANNEN (wetsartikel 30) 
 
Deze plannen vormen het fundament voor het bij artikel 68 te bespreken ontheffingenbeleid. Het komt 
erop neer dat ontheffingen als regel alleen afgegeven mogen worden op basis van een goedgekeurd 
faunabeheerplan. Inhoud en wijze van totstandkoming zijn met wettelijke waarborgen omgeven. 
 
Samenvatting wettekst 
Faunabeheerplannen behoeven de goedkeuring van gedeputeerde staten, gehoord het Faunafonds. 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld waaraan deze plannen moe-
ten voldoen. Faunabeheerplannen worden ter inzage gelegd. 
 
Provinciale Beleidsregels  
Faunabeheerplannen voor maximaal vijf jaren goedkeuren als wordt voldaan aan de bij en krachtens 
de wet gestelde eisen. Als dat op onderdelen niet het geval is, dan aan die onderdelen goedkeuring 
onthouden of goedkeuren voor kortere periode. Van geval tot geval bekijken. 
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
Bij besluit van 18 december 2009 hebben wij het Faunabeheerplan Fryslân goedgekeurd voor een 
periode van 5 jaren. 
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OPENEN VAN DE JACHT (wetsartikelen 31 e.v.) 
 
De minister kan de jacht op bepaalde diersoorten openen. De jachthouder (jachtgerechtigde) moet 
datgene doen wat een goed jachthouder betaamt om een redelijke stand van het wild te handhaven of 
te bereiken en om schade door wild te voorkomen (artikel 37). 
 
Samenvatting wettekst 
Het jagen op wild is toegestaan voor zover dit geschiedt in overeenstemming met de bij of krachtens 
de wet gestelde voorschriften en beperkingen. 
 
Afbakening van het wetsartikel 
In artikel 32, eerste lid, zijn de diersoorten aangewezen die als wild worden aangemerkt: haas, fazant, 
patrijs, wilde eend, konijn en houtduif. Schadebestrijding van deze diersoorten ingevolge de artikelen 
65, 67 en 68 wordt ook als jacht aangemerkt. Alle andere diersoorten worden niet als wild aange-
merkt. Jacht op deze laatste soorten is in het geheel niet toegestaan.  
 
Bij ministeriële regeling (Jachtbesluit en Jachtregeling) wordt bepaald in hoeverre de jacht is geopend. 
Dat gebeurt in ieder geval niet voor diersoorten die vermeld staan op een door de minister vastgestel-
de rode lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten. Dit geldt voor de patrijs. 
De jacht wordt door de minister ook niet geopend gedurende het tijdvak 1 februari tot 15 augustus, 
tenzij er naar het oordeel van de minister geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het open-
stellen van de jacht met het oog op bij AMvB aangewezen belangen. 
Verder zijn er gebieden waar de jacht nooit geopend wordt (zie artikel 46). 
Als de jacht op wildsoorten geopend is, zijn de jachthouders aan een reeks van voorschriften en be-
perkingen gebonden.  
 
De Flora- en faunawet laat onverlet de mogelijkheid voor eigenaren/beheerders van terreinen om in 
hun privaatrechtelijke hoedanigheid verdergaande beperkingen aan de jacht te stellen of de jacht he-
lemaal te verbieden. Dit geldt ook voor de provincie Fryslân voor haar eigendommen. 
 
Provinciale Beleidsregels 
Huidige gedragslijn voor provinciale eigendommen continueren. 
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
1. Voor wat betreft de jacht op wildsoorten, hanteren grote natuurterreinbeherende organisaties vaak 

het privaatrechtelijke systeem van “nee, tenzij …”. Dat geldt ook voor natuurterreinen van deze 
organisaties in onze provincie. De jachthouder blijft gehouden om schade door wild in aangren-
zende terreinen te voorkomen (artikel 37).  

2. De provincie verhuurt jachtrechten op provinciale eigendommen, hoofdzakelijk (grootscheeps) 
vaarwater, compensatiegronden en een aantal baggerdepots. Wij voeren een passief beleid met 
betrekking tot de verhuur van jachtrechten. Dit betekent dat alleen op aanvraag wordt beslist. In-
dien terreinbeherende instanties de jacht op hun terreinen aan banden hebben gelegd, worden in 
aanliggende provinciale terreinen of wateren geen jachtrechten verhuurd. Dit geldt ook als provin-
ciale vaarwegen dergelijke terreinen doorsnijden. Door huurders van provinciale eigendommen 
wordt hoofdzakelijk op wilde eenden gejaagd. 

3. Voorzover de jacht in die gebieden geopend is, kan voor de jacht binnen of (i.v.m. externe wer-
king) in de nabijheid van Natuurbeschermingswetgebieden (beschermde natuurmonumenten, Vo-
gelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden) en (toekomstige) Natura 2000 gebieden, een NB-
wetvergunning nodig zijn. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 

 
 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN (wetsartikel 46, vijfde lid) 
 
Onder bijzondere omstandigheden kunnen wij de jacht voor een bepaalde tijd sluiten.  
 
Samenvatting wettekst 
Gedeputeerde staten kunnen, zolang bijzondere weersomstandigheden dat naar hun oordeel met het 
oog op de instandhouding van wild vergen, de jacht voor de gehele provincie of een deel daarvan, 
voor een bepaalde tijd sluiten.  
 
Afbakening van het wetsartikel 
Met bijzondere weersomstandigheden worden hoofdzakelijk extreme winterse omstandigheden be-
doeld. Ook kan worden gedacht aan perioden van extreme wateroverlast. 
 
Bij de bespreking van de artikelen 31 e.v. hebben wij gezien dat de minister de jacht op een beperkt 
aantal diersoorten kan openen, namelijk alleen op die soorten die als wild zijn aangewezen: haas, 
fazant, patrijs, wilde eend, konijn en houtduif. Onze bevoegdheid op grond van artikel 46, vijfde lid, 
heeft alleen betrekking op soorten waarvoor de jacht daadwerkelijk is geopend. 
 
De Flora- en faunawet geeft zelf ook regels ter bescherming van in het wild levende dieren onder win-
terse omstandigheden. Zo is het in bepaalde omstandigheden verboden te jagen indien de grond met 
sneeuw is bedekt, op wild dat zich tengevolge van hoge waterstand ophoudt op hooggelegen delen, 
op wild dat zich bevindt in of nabij wakken of bijten in het ijs en op wild dat als gevolg van weersom-
standigheden in uitgeputte toestand verkeert. 
 
Provinciale Beleidsregels 
a. De jacht (tijdelijk) sluiten als dat met het oog op de instandhouding van wild nodig is, zulks met 

inachtneming van onderstaande overwegingen. Procedure conform de in het interne draaiboekje 
opgenomen regels. 

b. In vrijstellingen en ontheffingen op basis van de artikelen 65 en 68 een voorschrift opnemen op 
basis waarvan wij in geval van bijzondere weersomstandigheden de werking van de ontheffing 
kunnen opschorten. Als gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid ex artikel 46, vijfde lid, per 
ontheffing en op basis van de hierboven geschetste overwegingen nagaan of er inderdaad aanlei-
ding bestaat de werking op te schorten. 

 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
1. Wij wijzen er nogmaals op dat deze bevoegdheid uitsluitend geldt voor het beperkte aantal diersoor-

ten dat als wild is aangemerkt. Indien wij gebruik maken van deze bevoegdheid, zal het soms aan-
beveling verdienen ook voor andere diersoorten beperkende maatregelen te treffen. Tegen deze 
achtergrond zullen wij in vrijstellingen en ontheffingen op basis van de artikelen 65 en 68 het voor-
schrift opnemen dat wij de werking kunnen opschorten. Wij zullen in dergelijke situaties per vrijstel-
ling en ontheffing, op basis van onderstaande overwegingen nagaan of de werking al dan niet op-
geschort moet worden. 

2. Alvorens de jacht te sluiten, zullen wij in overleg treden met de omliggende provincies, het Fauna-
fonds en andere deskundige organisaties. Intern hebben wij hiervoor een procedureel draaiboekje 
opgesteld. Daarin is concreet aangegeven wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. Ook 
de berichtgeving naar buiten is daarin geregeld.  

3. Wij geven hier globaal aan welke inhoudelijke overwegingen in de besluitvorming meegenomen 
zullen worden. Steeds zal rekening worden gehouden met de weersomstandigheden kou/vorst (in-
tensiteit, duur en weersverwachtingen) en sneeuw/ijzel (dikte van de laag en weersverwachtingen).  

4. Wij onderscheiden de volgende categorieën diersoorten met bijbehorende overwegingen: 
 

Watervogels (waaronder wilde eend, smient, meerkoet, kolgans, grauwe gans en rietgans). Het gaat 
hier meestal om trekkende soorten. Zij ontvluchten de winter in noordelijke streken en vinden een 
goed heenkomen in ons land. Als de winter bij ons doorzet verplaatsen de meeste dieren zich in zui-
delijke richting. Toch werd voorheen juist voor deze categorie een jachtverbod ingesteld omdat een 
aantal dieren tot het laatste moment bleef hangen en zodoende in een ongunstiger conditie raakte om 
verder te trekken. Voor deze groep en de overblijvende wilde eenden kunnen tijdelijke jachtverboden 
en/of beperkende maatregelen dienstbaar zijn. Bedekking met een dikke laag ijzel en/of sneeuw kan 
het voedsel onbereikbaar maken. Over aantallen vogels en hun conditie zal informatie verzameld 
moeten worden. 
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Klein wild (haas, fazant en patrijs). Aanhoudende vorst hoeft niet te betekenen dat deze dieren in on-
voldoende mate over voedsel beschikken. Dit is alleen het geval als er gedurende enige tijd een zo-
danige sneeuw en/of ijzellaag is gevormd dat het voedsel niet meer bereikbaar is. Bij een dunne, niet 
verijzelde sneeuwlaag kan dit wild zich uitstekend handhaven. Tijdelijke sluiting van de jacht op deze 
categorie kan opportuun worden als in verband met ijzel en/of sneeuw de jacht op watervogels geslo-
ten wordt. 
 
Grote hoefdieren (damhert en ree). Deze dieren zijn uitstekend bestand tegen kou en langdurige 
sneeuw. Onder meer extreme omstandigheden zijn zeker reeën goed in staat voedsel te vinden en 
weerbaar te blijven. Opschorting van ontheffingen ex artikel 68 is daarom meestal niet nodig. Boven-
dien is het, in het kader van het beheer van reeënpopulaties in de winter slechts een korte periode 
toegestaan reegeiten en reekalveren te schieten.  
 
Overige wild- en diersoorten (waaronder houtduif, konijn, vos, zwarte kraai en kauw). Deze, algemeen 
voorkomende, soorten blijken onder winterse omstandigheden goed in staat aan voldoende voedsel te 
komen. Voor deze hele categorie geldt dat jachtverboden en/of beperkende maatregelen slechts in 
zeer uitzonderlijke gevallen nodig zijn. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten laat dit 
toe. 
 
5. Bij inzettende en doorzettende dooi zullen de (tijdelijke) jachtverboden en/of beperkende maatrege-

len weer ongedaan gemaakt worden. Belangrijkste criteria zijn dat voldoende voedsel en water be-
schikbaar zijn en dat de dieren aangesterkt zijn. Ook (dreigende) landbouwschade en de noodzaak 
tot schadebestrijding kunnen aanleiding zijn om de beperkingen geheel of gedeeltelijk op te heffen. 
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KIEVITSEIEREN (wetsartikel 60) 
 
De wet geeft ons de ruimte een ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren te verlenen. 
 
Samenvatting wettekst 
De minister kan, voor zover naar zijn oordeel de belangen van natuurbehoud zich daartegen niet ver-
zetten, een periode liggende tussen 1 maart en 9 april vaststellen, waarbinnen gedeputeerde staten 
aan samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers, die zijn erkend, ontheffing verlenen van 
het verbod van artikel 12 ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit. Gedeputeer-
de staten kunnen samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers erkennen indien zij voldoen 
aan bij ministeriële regeling gestelde regels. De ontheffing van gedeputeerde staten moet zijn voor-
zien van het voorschrift dat degene die zoekt en raapt, de nesten en legsels van weidevogels be-
schermt, dan wel ervoor zorgdraagt dat deze worden beschermd (nazorg). Mogelijke andere voor-
schriften en beperkingen worden in artikel 60 aangegeven: 
- het voorschrift dat het zoeken en rapen van eieren op eens anders grond buiten tegenwoordigheid 

van de gebruiker van die grond slechts is toegestaan indien de gebruiker van de grond hiervoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend en, 

- de beperking dat het zoeken en rapen slechts gedurende een deel van genoemde periode toege-
staan is. 

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot voorschriften en be-
perkingen waaronder gedeputeerde staten ontheffingen kunnen verlenen. 
Het is verboden zich bij het zoeken en rapen van kievitseieren door één of meer honden te doen ver-
gezellen. 
 
Afbakening van het wetsartikel 
De ministeriële regeling waarin staat onder welke voorwaarden erkenning mogelijk is, is de Regeling 
zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en faunawet. De nadere regels, die de minister 
kan geven met betrekking tot de voorschriften en beperkingen van de ontheffing zijn ook in deze rege-
ling opgenomen. 
 
Deze regeling heeft geen betrekking op hetgeen geregeld is ten aanzien van de bescherming van 
weidevogels tegen landbouwwerkzaamheden en vee. In het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (artikel 2, derde lid, onder b) is namelijk bepaald dat de bescherming van flora- en 
fauna is aangewezen als ander belang, als bedoeld in artikel 75, zesde lid, onderdeel c, van de wet. 
Dit biedt de minister o.a. de mogelijkheid vrijstelling te verlenen van het verbod om eieren van be-
schermde inheemse diersoorten, waaronder weidevogels, te zoeken en uit het nest te nemen, bijvoor-
beeld in het kader van nestbescherming en/of nazorg. In het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (artikel 16, lid a) is hiervan gebruik gemaakt ten behoeve van activiteiten voor de be-
scherming van weidevogels, hun eieren en hun niet-vlugge jongen tegen landbouwwerkzaamheden 
en vee.  
 
Relatie met de Vogelrichtlijn 
De doelstelling van de Europese Vogelrichtlijn is kort gezegd de instandhouding van in het wild leven-
de vogels. De Vogelrichtlijn verbiedt, voor zover hier relevant, het rapen van eieren van onder meer de 
kievit, maar biedt onder bepaalde condities de mogelijkheid voor lidstaten om uitzonderingen op dit 
verbod toe te staan. Indien kan worden aangetoond dat het rapen van kievitseieren géén negatieve 
invloed heeft op de kievitenstand, zou dit onder een van de uitzonderingen in de Vogelrichtlijn moeten 
kunnen worden gebracht. De uitzonderingen op het raapverbod dienen aan drie, afzonderlijk te be-
schouwen, voorwaarden te voldoen: 
- de afwijking moet beperkt worden tot gevallen waarin er geen andere bevredigende oplossing is; 
- de afwijking moet gegrond zijn op de limitatief in artikel 9, lid 1, van de Vogelrichtlijn genoemde 

gronden (o.a. ter bescherming van flora en fauna), waarbij hier onder meer relevant is dat het 
vangen, houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoe-
veelheden, selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden kan worden toegestaan;  

- de afwijking moet aan de vormvoorwaarden van artikel 9, lid 2, van de Vogelrichtlijn voldoen. 
 
De Vogelrichtlijn is Europees geldende regelgeving. Alle overheden zijn verantwoordelijk voor een 
juiste implementatie ervan in beleidsregels. 
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Provinciale Beleidsregels  
Wij hebben de Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) erkend als samenwerkingsverband van wei-
devogelbeschermers en aan dit samenwerkingsverband ontheffing verleend van het verbod van artikel 
12 ten behoeve van het zoeken en rapen van kievitseieren. Andere organisaties komen eventueel 
voor erkenning in aanmerking als aan de ministeriële vereisten wordt voldaan en aan nazorg wordt 
gedaan. 
a. In de ontheffingen het voorschrift opnemen dat het zoeken en rapen van eieren slechts is toege-

staan indien de eierzoeker in het bezit is van een eierzoekkaart/nazorgpas en een daarvan onder-
deel uitmakende nazorgovereenkomst. Deze laatste moet voldoen aan door ons te stellen voor-
waarden. 

b. Het rapen van kievitseieren niet toestaan in die terreinen die worden beheerd door een erkende 
organisatie voor wie uitsluitend het zoeken is toegestaan, in zgn. speciale beschermingszones, in 
terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en in terreinen van andere 
grondeigenaren/-gebruikers voor zover deze dit privaatrechtelijk hebben aangegeven. 

c. De wettelijk vastgestelde raapperiode van kievitseieren in Fryslân kan worden beperkt indien de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

d. Afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen en wettelijke regels worden nadere voorwaarden, voor-
schriften en beperkingen gesteld. 

e. Voorschrijven dat de onder a, b, c en d bedoelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen wor-
den vermeld in de nazorgovereenkomsten, die deel uitmaken van de eierzoekkaarten/ nazorgpas-
sen.  

f. Erkende organisaties rapporteren jaarlijks over het gebruik van de ontheffingen. Wij bepalen waar-
over gerapporteerd moet worden. De rapportages dienen voor 1 oktober beschikbaar te zijn ge-
steld. 

 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
1. De wet biedt ons de ruimte om ontheffing te verlenen. Wíj willen deze aangelegenheid plaatsen 

tegen de achtergrond van de betekenis die het zoeken en rapen van kievitseieren heeft voor de 
weidevogelbescherming. Hierbij gaat het erom dat vrijwillige vogelwachters nesten zoeken en 
markeren, zodat bij het maaien of overige landbouwwerkzaamheden de nesten kunnen worden 
gespaard. Ook worden nestbeschermers geplaatst. Een en ander dient in nauwe samenwerking 
met boeren te worden uitgevoerd. In onze provincie functioneert een nazorg-vrijwilligersnetwerk 
van meer dan 6000 vrijwilligers, aangesloten bij de BFVW. De functie van het zoeken en rapen 
van eieren is vooral het motiveren en vertrouwd maken van jongeren met de natuur en het ge-
drag van weidevogels. Een aantal vogelwachten (zowel wel als niet bij de BFVW aangesloten) 
kiezen er voor om niet te rapen. Voor de wachten die wel rapen is dat een onderdeel van de op-
leiding en de motivatie voor de nazorg. Nesten van andere weidevogels worden ook beschermd 
via de nazorg. Vandaar dat wij de BFVW erkennen en ontheffing verlenen voor het zoeken en 
rapen als dit gekoppeld is aan nazorg. 

2. Aan de ontheffing koppelen wij een registratiesysteem dat voldoende waarborgen biedt dat het 
maximaal toegestane te rapen eieren niet wordt overschreden. 

3. De Vogelrichtlijn biedt ruimte en mogelijkheden om het zoeken en rapen van kievitseieren toe te 
staan en te reguleren. Wij zijn van oordeel dat het zoeken en rapen van kievitseieren in samen-
hang met de nazorg geen negatieve invloed op de kievitenstand heeft. Er worden immers geen 
vogels gedood en voor de geraapte eieren worden vervolglegsels geproduceerd die uitgebroed 
kunnen worden. Het is onomstreden dat nestbescherming (nazorg) een positief effect heeft op 
het broedsucces van weidevogels. 

4. Met de nazorgovereenkomst verplicht de eierzoeker zich aan nazorg te (laten) doen. 
5. Wij stellen niet de voorwaarde dat de eierzoeker toestemming van de grondgebruiker moet heb-

ben voor het betreden van diens gronden. Hierbij past overigens de kanttekening dat grondge-
bruikers altijd bevoegd blijven in hun privaatrechtelijke hoedanigheid verdergaande beperkingen 
te stellen. Het staat boeren en natuurterreinbeherende organisaties dus altijd vrij het zoeken en 
rapen van eieren privaatrechtelijk te verbieden. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It 
Fryske Gea staan niet toe dat op hun terreinen eieren worden gezocht.  

6. Wij kunnen de vastgestelde raapperiode beperken indien de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. Op basis van een gezamenlijk advies van een commissie bestaande uit de LTO-Noord, 
de BFVW en It Fryske Gea, zullen wij ons laten adviseren om zonodig een besluit te kunnen 
nemen tot eerdere beëindiging van de raaptijd voor dat seizoen. 
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VRIJSTELLING GRONDGEBRUIKER (wetsartikelen 65 en 66) 
 
Ter voorkoming van veelvuldig voorkomende belangrijke schade, veroorzaakt door beschermde in-
heemse diersoorten, kan de gebruiker van gronden en opstallen in bepaalde gevallen zonder onthef-
fing van ons college maatregelen treffen. De desbetreffende diersoorten worden in een AMvB (Besluit 
beheer en schadebestrijding) genoemd. Deze AMvB kent een landelijke lijst (bijlage 1 bij het Besluit) 
en een provinciale lijst (bijlage 2 bij het Besluit). Voorzover diersoorten op de provinciale lijst staan, 
wordt de nadere uitwerking overgelaten aan een provinciale verordening. In onze provincie hebben 
provinciale staten een zgn. vrijstellingsverordening ex artikel 65, lid 4, van de Flora- en faunawet vast-
gesteld, de “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
Samenvatting wettekst 
Bij AMvB worden van rijkswege beschermde inheemse diersoorten aangewezen die (a) in het gehele 
land en (b) in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanrichten. Voor zover overeenkomstig 
het onder (b) gestelde soorten zijn aangewezen, kan bij provinciale verordening worden toegestaan 
dat de grondgebruiker, in afwijking van de artikelen 9, 10, 11 en 12, handelingen verricht op de door 
hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen. Bedoelde handelingen mogen al-
leen worden verricht ter voorkoming van in het huidige of komende jaar dreigende belangrijke schade 
aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna, binnen de 
grenzen van het werkgebied van de wildbeheereenheid waarin die gronden of opstallen zijn gelegen, 
onder voorwaarde dat geen andere bevredigende oplossing bestaat en geen afbreuk wordt gedaan 
aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
In gevolge artikel 66 komt dit recht ook toe aan de gebruiker van opstallen, niet zijnde de grondgebrui-
ker, voor zover het de door hem gebruikte opstallen en de daarbij behorende erven betreft.  
 
Afbakening van het wetsartikel 
Bij provinciale verordening kunnen voor de aangewezen diersoorten de volgende handelingen worden 
toegestaan: 
- doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen,  
- opzettelijk verontrusten,  
- beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplan-

tings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, 
- het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren. 
Een planmatige aanpak is daarbij uit een oogpunt van effectiviteit en instandhouding van de popula-
ties niet noodzakelijk, aldus de Toelichting op de AMvB. 
Voor de middelen waarmee deze handelingen mogen worden uitgevoerd, en de afmetingen van de 
gronden waarop die middelen mogen worden gebruikt, verwijzen wij naar hetgeen daaromtrent ver-
meld is onder ONTHEFFINGEN (wetsartikelen 68 e.v.). 
 
Provinciale Beleidsregels 
Provinciale staten voorstellen te doen tot aanpassing van de werkingssfeer van de verordening als de 
situatie/omstandigheden daartoe aanleiding geven.  
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
1. Voor diersoorten die veelvuldig (belangrijke) schade aanrichten of dreigen aan te richten, achten wij 

het middel van de ontheffing niet adequaat genoeg. Bovendien brengt dit hoge bestuurslasten en 
hoge kosten met zich mee. In dergelijke gevallen stellen wij provinciale staten voor handelingen ten 
aanzien van die diersoorten toe te staan in het kader van artikel 65, lid 4, eventueel onder door de 
staten gestelde voorwaarden (een zgn. geclausuleerde vrijstelling). 

2. Voor de bestrijding van diersoorten binnen of (i.v.m. externe werking) in de nabijheid van Natuurbe-
schermingswetgebieden (beschermde natuurmonumenten, Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijn-
gebieden) en (toekomstige) Natura 2000 gebieden, kan tevens een NB-wetvergunning nodig zijn. 

 
 
De provinciale vrijstellingsverordening ex artikel 65, lid 4, van de Flora- en faunawet, de “Verordening 
schadebestrijding dieren Fryslân”, is als bijlage bij deze beleidsregels gevoegd.  
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INGREPEN IN POPULATIES (wetsartikel 67) 
 
Onder in de wet geschetste omstandigheden kunnen gedeputeerde staten de stand van door de mi-
nister aangewezen beschermde inheemse diersoorten of andere diersoorten of verwilderde dieren 
doen beperken. Ook de muskusrattenbestrijding valt onder dit artikel. In onze provincie hebben gede-
puteerde staten het besluit “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge art. 67 van de Flora- en fau-
nawet” vastgesteld. 
 
Samenvatting wettekst 
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat, 
in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11, 12, 50, 51, 53, 72, vijfde lid, en 74, door door hen 
aan te wijzen personen of categorieën van personen de stand van bij ministeriële regeling aangewe-
zen beschermde inheemse diersoorten of andere diersoorten of verwilderde dieren op door gedepu-
teerde staten aan te wijzen gronden kan worden beperkt: (a) in het belang van de volksgezondheid en 
openbare veiligheid, (b) in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, (c) ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of (d) ter voorko-
ming van schade aan flora en fauna. Voor zover het beschermde inheemse diersoorten betreft kan 
een dergelijke bepaling slechts worden getroffen indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige 
staat van instandhouding van de soort. Gedeputeerde staten kunnen daarnaast bepalen dat de aan-
gewezen personen of categorieën van personen toegang tot de aangewezen gronden hebben, zonder 
dat daarvoor toestemming van de grondgebruiker nodig is. Tevens kunnen gedeputeerde staten hun 
besluit afhankelijk stellen van een faunabeheerplan. 
 
Afbakening van het wetsartikel 
De ministeriële regeling waarin de diersoorten zijn aangewezen is de Regeling beheer en schadebe-
strijding dieren. In bijlage 1 van die regeling worden de soorten genoemd.  
 
Voor de middelen waarmee de handelingen mogen worden uitgevoerd, en de afmetingen van de 
gronden waarop die middelen mogen worden gebruikt, verwijzen wij u naar hetgeen daaromtrent ver-
meld wordt onder ONTHEFFINGEN (wetsartikelen 68 e.v.). 
 
Provinciale Beleidsregels 
Bij nieuwe ontwikkelingen en op basis van voortschrijdend inzicht, van geval tot geval bekijken of ge-
bruik moet worden gemaakt van de bevoegdheid ex artikel 67. Dit geldt evenzeer bij populatiebeper-
king en/of schadebestrijding op andermans gronden. Bij exoten en verwilderde dieren geen faunabe-
heerplan voorschrijven.  
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
1. Grondgebruikers zijn bevoegd dieren die de beschermende werking van de wet ontberen, op hun 

grond of in hun opstallen te vangen en/of te doden, met wettelijk toegestane middelen. Dit geldt ook 
voor andere personen als de grondgebruiker daarvoor én voor het betreden van diens gronden of 
opstallen schriftelijke toestemming heeft verleend. De middelen die daarvoor gebruikt mogen wor-
den zijn echter beperkt (zie Besluit beheer en schadebestrijding dieren, § 4). Bovendien is het ge-
bruik van geweren (behalve t.a.v. de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis) en jachtvogels niet 
toegestaan, zo blijkt uit artikel 52 van de wet en de toelichting op dit artikel. Om het gebruik van ge-
weren en jachtvogels voor het doden van niet-beschermde diersoorten mogelijk te maken, kunnen 
wij gebruik maken van artikel 67. 

2. Een aanwijzing ex artikel 67 heeft betrekking op soorten die van nature niet thuis horen in Fryslân 
en/of niet gewenst zijn vanwege één van de in artikel 67 genoemde belangen. Voor deze soorten 
staan wij een zgn. nul-stand voor. 
Als voorbeeld noemen wij de muskusrat. De muskusrattenbestrijding is door de provincie gedele-
geerd aan Wetterskip Fryslân. De muskusrattenbestrijders van het Wetterskip hebben wij daarom 
aangewezen als categorie van personen die in de gehele provincie bevoegd is de stand van de 
muskusrat te beperken. 

3. Voor de bestrijding van diersoorten binnen of (i.v.m. externe werking) in de nabijheid van Natuurbe-
schermingswetgebieden (beschermde natuurmonumenten, Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijn-
gebieden) en (toekomstige) Natura 2000 gebieden, kan tevens een NB-wetvergunning nodig zijn. 

 
Het besluit “Aanwijzing ingrepen in populaties ingevolge art. 67 van de Flora- en faunawet” is als bijla-
ge bij deze beleidsregels gevoegd.  
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ONTHEFFINGEN (wetsartikelen 68 e.v.) 
 
Voor schadebestrijding is veelal een ontheffing van ons college nodig. De wet stelt hoge eisen aan het 
ontheffingenbeleid. Zo kunnen ontheffingen in principe alleen worden verleend aan faunabeheereen-
heden op basis van een faunabeheerplan. Faunabeheereenheden brengen jaarlijks aan ons verslag 
uit. 
 
Samenvatting wettekst 
Gedeputeerde staten kunnen, als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen 
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort en voor zover niet bij 
of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van 
beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van de artikelen 9 
tot en met 15, 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16, 17, 18, 53, eerste lid, onder-
delen c en d, 72, vijfde lid en 74, (a) in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, (b) 
in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, (c) ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, (d) ter voorkoming van schade aan flora 
en fauna, of (e) met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 
Ontheffing geldt voor maximaal 5 jaren en kan slechts verleend worden op basis van een faunabe-
heerplan aan een faunabeheereenheid.  
Een ontheffing kan aan anderen dan een faunabeheereenheid worden verleend indien: (1) de nood-
zaak ontbreekt voor een faunabeheerplan gelet op de soort dan wel de aard of omvang van te verrich-
ten handelingen, (2) de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door 
tussenkomst van een faunabeheereenheid, (3) het gebied waar de handelingen worden verricht niet is 
gelegen in een gebied waarover zich de zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt.  
Besluiten van gedeputeerde staten moeten bekend worden gemaakt en in afschrift aan de minister 
worden gestuurd. 
Artikel 69 schrijft voor dat een faunabeheereenheid jaarlijks aan gedeputeerde staten verslag uitbrengt 
van de wijze waarop zij van de ontheffing heeft gebruik gemaakt en van de uitvoering van het fauna-
beheerplan. Het verslag wordt door gedeputeerde staten ter inzage gelegd op het provinciehuis 
(openbare kennisgeving). 
 
Afbakening van het wetsartikel 
In de Memorie van Antwoord is toegelicht in welke gevallen een ontheffing aan anderen dan aan een 
faunabeheereenheid kan worden verleend. Dit is o.a. het geval als (1) de noodzaak voor een planma-
tige aanpak ontbreekt. Dat wordt voornamelijk bepaald door de diersoort die in het geding is en waar-
voor planmatig beheer niet in de rede ligt, bijvoorbeeld bij incidentele en lokale schade die wordt aan-
gericht door bunzingen. Dat is ook het geval als (2) een terrein van de vereiste omvang beheerd wordt 
door een grote terreinbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Een dergelijke organisatie is even-
zeer in staat om op grond van een faunabeheerplan zorg te dragen voor het beheer. Ten slotte is dat 
het geval (3) als er geen faunabeheereenheid is. Dan kan de ontheffing aan een ieder verleend wor-
den die een deugdelijk faunabeheerplan kan overleggen. 
 
Als andere belangen als bedoeld in artikel 68, eerste lid onderdeel e, zijn in het Besluit beheer en 
schadebestrijding dieren aangewezen: (a) voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke over-
last veroorzaakt door steenmarters aan gebouwen of zich daarin of daarbij bevindende roerende za-
ken; (b) voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig ge-
houden vee; (c) voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, beho-
rende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn; (d) voorkoming en bestrijding van scha-
de veroorzaakt door konijnen en vossen op sportvelden of industrieterreinen; (e) reguleren van de 
populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn, met 
dien verstande dat vanwege dit belang slechts ontheffing kan worden verleend indien de aanleiding is 
gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringend gebied of de maximale populatieom-
vang in de relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; (f) voorkoming 
en bestrijding van schade veroorzaakt door dieren behorende tot een beschermde inheemse zoog-
diersoort op begraafplaatsen. 
Met betrekking tot het onder (a) bedoelde belang zal eerst moeten worden bezien of de steenmarters 
niet kunnen worden geweerd door bijvoorbeeld het op afdoende wijze afsluiten van ruimten. Het onder 
(b) bedoelde belang is genoemd omdat het daarbij in de regel niet om belangrijke schade gaat in de 
zin van artikel 68.  
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Artikel 75 biedt de mogelijkheid dat de minister ontheffing verleent in die gevallen dat gedeputeerde 
staten die mogelijkheid niet hebben op grond van artikel 68. 
In artikel 5 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren worden de middelen genoemd waar-
mee dieren mogen worden gevangen en gedood. Deze middelen mogen, voor zover ze worden ge-
bruikt op grond van een besluit krachtens de artikelen 67 en 68, slechts worden gebruikt indien daar-
toe door gedeputeerde staten schriftelijk toestemming is verleend. 
 
Provinciale Beleidsregels 
a. Ontheffingen in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid, veiligheid van het lucht-

verkeer, eventueel de flora- en fauna en ontheffingen met het oog op de in artikel 68, eerste lid, 
onderdeel e bedoelde andere belangen, desgevraagd aan anderen dan een faunabeheereenheid 
afgeven voor de duur van maximaal 5 jaren, zulks binnen de wettelijke kaders. 

b. Overige ontheffingen in principe alleen afgeven aan faunabeheereenheden, voor de duur van 
maximaal 5 jaren, als het voorgeschreven faunabeheerplan aan de wettelijke vereisten voldoet en 
door ons is goedgekeurd. 

c. Ontheffingen alleen afgeven als dat in overeenstemming is met wettelijke voorschriften en lande-
lijke beleidskaders, met in acht neming van het in de bijlagen “overzichten per diersoort ter uitvoe-
ring van de artikelen 65 t/m 68 e.v.” geschetste. 

d. De dreiging van (belangrijke) schade aan één van de onder artikel 68 genoemde belangen moet 
goed zijn onderbouwd. Gedacht moet worden aan onderbouwing met (schade)cijfers van officiële, 
onafhankelijke, instanties m.b.t. in het verleden ontstane schade, of onderbouwing met (zo moge-
lijk) wetenschappelijk onderzoek. De belangen “volksgezondheid” en “openbare veiligheid” moe-
ten worden onderbouwd met ter zake doende verklaringen van de GGD respectievelijk (het hoofd 
van) de politie. 

e. Ontheffingen voor het gebruik van het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang met kunst-
licht, en voor middelen die massaal kunnen vangen (zoals kastvallen en vangkooien), alleen toe-
staan in geval van uiterste noodzaak en/of in bijzondere gevallen. 

f. Gebruik van ontheffingen, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, 
bedrijfsmatige visserij en wateren, pas toestaan als blijkt dat, ondanks het nemen van effectieve 
preventieve maatregelen (tenminste twee, waarvan tenminste één zichtbaar aanwezig moet zijn), 
schade van tenminste € 100,00 is (of dreigt te) ontstaan. Bij populatiebeheer t.b.v. schadebestrij-
ding geldt dit niet. 

g. Ontheffingen voor het gebruik van een geweer in velden die niet aan de jachtveldeisen voldoen 
(artikel 74, eerste lid, en onderdeel a) worden alleen verleend in geval van uiterste noodzaak en/of 
in bijzondere gevallen, en alleen als een veld niet aan de eisen kan voldoen als gevolg van (me-
de) door de overheid veroorzaakte (planologische) beperkingen. 

h. Aan ontheffingen een rapportageplicht verbinden. 
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
1. Voor Rode lijstsoorten, die onderhevig zijn aan een zwaar beschermingsregiem, worden in prin-

cipe geen ontheffingen verleend. 
2. Uitgezonderd eventuele afspraken in landelijke beleidskaders, worden in principe geen ontheffin-

gen verleend om trekkende winterganzen (waarvoor wij een internationale verantwoordelijkheid 
dragen) met het geweer te bestrijden. Wel bieden wij de mogelijkheid (bij voorkeur via een vrij-
stelling ex artikel 65) tot opzettelijke verontrusting, om gewassenschade te voorkomen of beper-
ken. 

3. Ten aanzien van overzomerende en broedende ganzen, voornamelijk grauwe ganzen maar in 
toenemende mate ook kol- en brandganzen, bestaan minder vergaande internationale verplich-
tingen dan voor de trekkende soorten. Dit biedt meer mogelijkheden voor schadebestrijding van 
deze categorie. Op basis van een faunabeheerplan kunnen ontheffingen worden verleend. Ook 
kunnen we eventueel het instrument van de vrijstelling ex artikel 65 of de aanwijzing ex artikel 67 
toepassen. 

4. In de bijlagen “overzichten per diersoort ter uitvoering van de artikelen 65 t/m 68 e.v.” wordt al-
gemene informatie t.a.v. van de soort vermeld. Tevens wordt daarin onze voorgenomen gedrags-
lijn t.a.v. ontheffingverlening i.v.m. schadebestrijding aangegeven. Dit wil overigens niet zeggen 
dat zich geen uitzonderingen op het in de overzichten vermelde zullen kunnen voordoen. Bij 
nieuwe ontwikkelingen en /of op dit moment onvoorziene situaties kunnen wij afwijken van de in 
de overzichten voorgenomen gedragsregels. 

5. Op de vraag welke effectieve preventieve maatregelen genomen kunnen worden, kan het Hand-
boek Faunaschade van het Faunafonds antwoord geven. 
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6. In verband met toezicht en handhaving moeten de voorgenomen handelingen, waarvoor onthef-
fing is verleend, in bepaalde gevallen (vooral bij op voorhand verleende ontheffingen of machti-
gingen voor het gebruik van ontheffingen) vooraf bij ons worden gemeld. Gebruik van kunstlicht 
dient vooraf bij de politie te worden gemeld. 

7. De rapportageplicht verbinden wij aan de verleende ontheffingen i.v.m. de evaluatie van de toe-
gepaste maatregelen en i.v.m. eventuele aanpassing van het beleid t.a.v. schadebestrijding. 
Daarnaast schrijft de wet de rapportageplicht in bepaalde gevallen voor. 

8. Voor de bestrijding van diersoorten binnen of (i.v.m. externe werking) in de nabijheid van Natuur-
beschermingswetgebieden (beschermde natuurmonumenten, Vogelrichtlijngebieden, Habitat-
richtlijngebieden) en (toekomstige) Natura 2000 gebieden, kan tevens een NB-wetvergunning 
nodig zijn. 

9. Met betrekking tot het begrip belangrijke schade merken wij op dat uit jurisprudentie blijkt dat de 
Raad van State grote waarde toekent aan wat hieromtrent in het faunabeheerplan is vermeld. De 
conclusies uit het faunabeheerplan mogen voor waar worden aangenomen wanneer ze niet met 
een deskundigenrapport zijn bestreden. Omdat een ontheffing kan worden verleend om (belang-
rijke) schade te voorkomen, hoeft die schade zich niet eerst (of recentelijk) te hebben voorge-
daan op een perceel. Wel moet aannemelijk zijn gemaakt dat de betreffende diersoort de betref-
fende schade op dat perceel kán veroorzaken. Dit kan het geval zijn als in het verleden in de om-
geving (bijvoorbeeld binnen de grenzen van de wildbeheereenheid waarin het perceel is gelegen) 
door eenzelfde diersoort (belangrijke) schade aan eenzelfde gewas is veroorzaakt, blijkende uit 
officiële taxatiecijfers (bijvoorbeeld van het Faunafonds), of wanneer in het faunabeheerplan een 
onderbouwing van deze schade is gegeven, welke niet met een deskundigenrapport is bestre-
den. Een eenduidige norm voor het begrip belangrijke schade is er nog steeds niet. Door provin-
cies zijn hiervoor bij ontheffingverlening diverse verschillende normen aangehouden, welke bij 
beroepsprocedures in de meeste gevallen door de rechter werden geaccepteerd. De norm die 
het Faunafonds voor een tegemoetkoming in getaxeerde schade hanteert c.q. hanteerde lijkt 
vooralsnog acceptabel voor de vaststelling of sprake is van dreigende belangrijke schade. 

10. Bij op voorhand verleende ontheffingen ter voorkoming van schade aan gewassen (anders dan 
d.m.v. populatiebeperking) stellen wij als voorwaarde dat eerst gebruik van de ontheffing mag 
worden gemaakt  wanneer na het nemen van ten minste twee effectieve preventieve maatrege-
len, waarvan ten minste één zichtbaar aanwezig moet zijn, blijkt dat deze onvoldoende effect 
hebben en aantoonbare schade van ten minste € 100,- is of dreigt te ontstaan. Deze € 100,- staat 
los van het begrip belangrijke schade (bij het verlenen van de ontheffing hebben wij immers al 
vastgesteld dat zich belangrijke schade kán voordoen). Wel geven wij hier mee aan dat de ver-
leende ontheffing geen vrijbrief is om elk willekeurig aanwezig dier te doden, maar dat dit pas is 
toegestaan bij een reële dreiging van schade. 

11. Een jachtveld waarop het genot van de jacht met gebruikmaking van een geweer mag worden 
uitgeoefend, moet een aaneengesloten oppervlakte hebben van ten minste 40 hectare per 
jacht(akte)houder. Deze eis geldt niet uitsluitend ten aanzien van in de wet aangewezen wild-
soorten maar ook ten aanzien van alle diersoorten die in het kader van beheer of bestrijding van 
schade met het geweer worden gedood. Tijdens de uitoefening van de krachtens de artikelen 65 
t/m 70 toegekende bevoegdheden voor het vangen of doden van dieren met een geweer, moet 
de ontheffinggebruiker dan ook schriftelijke toestemming van (de) grondgebruiker(s) hebben om 
in een aaneengesloten veld (waarin schadebestrijding wettelijk is toegestaan en waarvan de be-
treffende schadepercelen deel uitmaken) van tenminste 40 ha, schade te mogen bestrijden. Voor 
zover meerdere jachtaktehouders op dat moment in (een deel van) hetzelfde veld bezig zijn met 
schadebestrijding, telt dat (deel van het) veld voor elke jachtaktehouder mee voor een oppervlak-
te van: het aantal gezamenlijke hectares waarvoor toestemming is verleend, gedeeld door het 
aantal gezamenlijke jachtaktehouders. 
De wetgever heeft hiermee beoogd de bestrijding van schade aan dezelfde randvoorwaarden te 
binden als de uitoefening van de jacht en tevens de totstandkoming van qua oppervlakte en af-
metingen behoorlijke velden. Het toestaan van jacht, beheer en schadebestrijding op kleinere 
oppervlakten kan tot gevolg hebben dat overbejaging en excessen plaatsvinden. Een grondge-
bruiker die met eigen grond niet aan de eisen voldoet, kan ten behoeve van beheer en schade-
bestrijding, tenzij er (planologische) beperkingen gelden, in overleg met aanliggende grondge-
bruikers en de wildbeheereenheid een oplossing voor dit probleem zoeken. Voor beheer en 
schadebestrijding mag de grondgebruiker immers elke jachtaktehouder inschakelen die hij wil. Hij 
is daarbij niet gebonden aan zijn jachthouder. Als ten gevolge van privaatrechtelijke problemen 
tussen grondgebruikers, jachtaktehouders en wildbeheereenheid niet aan de 40 ha eis kan wor-
den voldaan, verlenen wij geen ontheffing van de 40 ha eis. 
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FAUNAFONDS (wetsartikelen 83 e.v.) 
 
Het Faunafonds behandelt de aanvragen voor tegemoetkoming in schade. Daarnaast vervult het 
Fonds ook belangrijke taken op het gebied van de beleidsontwikkeling met betrekking tot schadepre-
ventie. Tenslotte heeft het belangrijke adviestaken in de richting van de provincie. 
 
Samenvatting wettekst 
Minister en provincies regelen samen de werkwijze, samenstelling etc. van het Faunafonds. De pro-
vincies dragen financieel bij en krijgen daarom ook de begroting ter goedkeuring. Ter informatie krij-
gen ze het financieel verslag en het jaarverslag toegezonden. Ook informatieplicht richting provincies. 
Als provincies en minister van mening verschillen beslist de minister.  
 
Afbakening van het wetsartikel 
In gevolge artikel 83 heeft het Faunafonds onder meer tot taak: 
a. het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behoren-

de tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten; 
b. het in de daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden 

schade, aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten. 
Het Faunafonds tracht deze doelen te bereiken door het ter hand nemen of bevorderen van weten-
schappelijk onderzoek, het bevorderen van voorlichting en opleiding en door het treffen van andere 
maatregelen. 
 
Tegemoetkoming wordt verleend voorzover een belanghebbende schade lijdt of zal lijden aangericht 
door dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, en die schade redelijkerwijs niet of 
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven. Een tegemoetkoming wordt naar billijkheid bepaald.  
 
Volgens artikel 96 verlenen gedeputeerde staten ten behoeve van het Faunafonds een bijdrage vol-
gens regels gesteld bij AMvB. Deze AMvB (Besluit Faunafonds) is vastgesteld op 25 juni 2002. 
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
De parlementaire behandeling heeft duidelijk gemaakt dat provincies verantwoordelijk worden voor de 
vergoeding van schade die het gevolg is van provinciale besluiten die verder gaan dan de landelijk 
vastgestelde beleidslijnen. Vandaar dat ons vrijstellings-, aanwijzings- en ontheffingenbeleid zich bin-
nen de kaders van het rijksbeleid zal voltrekken. 
 
 
HANDHAVING EN CONTROLE (wetsartikel 104) 
 
De minister wijst ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht. Wij kunnen ook medewerkers met 
die taak belasten. 
 
Samenvatting wettekst 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet zijn belast de bij besluit van 
de minister aangewezen ambtenaren, de bij besluit van gedeputeerde staten aangewezen ambtena-
ren, alsmede de ambtenaren invoerrechten en accijnzen en de door de minister van Justitie op grond 
van artikel 17 van de Wet op de economische delicten met de opsporing van de bij of krachtens deze 
wet strafbaar gestelde feiten belaste ambtenaren. 
 
Opmerkingen/overwegingen van de provincie Fryslân 
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Flora- en faunawet 
bepaalde zijn door de minister aangewezen de ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Minis-
terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en fauna-
wet). De door de Minister van Justitie met de opsporing van de bij of krachtens de Wet op de econo-
mische delicten strafbaar gestelde feiten belaste ambtenaren zijn bijvoorbeeld de ambtenaren van de 
AID van het ministerie van LNV en de politie. Bij besluit van gedeputeerde staten zijn een aantal pro-
vinciale ambtenaren aangewezen als toezichthouder, waarvan enkele ook beschikken over opspo-
ringsbevoegdheid. In hun hoedanigheid van opsporingsambtenaar vallen de provinciale toezichthou-
ders onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie (OM). De provincie draagt met na-
me zorg voor de bestuurlijke handhaving, de politie en de AID voor de strafrechtelijke handhaving. Met 
de AID en de (regio)politie zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van gegevens en informatie. 
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Bijlage 1:  Verordening schadebestrijding dieren Fryslân (artikel 65) 
 
 
                                                          BESLUIT 
 
                                  PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN 
 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 5 juli 2005, nr H.5; 
 
gelezen het oordeel van 17 augustus 2005, kenmerk FF/2005.287, van het bestuur van het 
Faunafonds; 
 
overwegende dat ingevolge artikel 65, vierde lid, van de op 1 april 2002 in werking getreden 
Flora- en faunawet bij provinciale verordening kan worden toegestaan dat de grondgebrui-
ker, in afwijking van de artikelen 9 en 10, handelingen, bedoeld in die artikelen, verricht op 
de door hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen, zulks onder de in 
artikel 65, vijfde lid, bedoelde voorwaarden; 
 
overwegende voorts dat deze mogelijkheid ingevolge artikel 66 van de Flora- en faunawet 
ook bestaat voor de gebruiker van opstallen, niet zijnde de grondgebruiker, voorzover het de 
door hem gebruikte opstallen en de daarbij behorende erven betreft; 
 
overwegende dat gedeputeerde staten hebben ingestemd met het Beleidskader Faunabe-
heer, uitgebracht door onder andere het IPO (Inter Provinciaal Overleg), het Ministerie van 
LNV en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland), hetgeen ondermeer tot het aanwij-
zen van ganzenfoerageergebieden heeft geleid; 
 
overwegende dat het ingevolge het Beleidskader Faunabeheer vereist is dat binnen de gan-
zenfoerageergebieden voor de foeragerende soorten rust heerst, terwijl buiten die gebieden 
zo effectief mogelijk, met name door kolganzen, grauwe ganzen en smienten veroorzaakte 
gewassenschade moet kunnen worden voorkomen en bestreden; 
 
overwegende dat het nodig is om bestrijding van schade aan kwetsbare gewassen door kol-
ganzen, grauwe ganzen en smienten, met aan verjaging ondersteunend afschot, uitsluitend 
toe te staan op percelen waarop voldoende preventieve middelen aanwezig zijn; 
 
overwegende dat het wenselijk is de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2004 te 
vervangen, aangezien de huidige vrijstellingsregeling onvoldoende voorziet in het bewaren 
van rust binnen de ganzenfoerageergebieden en in het effectief bestrijden van gewassen-
schade daarbuiten; 
 
                                                 
                                                        Besluiten: 
 
 

I. tot vaststelling van de navolgende verordening inzake het toestaan van handelingen in 
afwijking van de artikelen 9 en 10 van de Flora- en faunawet;  

II. tot intrekking van de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2004. 
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Artikel 1 
 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de Flora- en faunawet is het de grondge-

bruiker toegestaan, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, de bescherm-
de diersoorten kolgans, grauwe gans en smient te doden op de door hem gebruikte 
gronden, voorzover deze zijn gelegen buiten de ganzenfoerageergebieden als bedoeld in 
het Beleidskader Faunabeheer en buiten Natuurbeschermingswetgebieden, Vogelricht-
lijngebieden, Habitatrichtlijngebieden en natuurgebieden van terreinbeherende organisa-
ties.  

 
2. De in lid 1 genoemde beschermde inheemse diersoorten mogen slechts worden gedood 

ter ondersteuning van verjaging, gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april daarop 
volgend, van zonsopkomst tot 12.00 uur, met behulp van het hagelgeweer en met in 
achtneming van het in artikel 3 gestelde. 

 
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Flora- en faunawet is het de grondge-

bruiker toegestaan beschermde inheemse diersoorten, zoals genoemd in artikel 2 van 
deze verordening opzettelijk te verontrusten op de door hem gebruikte gronden of in of 
aan de door hem gebruikte opstallen, zulks onder de in artikel 65, vijfde lid, van de Flora- 
en faunawet bedoelde voorwaarden, met dien verstande dat dit binnen de ganzenfoera-
geergebieden als bedoeld in het Beleidskader Faunabeheer, gedurende de periode dat 
deze gebieden dienen voor de opvang van dieren waarvoor ze bestemd zijn, niet is toe-
gestaan voor ganzen en smienten en daar voor de overige diersoorten slechts is toege-
staan tussen 12.00 uur en zonsondergang onder de voorwaarde dat een afstand van ten 
minste  500 meter tot foeragerende ganzen en smienten in acht wordt genomen .   

 
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor de gebruiker van opstallen, niet 

zijnde de grondgebruiker, voor zover het de door hem gebruikte opstallen en de daarbij 
behorende erven betreft. 

 
Artikel 2 
 
1. Het bepaalde in artikel 1, lid 3, is uitsluitend van toepassing op de volgende diersoorten: 

a. brandgans 
b.  ekster 
c.    grauwe gans 
d.  haas 
e.    kleine rietgans 
f.     knobbelzwaan 
g.    meerkoet 
h.    kolgans 
i.     roek 
j.     rotgans 
k.    spreeuw 
l.     smient 
m.   wilde eend 
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Artikel 3   
Voorschriften en beperkingen 
 
1. De in artikel 1, lid 1, bedoelde handeling (doden) is uitsluitend toegestaan aan de grond-

gebruiker die in het bezit is van een door Gedeputeerde Staten van Fryslân verstrekt 
meldingsbewijs. De grondgebruiker kan schriftelijk, gedagtekend en ondertekend, een 
meldingsbewijs aanvragen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân (afdeling Landelijk Ge-
bied) onder opgave van ten minste naam, adres, postcode en woonplaats van de grond-
gebruiker.  

 
2. Indien de grondgebruiker het hem ingevolge artikel 1, lid 1, van deze vrijstelling toeko-

mende recht per schriftelijke toestemming overdraagt aan een jachtaktehouder is het de 
jachtaktehouder, in afwijking van het bepaalde in artikel 65, lid 6, van de Flora- en fauna-
wet, slechts toegestaan het hagelgeweer te gebruiken als middel om het recht uit te oe-
fenen. 

 
3. De grondgebruiker aan wie een in lid 1 bedoeld meldingsbewijs is verstrekt, is verplicht 

binnen 4 weken na afloop van de termijn waarvoor het bewijs geldt, een rapportage over-
eenkomstig een door de provincie opgesteld model in te dienen.  

 
4. De persoon die ingevolge deze vrijstelling aan verjaging ondersteunend afschot uitvoert, 

moet bij zich hebben: een jachtakte, het meldingsbewijs en - in geval hij niet zelf de 
grondgebruiker is - tevens de in lid 2 bedoelde schriftelijke toestemming van de grondge-
bruiker; hij geeft deze bescheiden op eerste vordering van een daartoe bevoegde ambte-
naar ter inzage af.  

 
5. Van de in artikel 1, lid 1, bedoelde handeling (doden) mag op percelen met kwetsbare 

gewassen (akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten en pas - ná 1 augustus laatstelijk 
voorafgaand aan de datum van schadebestrijding - ingezaaid gras) slechts gebruik wor-
den gemaakt wanneer na het gelijktijdig (aantoonbaar) inzetten van tenminste twee typen 
preventieve verjaagmiddelen, te weten voldoende visuele afweermiddelen én voldoende 
akoestische afweermiddelen, blijkt dat deze onvoldoende effect hebben. De norm voor 
voldoende afweermiddelen is afhankelijk van het soort middel dat wordt ingezet. Voor 
een uiteenzetting van de beschikbare afweermiddelen en de toepassing daarvan, wordt 
verwezen naar het Handboek Faunaschade van het Faunafonds. Daarin staat o.a. ver-
meld dat visuele middelen, zoals vlaggen en vogelverschrikkers, geplaatst dienen te wor-
den op een onderlinge afstand van maximaal 100 meter. Voor wat betreft akoestische 
middelen, zoals b.v. een knalapparaat, dient minimaal één knalapparaat per 5 hectare te 
worden geplaatst. Gedurende de tijdstippen dat aan verjaging ondersteunend afschot van 
kolganzen, grauwe ganzen en smienten daadwerkelijk plaatsvindt, behoeven geen 
akoestische middelen te worden toegepast. 

 
6. Van de in artikel 1, lid 1, bedoelde handeling (doden) mag op percelen met overjarig 

grasland slechts gebruik worden gemaakt wanneer op deze percelen ná 12.00 uur verja-
ging zonder afschot (bijvoorbeeld door middel van mensen in het veld, vogelafweerpisto-
len en honden) wordt toegepast. 

 
7. In gezelschap van de vrijstellinggebruiker mogen ten hoogste 2 andere jachtaktehouders 

gebruik maken van de in artikel 1, lid 1, genoemde bevoegdheden.  
 
8. Het gebruik van lokmiddelen (zoals lokganzen) is niet toegestaan. 
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9. Per verjaagactie mogen, ongeacht het aantal deelnemende jachtaktehouders, niet meer 
dan twee vogels (grauwe ganzen óf kolganzen óf smienten) worden gedood. Als de 
grauwe ganzen, kolganzen en/ of smienten zijn verdreven, wordt een verjaagactie geacht 
te zijn beëindigd. 

 
10. Ringen die aan de poten van gedode vogels worden aangetroffen moeten, onder vermel-

ding van datum en plaats van afschot, worden opgezonden aan het NIOO-CTE Vogel-
trekstation, Postbus 40, 6666 ZG Heteren. 

 
11. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om de wer-

king van de vrijstelling op te schorten. 
 

Artikel 4 
 
1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 

2005. 
 
2. Deze verordening treedt in werking daags na plaatsing in het Provinciaal blad. 
 
3. Met ingang van dit tijdstip komt de Verordening schadebestrijding dieren Fyslân 2004 te 

vervallen. 
 

 
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten   
van Fryslân in hun openbare vergadering  
van 28 september 2005. 
 
 
 
 
Toelichting op de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2005. 
 
Artikel 65 van de Flora- en faunawet (hierna: de wet) geeft grondgebruikers de mogelijkheid 
om veelvuldig voorkomende belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige 
visserij en wateren, veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, te voorkomen. 
De wet maakt hierbij onderscheid tussen soorten die in het gehele land veelvuldig belangrij-
ke schade aanrichten en soorten die in delen van het land veelvuldig belangrijke schade 
aanrichten. De soorten worden bij Algemene maatregel van bestuur aangewezen. 
 
Met het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (hierna: het besluit) zijn de soorten aan-
gewezen die in het gehele land en in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aan-
richten. In bijlage1 van het besluit staan de soorten die in het gehele land veelvuldig belang-
rijke schade aanrichten (landelijke lijst) en in bijlage 2 van het besluit staan de soorten die in 
delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanrichten (provinciale lijst). 
 
Provinciale staten kunnen vervolgens op grond van artikel 65, vierde lid, van de Flora- en 
faunawet  en het besluit, een provinciale verordening vaststellen waarin de grondgebruiker 
toegestaan wordt, in afwijking van de in de wet genoemde verboden, beschermde inheemse 
diersoorten opzettelijk te verontrusten of te doden ter voorkoming van belangrijke schade. 
Deze vrijstelling kan alleen worden gegeven als er geen afbreuk wordt gedaan aan de gun-
stige staat van instandhouding van de soort en er geen andere bevredigende oplossing be-
staat. 
Op 23 juni 2004 hebben provinciale staten de ‘Verordening schadebestrijding dieren  Fryslân 
2004’ (hierna: de verordening) vastgesteld. Deze verordening wordt thans vervangen.  
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Redenen van vervanging. 
 
Als gevolg van het Beleidskader Faunabeheer - en de daarbij gemaakte afspraken met het 
rijk - moet de provincie Fryslân foerageergebieden voor de opvang van overwinterende gan-
zen en smienten aanwijzen. Bij besluit van 5 juli 2005 hebben gedeputeerde staten die ge-
bieden aangewezen. Binnen de gebieden moet zoveel mogelijk rust heersen. Daarom is het 
opzettelijk verontrusten van ganzen en smienten binnen die gebieden niet meer toegestaan 
en wordt de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2004, die dat wel toestaat, ver-
vangen. 
Wel blijft overeenkomstig het Beleidskader Faunabeheer, de mogelijkheid bestaan om vanaf 
12.00 uur tot zonsondergang schadebestrijding van andere soorten uit te voeren, echter on-
der de beperking dat ten minste een afstand van 500 meter tot foeragerende ganzen en 
smienten in acht wordt genomen.  
 
Een onderdeel van het Beleidskader Faunabeheer is dat buiten ganzenfoerageergebieden, 
schade aan landbouwgewassen door ganzen en smienten zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen. Daarbij is het met name van belang dat kolganzen, grauwe ganzen en smienten 
buiten de ganzenfoerageergebieden met aan verjaging ondersteunend afschot, op basis van 
een planmatige aanpak, worden verjaagd naar de ganzenfoerageergebieden.  
 
Dit aan verjaging ondersteunend afschot is de kernmethode in het Beleidskader Faunabe-
heer, die er voor moet zorgen dat de ganzen wordt geleerd dat zij niet welkom zijn op perce-
len waar visuele en akoestische middelen zijn geplaatst. Hun veronderstelde lerend vermo-
gen moet ze, onder uitvoering van deze handelingen, naar de foerageergebieden dirigeren 
waar ze rust en voedsel vinden.  
Op deze wijze moet de schade aan gewassen ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Hier-
voor is de vrijstelling van het verbod om te doden (art. 9 Flora- en faunawet) voor grondge-
bruikers bestemd: zij kunnen op grond van deze vrijstelling, kolganzen, grauwe ganzen en 
smienten verjagen met ondersteuning van afschot, ter voorkoming van belangrijke schade 
aan landbouwgewassen. 
De grondgebruiker mag de met de vrijstelling gegeven bevoegdheden bij schriftelijke toe-
stemming overdragen aan een derde (een jachtaktehouder). Hierbij geldt dat uitsluitend het 
hagelgeweer mag worden gebruikt. 
De vrijstelling heeft, ook in het licht van het Beleidskader Faunabeheer, mede tot doel om 
grondgebruikers in de gelegenheid te stellen aan hun verplichting jegens het Faunafonds te 
voldoen, om in aanmerking te komen voor uitkering van gewassenschade. 
Uit efficiëntieoverweging verdient de vrijstelling voor deze soorten ook de voorkeur boven 
een ontheffing ex art. 68 van de wet. Deze vrijstelling werkt rechtstreeks naar de grondge-
bruikers, terwijl een ontheffing slechts kan worden verleend aan de Faunabeheereenheid die 
haar kan doormachtigen aan grondgebruikers. Dit doormachtigen brengt echter zeer hoge 
administratiekosten met zich mee, die aan de provincie worden doorberekend. Bovendien is 
de vrijstelling met het meldingsbewijs in relatie tot de rapportageplicht effectief handhaaf-
baar. 
 
Rapportage. 
 
Ter controle op de gunstige staat van instandhouding van de soort en in verband met de 
evaluatie van de toegepaste werkwijze bij het Beleidskader Faunabeheer is het van belang 
dat de grondgebruiker, aan het einde van de periode van afschot rapporteert. Deze -
bestuursrechtelijk afdwingbare - verplichting kan hem worden opgelegd, op grond van artikel 
79 van de wet. Onder andere de afschotcijfers zijn met name van belang voor monitoring van 
het ganzen- en smientenbeleid. 
 
GS.  
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Bijlage 2:  BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULA-
TIES INGEVOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET. 

 
Gedeputeerde staten van Fryslân, 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen  9, 11, 12, 51, 67, 72, eerste en vijfde lid, en 74 van de 
Flora- en faunawet; 
 
gelet op het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, de Regeling beheer en schadebe-
strijding dieren en het Jachtbesluit; 
 
gelet op de door ons vastgestelde Provinciale beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en 
faunawet en het Provinciaal Soortenbeleid; 
 
 
B E S L U I T E N :  
 
het besluit “Aanwijzing ingrepen in populaties ingevolge art. 67 van de Flora- en faunawet” 
d.d. 11 februari 2003 te wijzigen, zodat dat besluit als volgt komt te luiden: 
  
Artikel 1 
Als gronden als bedoeld in artikel 67, lid 1, van de Flora- en faunawet aan te wijzen: alle 
gronden binnen de grenzen van de provincie Fryslân. 
 
Artikel 2 
Als personen of categorieën van personen als bedoeld in artikel 67, lid 1, van de Flora- en 
faunawet aan te wijzen: 
 
I alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet, de stand van de beverrat mogen 
beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit in het belang van de openbare 
veiligheid en ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en vee; van zonsop-
komst tot zonsondergang; met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 
5,6 x 15 (.22 long rifle);  

 
II de muskusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân als categorie van personen die, in 

afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 51 van de Flora- en faunawet op an-
dermans gronden zonder diens toestemming, de stand van de beverrat mogen beper-
ken, dit in het belang van de openbare veiligheid en ter voorkoming van belangrijke 
schade aan gewassen en vee; gedurende het gehele etmaal; met  gebruikmaking van 
klemmen, vangkooien, fuiken en honden, niet zijnde lange honden, onder de in artikel 4 
genoemde voorschriften; met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 
x 15 (.22 long rifle), uitsluitend van zonsopkomst tot zonsondergang; 

 
III alle grondgebruikers en jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwij-

king van het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van de Flora- en faunawet, de Canadese 
gans mogen verontrusten en de nesten mogen beperken door verstoren en eieren ra-
pen op de gronden waarvan zij grondgebruiker of jachthouder zijn, dit ter voorkoming 
van belangrijke schade aan gewassen; gedurende het gehele etmaal;  
(Deze bepaling geldt met ingang van 1 april 2006 niet meer, als gevolg van plaat-
sing van de Canadese gans op de landelijke vrijstellingslijst; zie bijlage 1 van het 
Besluit beheer en schadebestrijding dieren). 
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IV alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-
de in de artikelen 9, (11 en 12) van de Flora- en faunawet, de stand van de gedomesti-
ceerde grauwe gans mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit 
ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen; van zonsopkomst tot zonsonder-
gang; met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 26,7 (.22 Win-
chester Magnum). Een jachthouder kan de uitvoering van handelingen ingevolge dit lid 
van het besluit, betreffende de gedomesticeerde grauwe gans, bij schriftelijke machti-
ging overdragen aan een jachtaktehouder. De gemachtigde moet bij het verrichten van 
handelingen in het kader van dit lid van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdu-
rend bij zich dragen en op eerste aanvraag door een daartoe bevoegde ambtenaar on-
middellijk ter inzage afgeven. De in dit lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond 
ter verkrijging van een jachtakte; 

 
V alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet, de stand van de marterhond  mo-
gen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit ter voorkoming van scha-
de aan de fauna; van zonsopkomst tot zonsondergang; met het hagelgeweer en kogel-
buks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 15 (.22 long rifle); 

 
VI alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora en faunawet, de stand van de muskusrat mogen 
beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit in het belang van de openbare 
veiligheid en ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en vee; van zonsop-
komst tot zonsondergang; met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 
5,6 x 15 ( .22 long rifle); 

 
VII de muskusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân als categorie van personen die, in 

afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 51 van de Flora- en faunawet op an-
dermans gronden zonder diens toestemming, de stand van de muskusrat mogen be-
perken, dit in het belang van de openbare veiligheid en ter voorkoming van belangrijke 
schade aan gewassen en vee; gedurende het gehele etmaal; met gebruikmaking van 
klemmen, vangkooien, fuiken en honden, niet zijnde lange honden, onder de in artikel 4 
genoemde voorschriften; 

 
VIII alle jachthouders in Fryslan als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9, (11 en 12) van de Flora- en faunawet, de stand van de nijlgans 
mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit ter voorkoming van be-
langrijke schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan de fauna; van zons-
opkomst tot zonsondergang; met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 
5,6 x 15 ( .22 long rifle). Een jachthouder kan de uitvoering van handelingen ingevolge 
dit lid van het besluit, betreffende de nijlgans, bij schriftelijke machtiging overdragen aan 
een jachtaktehouder. De gemachtigde moet bij het verrichten van handelingen in het 
kader van dit lid van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen 
en op eerste aanvraag door een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage 
afgeven. De in dit lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van 
een jachtakte; 

 
IX alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen, die in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 (11 en 12) van de Flora- en faunawet de stand van de rosse stekel-
staarteend mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn en de Team-
leider van het Team Landelijk Gebied van de provincie Fryslân als persoon, die  jachtak-
tehouders schriftelijk kan machtigen in afwijking van het bepaalde in artikel 51 van de 
Flora- en faunawet hetzelfde te doen op andermans gronden zonder diens toestemming, 
dit ter voorkoming van schade aan de fauna; van zonsopkomst tot zonsondergang; met 
het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 15 ( .22 long rifle).  
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     Een jachthouder kan de uitvoering van de handelingen ingevolge dit lid van het besluit, 
betreffende de rosse stekelstaarteend, bij schriftelijke machtiging overdragen aan een 
jachtaktehouder. De gemachtigde moet bij het verrichten van handelingen in het kader 
van dit lid van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen en op 
eerste aanvraag door een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. 
De in dit lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jacht-
akte;   

 
X alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9, (11 en 12) van de Flora- en faunawet, de stand van de verwilderde 
duif mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit ter voorkoming 
van belangrijke schade aan gewassen, met dien verstande dat de beperking slechts 
plaatsvindt in de perioden die zijn overeengekomen tussen de Nederlandse Postduiven-
houders Organisatie (afdelingen Friesland en noord-oost Nederland), de Land- en Tuin-
bouw Organisatie Noord en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (in de zgn. 
ophokregeling); met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 15 ( 
.22 long rifle) van zonsopkomst tot zonsondergang. Een jachthouder kan de uitvoering 
van handelingen ingevolge dit lid van het besluit, betreffende de verwilderde duif, bij 
schriftelijke machtiging overdragen aan een jachtaktehouder. De gemachtigde moet bij 
het verrichten van handelingen in het kader van dit lid van het besluit, de schriftelijke 
machtiging voortdurend bij zich dragen en op eerste aanvraag door een daartoe be-
voegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. De in dit lid bedoelde machtiging 
kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jachtakte; 

 
XI alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet, de stand van de verwilderde kat 
mogen beperken  op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit ter voorkoming van 
schade aan de fauna; met alle tot jagen geoorloofde middelen alsmede de middelen zo-
als bepaald in de artikelen 5 tot en met 10 van het Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, met uitzondering van klemmen, gedurende het gehele etmaal en bij gebruik van 
het hagelgeweer en kogelbuks van zonsopkomst tot zonsondergang. Een jachthouder 
kan de uitvoering van handelingen ingevolge dit lid van het besluit, betreffende de ver-
wilderde kat, bij schriftelijke machtiging overdragen aan een jachtaktehouder. Deze laat-
ste moet bij het verrichten van handelingen in het kader van dit lid van het besluit, de 
schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen en op eerste aanvraag door een 
daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. De in dit lid bedoelde 
machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jachtakte; 

 
XII alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet, de stand van de wasbeer mogen 
beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit ter voorkoming van schade 
aan de fauna; van zonsopkomst tot zonsondergang; met het hagelgeweer en kogelbuks 
vanaf tenminste kaliber 5,6 x 43 (.222 Remington); 

 
XIII de Teamleider van het Team Landelijk Gebied van de provincie Fryslân als persoon die 

in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 51 van de Flora- en faunawet de 
stand van het wild zwijn mag laten beperken door, daartoe door hem/haar bij schriftelij-
ke machtiging gemachtigde jachtaktehouders,op andermans gronden zonder diens toe-
stemming, dit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee en schade aan 
de fauna; van zonsopkomst tot zonsondergang; met  middelen geschikt voor vangst en 
met de kogelbuks volgens wettelijke specificaties; tevens onder het in artikel 5 genoem-
de voorschrift. Het gebruik van lokvoer is toegestaan.  

      De gemachtigde(n) moet(en) bij het verrichten van handelingen in het kader van dit lid 
van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen en op eerste aan-
vraag van een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. De in dit 
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lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jachtakte;    
 
XIV alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen die, in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet de stand van de overzomerende 
Canadese gans mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, dit ter 
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan 
flora en fauna; van zonsopkomst tot zonsondergang; van af 1 april tot 1 september; met 
het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 26,7 (.22 Winchester Mag-
num). Een jachthouder kan de uitvoering van handelingen ingevolge dit lid van het be-
sluit, betreffende de overzomerende  Canadese gans, bij schriftelijke machtiging over-
dragen aan een jachtaktehouder. Deze gemachtigde moet bij het verrichten van hande-
lingen in het kader van dit lid van het besluit, de schriftelijke machtiging voortdurend bij 
zich dragen en op eerste aanvraag van een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk 
ter inzage afgeven. De in dit lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter ver-
krijging van een jachtakte;    
(Deze bepaling geldt met ingang van 1 april 2006 niet meer, als gevolg van plaat-
sing van de Canadese gans op de landelijke vrijstellingslijst; zie bijlage 1 van het 
Besluit beheer en schadebestrijding dieren). 

 
XV Alle jachthouders in Fryslân als categorie van personen, die in afwijking van het bepaal-

de in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet de stand van het damhert mogen 
beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn en de Teamleider van het Team 
Landelijk Gebied van de provincie Fryslân als persoon, die jachtaktehouders schriftelijk 
kan machtigen in afwijking van het bepaalde in artikel 51 van de Flora- en faunawet het-
zelfde te doen op andermans gronden zonder diens toestemming, dit in het belang van 
de openbare (verkeers-)veiligheid en ter voorkoming van belangrijke schade aan ge-
wassen; van zonsopkomst tot zonsondergang; met middelen geschikt voor vangst en 
met de kogelbuks volgens wettelijke specificaties. Het gebruik van lokvoer is toege-
staan.Bij de uitoefening van de bevoegdheden in het kader van dit lid van het besluit 
mag een jachthouder zich door ten hoogste twee jachtaktehouders laten vergezellen.  

      De gemachtigde(n) moet(en) bij het verrichten van handelingen in het kader van dit lid 
van het besluit de schriftelijke machtiging voortdurend bij zich dragen en op eerste aan-
vraag van een daartoe bevoegde ambtenaar onmiddellijk ter inzage afgeven. De in dit 
lid bedoelde machtiging kan niet dienen als grond ter verkrijging van een jachtakte.  
(Deze bepaling geldt niet meer als gevolg van vernietiging door de Rechtbank 
Leeuwarden bij uitspraak van 22 juni 2006, reg.nr. 05/1286.) 

 
Artikel 3 
Aan de aanwijzing zoals bedoeld in artikel 2 de volgende voorschriften te verbinden: 
 
1. Een ieder, die gebruik maakt van deze Aanwijzing is verplicht bij het verrichten van han-

delingen in het kader van dit besluit de geldende verboden (artikel 74) en bepalingen zo-
als vastgelegd in het Jachtbesluit en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in 
acht te nemen. 

2. Een ieder, die gebruik maakt van deze Aanwijzing is verplicht een legitimatiebewijs bij 
zich te dragen. 

3. Een ieder, die gebruik maakt van deze Aanwijzing is verplicht, indien gebruik wordt ge-
maakt van het middel geweer, een geldige jachtakte bij zich te dragen.  

4. De bemachtigde dieren, of delen daarvan, en eieren die voor consumptie geschikt zijn, 
mogen voor eigen gebruik worden aangewend. 

5. Ter voorkoming van de verspreiding van dierziekten dienen de bemachtigde dieren of 
resterende delen daarvan, voorzover deze niet voor eigen gebruik worden aangewend, of 
niet (mogen) worden verhandeld, ter destructie te worden aangeboden.  

6. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om  
      de werking van deze aanwijzing geheel of gedeeltelijk op te schorten.   
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Artikel 4 
De voorschriften als bedoeld in artikel 2, onder II en VII (betreffende de muskusrattenbestrij- 
ders) luiden als volgt: 
 
Algemeen 
a. Bemachtigde en gedode dieren en de eventuele opbrengst daarvan komen toe aan Wet-

terskip Fryslân. 
b. Gedode dieren mogen, voorzover dat nodig is, in het veld (als prooidier) worden achter-

gelaten op een geschikte plaats. 
c. Van deze aanwijzing mag binnen beschermde of staatsnatuurmonumenten slechts ge-

bruik worden gemaakt indien tevens een vergunning in het kader van de Natuurbe-
schermingswet is afgegeven. 

d. Bestrijding op gronden, die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de Ver-
eniging Natuurmonumenten, vindt slechts plaats in overleg met  deze terreinbeherende 
instanties. 

             
Bijzondere voorschriften 
 
Ten aanzien van het gebruik van klemmen 
e. Klemmen, die voor de vangst van muskusrat of beverrat zijn toegestaan, zijn onmid- 
      dellijk dodende klemmen van de bouwtypen Conibear 110, 120, 150/160 en 220, de   
      kleine en grote grondklem (in twee verschillende maten voor muskusrat en beverrat)  
       en de Fenn-trap alsmede lokaasklemmen van de typen Geissler en Hausmann voor  
       de muskusrat en de Leprich in twee verschillende maten voor muskusrat en beverrat.    
f. In terreinen met dassen worden beverratklemmen uitsluitend onder water geplaatst. 
g. In terreinen met otters worden geen beverratklemmen geplaatst op en in de omgeving 

van de door deze dieren gebruikte terreindelen. 
 
Ten aanzien van het gebruik van vangkooien en fuiken 
h. Een verdrinkkooi is een kooi waarvan het verdrinkcompartiment zich geheel of zoveel 

mogelijk onder water bevindt. 
i.     De toegang tot de kooi is in gebieden, waarin de otter geherintroduceerd wordt, ten 
      hoogste 9 cm in doorsnede . 
j.    Een kooi met een keel is voorzien van een zgn. (anti-)visklepje. 
k. Nieuwe kooien dienen te zijn vervaardigd van gaas met een maat van 2,5 bij 5 cm.   
l. Bestaande fuiken, die zijn vervaardigd van gaas met een maat van 2,5 bij 2,5 cm, die-

nen  boven- en onderin de kelen te worden voorzien van een opening van 2,5 bij 5 cm, 
waardoor kleine dieren kunnen ontsnappen. 

m. Een levend vangende kooi wordt in ieder geval dagelijks zo vroeg mogelijk gecontro-
leerd. Voorzover de weersomstandigheden dat toelaten wordt een kooi meerdere malen 
per dag gecontroleerd of buiten gebruik gesteld. 

n. Een levend vangende kooi is steeds voorzien van voldoende vochthoudend voedsel en 
zonodig van beschermende vegetatie in/op de kooi. 

o. Een levend vangende kooi op of aan fluctuerend water opgesteld, bevindt zich vast ver-
ankerd op een vlot, dat met het waterniveau kan bewegen.        

p. Beverratten en muskusratten, die in een levend vangende kooi zijn gevangen, mogen   
       in de kooi worden gedood met een schietwapen (pistool) op gasdruk door de mus 
     kusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân, die een verlof als bedoeld in artikel 28  
       van de Wet wapens en munitie hebben ontvangen van de korpschef in zijn of haar    
       woon- of verblijfplaats. 
      
Ten aanzien van het gebruik van honden 
q. Het gebruik van honden en geweren is slechts toegestaan in opdracht van en volgens 

de regels van de dienstleiding van Wetterskip Fryslân. 
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Artikel 5 
Het voorschrift bedoeld in artikel 2, onder XIII, luidt als volgt:   
 
Van gedode wilde zwijnen dient onverwijld een bloedmonster te worden genomen volgens 
de daarvoor geldende instructie en procedure en voor onderzoek worden aangeboden aan 
de Gezondheidsdienst voor Dieren, Postbus 9, 7400 AA Deventer, ter attentie van Leo Dek- 
kers (telefoon 0570 – 660371). 
  
Artikel 6 
Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad. 
 
Leeuwarden, 1 februari 2005                                       
 
Gedeputeerde staten van Fryslân 

 
 

De wijzigingen t.o.v. het besluit van 11 februari 2003 zijn cursief aangegeven. 
 
 
Toelichting bij besluit van 1 februari 2005. 
 
Artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet biedt gedeputeerde staten de mogelijkheid te 
bepalen dat de stand van bij ministeriële regeling aangewezen beschermde inheemse dier-
soorten, andere diersoorten of verwilderde dieren kan worden beperkt. Dit artikel biedt te-
vens de mogelijkheid om de stand van aangewezen soorten te beperken op andermans 
gronden. 
De bedoelde ministeriële regeling is de Regeling beheer en schadebestrijding dieren. In bij-
lage 1 als bedoeld in artikel 2 van deze regeling zijn de aangewezen diersoorten opgesomd. 
 
Het thans voorliggende besluit betreft een wijziging van het aanwijzingsbesluit van 11 februa-
ri 2003. De wijzigingen zijn cursief weergegeven. Door de wijziging heeft de aanwijzing nu 
betrekking op de volgende soorten: beverrat, Canadese gans, (gedomesticeerde) grauwe 
gans, marterhond, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaarteend, verwilderde duif, verwilderde 
kat, wasbeer, wild zwijn en damhert. 
 
Gedomesticeerde (grauwe) ganzen vallen niet onder de beschermende werking van de Flo-
ra- en faunawet. Dit geldt ook, voor wat betreft de vogelsoorten, voor de nijlgans, de rosse 
stekelstaarteend en de verwilderde duif. Het verstoren van bijvoorbeeld nesten en het rapen 
en schudden van eieren van deze soorten is daarom niet verboden en het doden op zich ook 
niet (de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet zijn dus niet van toepassing). Alleen 
het gebruik van een geweer voor het doden van deze soorten dient expliciet te worden toe-
gestaan. Artikel 67 van de wet is hiervoor het geëigende instrument. Hetzelfde geldt voor de 
diersoorten beverrat, marterhond, muskusrat, verwilderde kat en wasbeer.  
 
Zoals hierboven gezegd wijzigt deze aanwijzing de aanwijzing van 11 februari 2003. Als ge-
volg van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht zijn enkele soorten toegevoegd. 
Het beleid van de provincie Fryslân in deze is vastgelegd in de door gedeputeerde staten 
vastgestelde Provinciale Beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en faunawet en voor het 
Provinciaal Soortenbeleid, Libje en libje litte, 2 juli 2002 en geactualiseerd in februari/maart 
2003.  
 
De aanwijzing betreft soorten die van nature niet thuis horen in Fryslân en ook niet gewenst 
zijn vanwege één van de in artikel 67 genoemde belangen. Voor deze soorten staan wij een 
zgn. nul-stand voor.  
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De beverrat maakt een opmars door in Nederland. In de buurprovincie Overijssel nemen de 
vangsten ook toe. Om de vestiging van de beverrat in Fryslân in de kiem te smoren dienen 
adequate methoden en middelen toegepast te kunnen worden. Deze aanwijzing sluit aan bij 
de bestrijdingsmethoden en –middelen in zuidelijk Nederland waar de beverrat al vele jaren 
wordt bestreden. In afwijking van ons eerder vastgestelde beleid staan wij hierbij een lichter 
kaliber kogelbuks toe (5,6 x 15, .22 long rifle) omdat de resultaten van een veldproef met 
betrekking tot de uitwerking van drie verschillende kalibers kogelbuks op (dode) beverratten 
in overeenstemming zijn met de praktijkervaringen van de beverrattenbestrijders elders in 
het land. Ook staan wij toe dat de bestrijders in het veld gebruik mogen maken van hagelge-
weer en kogelbuks op andermans gronden, zij het onder strikte regie van de dienstleiding 
van het Wetterskip Fryslân.  
 
Alle jachthouders en grondgebruikers mochten al de nesten verstoren en eieren rapen van 
broedende Canadese ganzen. Dit blijkt niet toereikend om de overzomerende populatie te 
beperken. Daarom voegen wij toe mogelijkheden van afschot van de overzomerende Cana-
dese gans. Wij beperken dit afschot vooralsnog alleen tot overzomerende Canadese ganzen 
om (de nagenoeg theoretische) mogelijkheid te voorkomen dat echt wilde, uit Canada af-
komstige, exemplaren, die op trek wel eens in Europa (sporadisch in Groot Britannië en Ne-
derland) terecht komen, worden geschoten. De dieren die in de winter de nederlandse popu-
latie aanvullen zijn afkomstig uit Fenno-Skandinavië waar de soort ook is geïntroduceerd.  
 
Bij de Rosse stekelstaarteend is de Teamleider van het team Landelijk Gebied van de pro-
vincie Fryslân aangewezen om machtigingen te verstrekken (ook) op andermans gronden. 
Dit is bedoeld ter uitvoering en mede ondersteuning van het Biodiversiteitsverdrag, waarin 
naast het beschermen van inheemse soorten ook de bestrijding van gebiedsvreemde soor-
ten is opgenomen. Betrokken partijen, waaronder ook Birdlife International, zijn de uitroeiing 
van de in het wild voorkomende exemplaren van de rosse stekelstaarteend in Europa over-
eengekomen. De rosse stekelstaarteend (inheems in Noord Amerika) hybridiseert met de in 
Europa inheemse witkopeend, een wereldwijd bedreigde soort, en dreigt deze soort daarmee 
te gronde te richten. De ervaring leert dat tot nu toe gerechtigden nauwelijks optreden tegen 
de rosse stekelstaarteend zodat een meer dwangmatig middel voor actief ingrijpen nodig is 
om in te zetten. De aanwijzing van de Teamleider Landelijk Gebied wordt gedaan om snel en 
adequaat te kunnen (laten) handelen. Ter waarborging van de zorgvuldigheid voert de 
Teamleider eerst overleg met een aantal instanties voordat een machtiging wordt verleend. 
Het gaat hierbij om de Algemene Inspectie Dienst, de plaatselijke (of regionale) politie, de 
faunabeheereenheid en zonodig de terreinbeherende organisaties. Aangezien het hier niet 
om beheer van de soort gaat maar om het verwijderen van alle in het wild voorkomende die-
ren is geen faunabeheerplan vereist. Het gaat overigens nog niet om grote aantallen vogels. 
Meldpunt voor in het wild aanwezige rosse stekelstaarteenden is het Team Landelijk Gebied 
van de provincie Fryslân, 058-2925552. 
 
Het Wilde zwijn wordt zo nu en dan aangetroffen in Fryslân. Het betreft hier in alle gevallen 
illegaal uitgezette of ontsnapte dieren. Meestal kan de herkomst niet achterhaald worden. 
Wilde zwijnen richten vaak grote schade aan landbouwgewassen aan. Dit is de reden waar-
om ze buiten de Veluwe en de Meinweg niet getolereerd worden. Buiten deze gebieden geldt 
een nulstand (rijks- en provinciaal beleid). Dit geldt ook voor uit ons omringende landen bin-
nentrekkende dieren. Wilde zwijnen kunnen drager zijn van zeer besmettelijke dierziekten 
(o.a. mond- en klauwzeer, varkenspest) die enorme schade kunnen aanrichten aan onder 
meer de gehouden varkensstapel. Bij aanwezigheid van wilde zwijnen van onbekende her-
komst is het nodig om zeer snel en adequaat op te kunnen treden door middel van vangst of 
afschot van deze dieren. Dit moet ook kunnen op andermans gronden zonder diens toe-
stemming. De aanwijzing van de Teamleider Landelijk Gebied wordt gedaan om snel en 
adequaat te kunnen (laten) handelen. Ter waarborging van de zorgvuldigheid wordt overleg 
gevoerd met een aantal instanties voordat een machtiging wordt verleend. Het betreft de 
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Algemene Inspectie Dienst, de plaatselijke (of regionale) politie en de faunabeheereenheid. 
Zo nodig ook de terreinbeherende organisatie(s). Meldpunt voor vrij rond lopende wilde zwij-
nen is het Team Landelijk Gebied van de provincie Fryslân, 058-2925552. 
 
Damherten komen van nature niet voor in Fryslân. In Nederland is het damhert een be-
schermde inheemse diersoort vanwege de aanname dat de soort al meer dan honderd jaar 
in Nederland voorkomt (Veluwe).  Het damhert is ook geplaatst op de Rode lijst van bedreig-
de en kwetsbare dieren in Nederland in de categorie Bedreigde soorten (BE). De Toelichting 
op de Rode lijst (IKC rapport nr. 12,1994)  vermeldt dat na 1985 een sterke achteruitgang op 
de Veluwe plaats vond door een op aantalreductie gericht afschot. Dat zou een ernstige be-
dreiging van het voortbestaan van deze kleine geïsoleerde populaties betekenen. De status 
van het damhert wordt in de Rode lijst discutabel geacht (IKC ). Daarom wordt onder het 
hoofdje Maatregelen: ”Gezien de discutabele status van de soort wordt wijziging van de hui-
dige situatie niet actief nagestreefd”. Het streven van de Rode lijst is daarmee gericht op 
behoud van de status-quo  van de populaties op de Veluwe, het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, de Amsterdamse waterleidingduinen en de duinen van Oostkapelle en Bree-
zand. In de toelichting op de vaststelling van de rode lijst van zoogdieren in Nederland door 
de minister van LNV, 1995, staat dat het wild zwijn, edelhert en damhert voorkomen. “Dit 
hangt samen met de in het verleden gemaakte keuze om de leefgebieden voor deze soorten 
beperkt te houden, in verband met voorkoming van schade.” 
De dieren die in Fryslân in het wild leven zijn afkomstig uit illegaal losgelaten of uit dieren-
parkjes uitgebroken dieren. Het rijksbeleid staat deze ontwikkeling niet toe in verband met 
voorkoming van schade. Wettelijk is het verboden diersoorten in de vrije natuur uit te zetten. 
Wij streven ook niet naar een vrij levende populatie in Fryslân vanwege voorkoming van 
schade en in het belang van de verkeersveiligheid. Dit is ook verwoord in de provinciale be-
leidsregels Libje en libje litte, zoals die op 2 juli 2002 zijn vastgesteld. Schade aan land-
bouwgewassen en verkeersonveilige situaties doen zich elders in het land al in toenemende 
mate voor. 
Nu er al enkele jaren van reproductie sprake is bij de damherten in Fryslân bestaat het risico 
dat, net als de ontwikkelingen van andere populaties (onder andere elders in het land), de 
aantallen snel toe nemen. Het niet nastreven van in het wild voorkomende populatie(s) bete-
kent zo veel als een nul-stand. Om dit te kunnen bereiken moeten er effectieve  instrumenten 
zijn om dit doel te bereiken. Vangen (al dan niet met behulp van verdoving), en weer terug 
plaatsen in dierenparkjes is geen optie gebleken omdat het moeilijk en kostbaar is, veel 
stress bij de dieren veroorzaakt en niemand deze dieren wil hebben. Brengen naar plaatsen 
op de Veluwe waar ze wél in het wild voorkomen is ook geen bevredigende oplossing omdat 
damherten daar ook beheerd worden en afschot van dieren plaats vindt. Bij de Waterleiding 
duinen van Amsterdam en de Manteling van Walcheren vindt (nog) geen beheer plaats maar 
de snel toenemende aantallen dieren daar zorgen in toenemende mate voor schade aan 
landbouw en verkeersonveilige situaties. Vangen en euthanaseren blijkt, als middel om een 
populatie op te ruimen, in de praktijk geen effectieve methode te zijn. Geen van de vorige 
oplossingen is dus een bevredigende oplossing voor beperking van de populatie damherten. 
Als enige effectieve optie blijft het verwijderen van de dieren door middel van afschot over.  
Dit dient zowel effectief als zorgvuldig te gebeuren. Effectief is het als jachthouders (b.v. It 
Fryske Gea, Staatsbosbeheer en houders van jachtrechten) voor hun eigen gebied de moge-
lijkheid tot afschot krijgen. 
Voor gevallen waarin grondeigenaren of –gebruikers niet mee willen werken is het nodig van 
de bevoegdheid gebruik te maken op andermans gronden zonder diens toestemming. Met 
het oog hierop wordt de Teamleider Landelijk Gebied aangewezen, die personen kan mach-
tigen. Uiteraard dient dit met de nodige zorgvuldigheid te worden toegepast. Daarom willen 
wij alvorens tot machtiging tot afschot over te gaan overleg plegen met vertegenwoordigers 
van een aantal instanties. Wij denken hierbij aan vertegenwoordigers van de Algemene In-
spectie Dienst, de plaatselijke (of regionale) politie en de faunabeheereenheid. In voorko-
mende gevallen ook van de terreinbeherende organisatie(s). Meldpunt voor vrij rond lopende 
damherten is het Team Landelijk Gebied van de provincie Fryslân, 058-2925552. 
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BIJLAGE  3       
 
 
 
 
OVERZICHT PER DIERSOORT TER UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 65 t/m 68 e.v. 
 
 
(in ALFABETISCHE volgorde) 
 
BEVERRAT 
BRANDGANS 
CANADESE GANS 
DAMHERT 
EKSTER 
FAZANT 
GRAUWE GANS 
HAAS 
HOLENDUIF 
HOUTDUIF 
KAUW 
KLEINE MANTELMEEUW 
KLEINE RIETGANS 
KNOBBELZWAAN 
KOKMEEUW 
KOLGANS 
KONIJN 
MARTERHOND 
MEERKOET 
MUSKUSRAT 
NIJLGANS 
REE 
ROEK 
ROSSE STEKELSTAARTEEND 
ROTGANS 
SMIENT 
SPREEUW 
STORMMEEUW 
TAIGARIETGANS 
TOENDRARIETGANS 
VERWILDERDE DUIF 
VERWILDERDE KAT 
VERWILDERDE NERTS 
VOS 
WASBEER 
WILD ZWIJN 
WILDE EEND 
ZILVERMEEUW 
ZWARTE KRAAI 
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BEVERRAT, Myocastor coypus 
 
Voorkomen In Limburg, Noord Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Flevoland, 

Overijssel en Friesland. In zuid Nederland het talrijkst. Sinds 2004 ook klei-
ne aantallen in Groningen en Drenthe. 

  
Aantallen Onbekend. Eerste zichtmeldingen bij Tjeukemeer. Alleen vangsten bekend; 

tot 2004 landelijk ca. 4400. In Fryslân drie in 2001. 
  
Trend Vangsten nemen landelijk niet meer toe. 
  
Status - Onbeschermde, niet inheemse zoogdiersoort.  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade - Door ondergraving schade aan waterkeringen (waardoor gevaar voor 

openbare veiligheid), slootkanten, perceelsranden, wegen, spoordijken. 
Verdroging natte natuurgebieden met kaden. 

- Vraat aan landbouwgewassen als maïs en suikerbieten. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Doelmatige bestrijding is nog geen wettelijke taak van de Provincie. Uitvoe-
ring delegeren aan Wetterskip Fryslân. Jachtaktehouders op hun eigen 
jachtterrein (zolang geen bevers in Fryslân voorkomen) toestaan beverrat 
met geweer of kogelbuks te doden. Daarom wijzen wij, gelet op artikel 67 
van de wet alle jachthouders in Fryslân aan, als categorie van personen 
die, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de wet, de 
beverrat mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, in 
het belang van de openbare veiligheid en ter voorkoming van belangrijke 
schade aan gewassen en vee. Muskusrattenbestrijders van Wetterskip 
Fryslân wijzen wij aan als categorie van personen die op andermans gron-
den zonder diens toestemming de stand mogen beperken. 

Artikel 68: n.v.t. 
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BRANDGANS, Branta leucopsis 
 
Voorkomen Talrijk voorkomend op kweldervegetaties, grasland en akkerbouwgronden. 

Vooral wintergast; van september tot en met april. Beginnende broedpopu-
latie bestaat uit ontsnapte dieren uit watervogelcollecties en aangeschoten 
dieren, maar ook uit wilde vogels die behoren tot Baltische populatie. In 
2001-2005 op ca. 30 locaties broedend, ook op de Waddeneilanden. Broed-
vogels zijn vermoedelijk standvogel. 

  
Aantallen In Fryslân maxima tot meer dan 200.000. Broedparen landelijk opgelopen 

tot ca. 6.000. In Fryslân al 115 (2005). 
  
Trend Landelijke trend in 1995-2005 van wintergasten is positief: minimale ver-

dubbeling in de afgelopen 15 jaren. Zelfde landelijke trend geldt voor 
broedvogels vanaf 1990. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (niet in ganzenfoerageergebieden tijdens de opvangperiode). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt wel voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlagen II/1 en II/2; mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan.  
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk gras, winter- en zomergranen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
De brandgans behoort (met name vanwege het sterk wisselende broedsuc-
ces ) tot de zogenaamde kwetsbare soorten, waarvoor in beginsel geen 
ontheffingen worden verleend. Nationaal beleid is echter in ontwikkeling. 
Populatiebeperking van overzomerende brandganzen in de toekomst 
misschien via een provinciale  artikel 65 vrijstelling. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn (overzomerende ganzen). 

Ontheffingsgebied Gehele provincie, eventueel ook in NB-wet gebieden en in natuurgebieden 
van terreinbeherende organisaties. 

Ontheffingsperiode - Vangen en doden overzomerende ganzen: 1 juni tot 1 oktober. 
- Legselbeperking: 1 februari tot en met 31 mei (i.v.m. vervolglegsels). In 
  ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 

Ontheffingstijdstip Afschot overzomerende ganzen: half uur vóór zonsopkomst tot een uur na 
zonsondergang (geweer). 

Toegestane middelen Afschot overzomerende ganzen: hagelgeweer en kogelbuks, vanaf ten min-
ste kaliber 5,6 x 26.7 (.22 Winchester Magnum). Eventueel andere wettelijk 
toegestane middelen. 
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BRANDGANS, Branta leucopsis (vervolg) 
 
Overige voorwaarden Voor doden van overzomerende ganzen: in verband met bestuurlijke con-

trole: vooraf meldingsplicht bij provincie van voorgenomen gebruik onthef-
fing, onder aanlevering van de volgende gegevens: de NAW (naam-adres-
woonplaats) gegevens van grondgebruiker en jachtaktehouder(s) en een 
topografische kaart waarop de schade percelen staan aangegeven. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
(GROTE) CANADESE GANS, Branta canadensis 
 
Voorkomen Veelal in kleinere groepjes voorkomend in diverse delen van de provincie, 

maar in recente jaren ook groepen van ruim 200. Als broedvogel op min-
stens 40 locaties in 2001-2005, ook op de Waddeneilanden. 

  
Aantallen Nederlandse aantallen groeien snel, tot ca. 12.000. Landelijk aantal broed-

vogels is inmiddels gestegen tot ca. 3.000. In Fryslân 113 paren (2005). 
  
Trend De Nederlandse aantallen groeien zeer snel, jaarlijks ca. 30%. In Fryslân 

wisselende groei tot wel 300% in 1998/1999 (broedparen). 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
het gehele land (geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst art. 65, voor 
handelingen door grondgebruikers in afwijking van de art. 9, 10, 11 en 
12). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa). 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen).  

  
Soort schade Voornamelijk gras; in geringe mate wintergranen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65. 

 
De landelijke vrijstelling art. 65 maakt schadebestrijding (i.v.m. schade aan 
gewassen) het gehele jaar mogelijk. Aanvullende ontheffingen zijn niet 
noodzakelijk. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
DAMHERT, Dama dama 
 
Voorkomen Komen niet van nature voor in Fryslân. Enkele vrij levende populaties zijn 

recent ontstaan uit dieren die uit hertenparkjes of particuliere fokkerijen of 
verzamelingen zijn ontsnapt. In kleine aantallen voorkomend in het Lau-
wersmeer, de omgevingen van Damwoude-Rinsumageest-Dokkum, Katlijk 
en Boijl.  Geregeld ontsnappen dieren of worden bewust losgelaten als ze 
voor de handel niets opbrengen. 

  
Aantallen Enkelen tot enkele tientallen. 

  
Trend Fluctuerend. Er is sprake van natuurlijke aanwas. Toename in het wild als 

de financiële opbrengsten van de gehouden dieren teruglopen. 

  
Status - Beschermde inheemse zoogdiersoort. 

- Geplaatst op de Rode lijst voor zoogdieren ( dit houdt overigens niet 
automatisch in dat beschermingsmaatregelen moeten worden geno-
men). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade - Voornamelijk gras, maïs, granen en vollegrondsgroenten; legering, 

vraat- en veegschade. 
- Aan mens, dier (soort zelf) en voertuigen bij aanrijdingen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en 68. 

 
Wij beschouwen de in Fryslân voorkomende dieren als exoten. Er wordt 
niet naar gestreefd een vrij levende populatie in stand te houden. Dit bete-
kent een 0 stand in Fryslân. 
Daarom willen wij alle jachthouders in Fryslân aanwijzen als categorie van 
personen die, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de 
Flora- en faunawet de stand van het damhert mogen beperken op gronden 
waarvan zij jachthouder zijn, met middelen geschikt voor vangst en de ko-
gelbuks, waarbij het gebruik van lokvoer is toegestaan, in het belang van de 
openbare (verkeers-)veiligheid en ter voorkoming van belangrijke schade 
aan gewassen. Ook willen wij jachtaktehouders schriftelijk machtigen in 
afwijking van artikel 51 van de Ffwet hetzelfde te doen op andermans gron-
den zonder diens toestemming. Probleem is dat op dit moment een derge-
lijke aanwijzing de rechterlijke toets vooralsnog niet kan doorstaan i.v.m. het 
onvoldoende kunnen aantonen van bovenvermelde belangen. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen bij schade aan gewassen, waarvan 
er ten minste een zichtbaar aanwezig moet zijn. Bij boomkwekerijen een 
deugdelijk raster. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie. 
Ontheffingsperiode Gehele jaar. In ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 
Ontheffingstijdstip Geweer: van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang, van 

1 april t/m 31 augustus. Buiten dit tijdvak van een half uur voor zonsop-
komst tot een half uur na zonsondergang. 

Toegestane middelen Kogelbuks volgens wettelijke specificaties. Ook vanuit stilstaand voertuig. 
Overige voorwaarden - 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
EKSTER, Pica pica 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend in de hele provincie; de grootste aantallen in omge-

ving dorpen en steden. 

  
Aantallen Landelijk ca. 51.000 broedparen 

  
Trend Landelijke broedvogel- en midwintertellingen tonen een afname in de afge-

lopen 20 jaar. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU), 
maar wel op bijlage II/2; is hierop vermeld voor Nederland; er mag dus op 
gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Zaaibedden van granen. Aanpikken van fruit. Schadeomvang niet duidelijk. 

Eieren en jongen van zangvogels. Invloed daarvan onbekend. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
De ekster is geen kwetsbare vogelsoort. Er bestaat tot op heden geen do-
cumentatie over schade, op basis van taxaties, door eksters in Fryslân. Er 
bestaat daarom op dit moment geen redelijk doel om inbreuk te maken op 
de bescherming. Wel ontheffing mogelijk bij aantoonbare belangrijke scha-
de. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie (op schadepercelen). In ganzenfoerageergebieden onder 
voorwaarden. 

Ontheffingsperiode Voor landbouwschade afhankelijk van schadegevoelige periode van het 
gewas. 

Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang (geweer). 
Toegestane middelen Hagelgeweer, kogelbuks vanaf ten minste kaliber 5,6 x 15 (.22 long rifle) en 

vangkooi / kastval. 
Overige voorwaarden - 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
FAZANT, Phasianus colchicus 
 
Voorkomen Algemeen voorkomende soort, ook in de noordelijke bouwstreek. Stand-

vogel. 

  
Aantallen Onbekend 

  
Trend Landelijke broedvogel- en wintertellingen laten een afname zien vanaf 

ongeveer 1990. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Bejaagbaar wild. 
- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit be-

heer en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke 
schade in delen van het land. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa). 
Komt wel voor op bijlage III/1; handel dus toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk pikschade in bollen en vollegrondsgroenten. In korte tijd 

kan in een aantal gewassen grote schade ontstaan. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68. 

 
Omdat grote schade in zeer korte tijd kan ontstaan, is snel optreden nodig 
in die gevallen. Ontheffing op voorhand mogelijk. Pas gebruik van onthef-
fing als aantoonbare schade is ontstaan. De stand (in een groter gebied) 
moet met reguliere bejaging op een acceptabel niveau worden gehouden. 
De fazantenhen is bejaagbaar van 15 oktober tot en met 31 december en 
de fazantenhaan van 15 oktober tot en met 31 januari. 
Tot juli 2010 is een ontheffing verleend voor verontrusting in de gehele 
provincie. Deze verontrustingsmogelijkheid in de toekomst bieden via 
een provinciale vrijstelling (art.65). 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn.  

Ontheffingsgebied Gehele provincie (op schadepercelen). In ganzenfoerageergebieden on-
der voorwaarden. 

Ontheffingsperiode Tijdens schadegevoelige perioden, aansluitend op de bejaagbare periode. 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang (geweer). 
Toegestane middelen Uitsluitend hagelgeweer. 
Overige voorwaarden Gebruik ontheffing voor doden pas na raadpleging en op advies van de 

provincie. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

GRAUWE GANS, Anser anser 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend op grasland, akkerbouwgebieden en in laagveen-

moerassen. 
Trekvogel vanaf augustus tot en met maart; wintergast in kleine aantallen. 
Broedvogel, zowel in grote moerasgebieden als in kleine moerasjes; ook op 
waddeneilanden. Trek naar ruigebieden (Flevoland, Friese IJsselmeerkust) 
gedurende de zomer (mei, juni, juli) van dieren o.a. uit Skandinavië, Duits-
land, Polen. 
Daarnaast komen gedomesticeerde grauwe ganzen voor (o.a. met kleuraf-
wijking). 

  
Aantallen Landelijk tot 300.000 individuen; in Fryslân tot ruim 20.000 (in 2002/03). 

Landelijk ca. 25.000 broedparen, in Fryslân ca. 2000 (in 2007), voorname-
lijk in natuurgebieden. 

  
Trend Aantal doortrekkers neemt gestaag toe, min of meer gelijke tred houdend 

met de algehele groei van de Noordwest-Europese populatie. Het beeld van 
trekvogels, broedvogels, vogels die ruien is overigens tamelijk complex. 
De kolonisatie door broedvogels voltrekt zich in een rap tempo en breidt 
zich in gebieden en aantallen snel uit. Binnen niet al te lange tijd zullen de 
meeste geschikte laagveenmoerasterreinen gekoloniseerd zijn. Een veel-
voud van het huidige aantal broedvogels is dan te verwachten. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
en doden (van 1 oktober tot 1 april) in de hele provincie op percelen 
waar gewassenschade dreigt of voorkomt (niet in ganzenfoerageerge-
bieden tijdens de opvangperiode).  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- De gedomesticeerde grauwe gans komt voor in de provinciale “Aanwij-
zing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en fau-
nawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa). 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt wel voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Vraat in gras en akker- en tuinbouwgewassen. Zowel in het winterhalfjaar 

als in de zomer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 
 

 
 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

GRAUWE GANS, Anser anser (vervolg) 
 
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65, 67 en 68, de provin-

ciale “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân” en de provinciale 
“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. Tevens is het Beleidskader Faunabeheer van toepassing. 
 
De grauwe gans wordt gerekend tot de weinig kwetsbare soorten, met na-
men vanwege een vrij constant broedsucces. 
Het broeden in natuurgebieden vervult een belangrijke rol in die levensge-
meenschappen. 
Anderzijds dient ontoelaatbare landbouwschade op omliggende landbouw-
gronden te worden voorkomen. 
Ontheffingen kunnen op voorhand worden verleend voor ingrepen in de 
broed- en overzomerende populaties. Dit betreft het beperken van de 
broedpopulaties d.m.v. eierrapen en doden (eventueel vangen en/of af-
schot) van overzomerende ganzen.  
Ontheffingen voor vangen en afschot van overzomerende grauwe ganzen 
kunnen worden verleend aan de Faunabeheereenheid. 
  
Voor gedomesticeerde grauwe ganzen wijzen wij, gelet op artikel 67 van de 
wet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, alle jachthou-
ders in Fryslân aan, als categorie van personen die, in afwijking van het 
bepaalde in de artikelen 9, 11 en 12 van de wet, deze ganzen mogen be-
perken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn. Bij schriftelijke en ge-
dagtekende verklaring mogen zij deze bevoegdheid overdragen aan (ande-
re) jachtaktehouders. Ganzen van de soort Anser anser die kleurafwijkin-
gen, in allerlei gradaties, vertonen en zich het gehele jaar door in een be-
perkte omgeving ophouden, vaak als groep, ook al kunnen zij zich vrij be-
wegen en ook al brengen zij nakomelingen voort, beschouwen wij als ge-
domesticeerd. De ganzen met kleurafwijkingen die met hun wilde soortge-
noten optrekken beschouwen wij niet als gedomesticeerd maar als wild. 
 
Voor overwinterende grauwe ganzen is het Beleidskader Faunabeheer van 
toepassing (zie de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65). 
Het beleid voor overzomerende ganzen is (landelijk) nog volop in ont-
wikkeling. Hierop zal de provincie in de toekomst nog nader inspelen. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Voor doden van overzomerende ganzen: ten minste twee effectieve maat-
regelen, waarvan er ten minste een zichtbaar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie, eventueel ook in NB-wet gebieden en in natuurgebieden 
van terreinbeherende organisaties (overzomerende ganzen). 

Ontheffingsperiode - Legselbeperking van 1 februari tot en met 31 mei (i.v.m. vervolgleg-
sels). In ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 

- Vangen en doden overzomerende ganzen van 1 april tot 1 oktober. 
Ontheffingstijdstip Afschot overzomerende ganzen: van een half uur vóór zonsopkomst tot een 

uur na zonsondergang. 
Toegestane middelen Overzomerende ganzen: hagelgeweer en kogelbuks, vanaf ten minste kali-

ber 5,6 x 26,7 (.22 Winchester Magnum). Eventueel andere wettelijk toege-
stane middelen.  

Overige voorwaarden Voor doden van overzomerende ganzen: in verband met bestuurlijke con-
trole: vooraf meldingsplicht bij provincie van voorgenomen gebruik onthef-
fing, onder aanlevering van de volgende gegevens: de NAW (naam-adres-
woonplaats) gegevens van grondgebruiker en jachtaktehouder(s) en een 
topografische kaart waarop de schadepercelen staan aangegeven. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
HAAS, Lepus europaeus 
 
Voorkomen Algemeen voorkomende soort van open agrarisch gebied in de gehele pro-

vincie; ook in de noordelijke bouwstreek en op Waddeneilanden. 

  
Aantallen Alleen afschotcijfers bekend. Afschot bedraagt 6,4 haas per 100 ha. Bij 

gemiddeld afschot van 30 à 40 procent van het herfstbestand betekent dit 
ca. 16 tot 21 hazen per 100 hectare 

  
Trend Hoewel het aantal afgeschoten hazen fluctueert met een licht dalende trend 

vanaf 1997, vertoont het afschot sinds 1980 een stabiele trend 

  
Status - Beschermde inheemse zoogdiersoort. 

- Bejaagbaar wild. 
- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 

en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade - Vollegrondsgroenten, bloemen- en bomenteelt en akkerbouwgewassen. 

In korte tijd kan in een aantal gewassen grote schade ontstaan. 
- Helmgras in de primaire zeewering op de Waddeneilanden. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
Omdat grote schade in zeer korte tijd kan ontstaan, is snel optreden nodig 
in die gevallen. De stand (in een groter gebied) moet met reguliere bejaging 
op een acceptabel niveau worden gehouden. De haas is bejaagbaar van 15 
oktober tot en met 31 december. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

- Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een 
zichtbaar aanwezig moet zijn. 

- Bij kapitaalsintensieve gewassen worden grotere inspanningen geëist 
(een afdoende hazenkerend raster). 

- Elektrisch (gaas-)raster bij overige landbouwgewassen. 
Ontheffingsgebied -     Gehele provincie waar schadegevoelige gewassen voorkomen. In gan-

zenfoerageergebieden onder voorwaarden. 
- Primaire zeewering op Waddeneilanden. 

Ontheffingsperiode Tijdens schadegevoelige perioden, aansluitend op de bejaagbare periode. 
Ontheffingstijdstip - Van zonsopkomst tot zonsondergang (geweer). 

- Voor primaire zeewering ook in nachtelijke uren. 
Toegestane middelen - Hagelgeweer met voor de jacht toegestane kalibers en (uitsluitend in zee 

  werende duinen) kogelbuks, ten minste kaliber 5,6 x 15 (.22 long rifle). 
- Kunstlicht in duinen van de primaire zeekering. 

Overige voorwaarden - Gebruik ontheffing pas na raadpleging en op advies van de provincie. 
- In verband met handhavingscontrole: vooraf meldingsplicht bij de plaatse- 
  lijke politie van voorgenomen gebruik ontheffing met kunstlicht. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
HOLENDUIF, Columba oenas 
 
Voorkomen Minder algemeen voorkomende soort. Standvogel en zwerfvogel.Tevens 

doortrek en overwintering van vogels uit Fenno-Scandinavië en Midden 
Europa. In de broedtijd in vrijwel de gehele provincie. Buiten broedtijd over-
wegend op akkerland. 

  
Aantallen In Nederland 50-70.000 broedparen. Friese aantallen zijn onbekend 

  
Trend Landelijke broedpopulatie neemt toe met < 5% jaar vanaf 1990. Landelijke 

wintervogeltellingen tonen eenzelfde trend vanaf 1980. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade O.a. aan granen, graszaad en vollegrondsgroenten. 
  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

 
Ontheffing is mogelijk voor schadegevoelige gewassen. Tot juli 2010 is een 
ontheffing verleend voor verontrusting in de gehele provincie. Deze veront-
rustingsmogelijkheid in de toekomst bieden via een provinciale vrij-
stelling (art.65). 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie (op schadepercelen). In ganzenfoerageergebieden onder 
voorwaarden. 

Ontheffingsperiode Gehele jaar tijdens schadegevoelige perioden. 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang (geweer). 
Toegestane middelen Hagelgeweer. 
Overige voorwaarden Gebruik ontheffing voor doden pas na raadpleging en op advies van de 

provincie. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
HOUTDUIF, Columba palumbus 
 
Voorkomen Zeer algemeen voorkomende soort in vrijwel de hele provincie. Standvogel, 

doortrekker en wintergast. 

  
Aantallen Broedpopulatie landelijk op 460.000 geschat. In het najaar verblijven er 

tussen de 3 en 4 miljoen houtduiven in Nederland. Friese aantallen zijn 
onbekend. 

  
Trend De landelijke broedpopulatie vertoont toename van < 5% per jaar sinds 

1990. Uit landelijke wintertellingen komt geen trend naar voren sinds 1980. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Bejaagbaar wild. 
- Aangewezen in bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer 

en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
het gehele land ((geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst art. 65, voor 
handelingen door grondgebruikers in afwijking van de art. 9, 10, 11 en 
12). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa). 
Komt wel voor op bijlage III/1; handel dus toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Het gehele jaar in een breed scala aan gewassen en teelten. Ook ’s winters 

op wintergroene groenten zoals spruitjes en boerenkool. 
  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65. 

 
De landelijke vrijstelling art. 65 maakt schadebestrijding (i.v.m. schade aan 
gewassen) het gehele jaar mogelijk. Aanvullende ontheffingen zijn niet 
noodzakelijk. 
De houtduif is bejaagbaar van 15 oktober tot en met 31 januari. Als wij de 
jacht sluiten in verband met bijzondere winterse omstandigheden, maken 
wij een uitzondering voor de houtduif. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
KAUW, Corvus monedula 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend in de hele provincie. Standvogel, binding aan men-

selijke bebouwing. In de winter aanvulling met vogels uit noord en oost Eu-
ropa.  

  
Aantallen Landelijk ca 200.000 broedparen, omvang van de Friese broedpopulatie is 

onbekend. 

  
Trend Landelijke broedvogeltellingen vanaf 1990 tonen geen duidelijke trend. 

Landelijke winteraantallen zijn stabiel. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
het gehele land (geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst art. 65, voor 
handelingen door grondgebruikers in afwijking van de art. 9, 10, 11 en 
12). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU), 
maar wel op bijlage II/2; is hierop vermeld voor Nederland; er mag dus op 
gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Zaaibedden van mais, granen en afrijpend graan. Peulvruchten en bloem-

bollen.  

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65. 

 
De landelijke vrijstelling art. 65 maakt schadebestrijding (i.v.m. schade aan 

gewassen en fauna) het gehele jaar mogelijk. Aanvullende ontheffingen zijn 
niet noodzakelijk. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
KLEINE MANTELMEEUW, Larus fuscus 
 
Voorkomen Algemene broedvogel op de waddeneilanden. Grotendeels wegtrekkend, 

maar recent ook overwinterend. Langs de kust, Waddenzee en IJsselmeer, 
maar ook in het binnenland o.a. op landerijen. 

  
Aantallen Broedpopulatie in Nederland 82.500 paren, in Fryslan 25.000 (2004). 

  
Trend Landelijke broedpopulatie groeit met meer dan 5% per jaar vanaf 1990. 

Overwinteraars ook toenemend. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Gevaar voor schade aan vee en volksgezondheid i.v.m. verspreiding van 

ziektekiemen en scherp afval, o.a. bij vuilstort de Wierde. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

 
Ontheffing voor verontrusten bij de Wierde. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Alle mogelijkheden van afdekking van de vuilstort en het stortfront. 

Ontheffingsgebied Vuilstortterrein. 
Ontheffingsperiode Gehele jaar. 
Ontheffingstijdstip Gehele etmaal. 
Toegestane middelen Verontrusten met akoestische en optische middelen en jachtvogels.  
Overige voorwaarden - 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
KLEINE RIETGANS, Anser brachyrhynchus 
 
Voorkomen Vooral in de “kleine Zuidwesthoek” van Fryslân voorkomende soort. Voor-

namelijk op grasland. Arriveert eind september met maxima in eind okto-
ber/begin november, daarna grotendeels doortrekkend naar België. Vertrekt 
in januari/februari naar Denemarken en verder naar de broedgebieden. 
Bijna de gehele broedpopulatie van Spitsbergen kan in november in Fryslân 
aanwezig zijn. 

  
Aantallen De totale Spitsbergenpopulatie omvat 40.000 individuen (2002-2003). In 

zuidwest Fryslân maxima tot ca. 36.500. Het aantal overwinterende dieren 
in Fryslan bedraagt meestal hooguit een paar duizend. 

  
Trend In Fryslan namen de gemiddelde maxima af in 1985-2002; de laatste 10 

jaar zijn de aantallen stabiel. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (niet in ganzenfoerageergebieden tijdens de opvangperiode). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen).  

  
Soort schade Voornamelijk gras. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
De kleine rietgans behoort tot de zogenaamde kwetsbare soorten, met na-
me vanwege de relatief geringe omvang van de, bij ons in het land voorko-
mende, Spitsbergenpopulatie. 
Voor kwetsbare soorten worden in beginsel geen ontheffingen verleend. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
KNOBBELZWAAN, Cygnus olor 
 
Voorkomen Broedt in vrijwel de hele provincie. Voorkeur voor grasland en waterrijke 

gebieden en beekdalen. Broedvogel, standvogel en trekvogel. Rui vindt, in 
juni, juli en augustus, plaats langs de Friese IJsselmeerkust en Afsluitdijk op 
het water. Voor en na de rui concentraties zwanen in de nabijheid van deze 
kustgebieden. 

  
Aantallen Aantal broedparen in Fryslan onbekend, vermoedelijk enkele honderden. 

Winteraantallen van 3.000 tot 4.000 exemplaren. Groepen ongepaarde of 
jonge dieren van tientallen tot 150 stuks. 

  
Trend Broedvogels landelijk toenemend. Landelijke aantallen in herfst, winter en 

voorjaar stijgen met > 5% per jaar vanaf 1995. Aantal ruiers langs Friese 
IJsselmeerkust is toegenomen in verband met uitbreiding van fonteinkruid-
velden en kranswieren. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk gras, granen, graszaad en koolzaad.  

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
Groepen knobbelzwanen zeer moeilijk te verjagen; komen hardnekkig tel-
kens terug op dezelfde percelen. Ten einde problemen van grote groepen 
zwanen te voorkómen staan wij allereerst populatiebeperking voor in de 
hele provincie. Hiertoe verlenen wij ontheffing ex art. 68 voor legselbeper-
king als dit planmatig en gecoördineerd gebeurt. Indien nodig bepalen wij 
per seizoen hoeveel eieren in het nest moeten blijven liggen om de popula-
tie in stand te houden.  
Voor afschot verlenen wij ontheffing in relatie tot landbouwschade. Zie ook 
onder “overige voorwaarden”. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Voor doden van knobbelzwanen: ten minste twee effectieve maatregelen, 
waarvan er ten minste een zichtbaar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie. In ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 
Ontheffingsperiode Gehele jaar. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
KNOBBELZWAAN, Cygnus olor  (vervolg) 
 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang (geweer). 
Toegestane middelen Hagelgeweer en kogelbuks, ten minste kaliber 5,6 x 26,7 (.22 Winchester 

Magnum). 
Overige voorwaarden -     Geen afschot toegestaan als de gemengde groepen uit meer dan 5% 

kleine en/of wilde zwanen bestaan. 
-     Exemplaren van paartjes (broedende) zwanen en hun niet vliegvlugge 

jongen (die zich tot september in de buurt van hun ouders ophouden) 
mogen niet gedood worden. 

- Per verjaagactie mogen maximaal 2 knobbelzwanen worden gedood. 
- In verband met bestuurlijke controle: vooraf meldingsplicht bij provincie 

van voorgenomen gebruik ontheffing voor doden, onder aanlevering 
van de volgende gegevens: de NAW (naam-adres-woonplaats) gege-
vens van grondgebruiker en jachtaktehouder(s) en een topografische 
kaart waarop de schadepercelen staan aangetekend. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

KOKMEEUW, Larus ridibundus 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend. Broedvogel in kolonies en trekvogel. In de winter 

vogels uit Fennoscandinavische en Baltische populaties. 

  
Aantallen Aantal broedparen op het Friese vasteland ca 21.000. Op de Waddeneilan-

den ca. 40.000, waarvan 30.000 op Griend (2004-05). 

  
Trend Landelijk als broedvogel afnemend sinds 1990, in Fryslan fluctuerend aan-

tal broedparen in 1992-2004. Landelijke tellingen van winter- en trekvogels 
tonen een afname van < 5% per jaar in 1995-2005. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade - Landbouwgewassen waaronder wintergranen, waspeen en gras.  

- Schade aan natuurlijke flora en fauna in broedgebieden. Hoofdzakelijk 
binnen natuurreservaten. 

- Gevaar voor schade aan vee en volksgezondheid i.v.m. verspreiding 
van ziektekiemen en scherp afval, o.a. bij vuilstort de Wierde en kada-
ververwerkingsbedrijf Sonac te Sumar. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

Ontheffingen voor het rapen en schudden van eieren en verstoren en ver-
nietigen van nesten zijn mogelijk ter voorkoming van schade aan flora of 
fauna. Alleen op basis van degelijke onderbouwing en bij voorkeur onder-
steund door resultaten van onderzoek.  
Ontheffingen voor verontrusten, vangen en doden in of nabij kolonies van 
sternsoorten (grote stern, visdief, noordse stern). Ontheffingen voor veront-
rusten bij o.a. de Wierde en Sonac. Ontheffingen voor het verontrusten en 
doden ter voorkoming van gewassenschade. 

Artikel 68:  

Preventieve maatrege-
len 

- Bij gewassenschade: ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er 
  ten minste een zichtbaar aanwezig moet zijn. 
- Bij de Wierde alle mogelijkheden van afdekking van de vuilstort en het 
  stortfront. 
- Bij Sonac alle mogelijke maatregelen die voorkomen dat dierlijke resten 
  bereikbaar zijn voor vogels, inclusief in de toevoerlijn van vrachtwagens. 

Ontheffingsgebied - Broedkolonies in waddengebied; Vuilstort de Wierde; Sonac te Sumar. 
- Bij gewassenschade de gehele provincie (in ganzenfoerageergebieden 
  onder voorwaarden). 

Ontheffingsperiode - Broedkolonies: van 15 april tot 1 augustus. 
- De Wierde, Sonac en bij landbouwschade: gehele jaar. 

Ontheffingstijdstip - Verontrusten: gehele etmaal. 
- Doden met geweer: van zonsopkomst tot zonsondergang. 

Toegestane middelen - Broedkolonies: vangen met nestvallen en handmatig doden. 
- De Wierde en Sonac: verontrusten met akoestische en optische middelen 
  en jachtvogels. 
- Voor doden bij gewassenschade: hagelgeweer. 

Overige voorwaarden Gebruik ontheffing voor doden bij gewassenschade pas na raadpleging en 
op advies van de provincie. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

KOLGANS, Anser albifrons 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend op grasland in vrijwel de hele provincie, en in gerin-

ge mate in akkerbouwgebieden. Vooral wintergast; van oktober tot en met 
maart. Overzomerend. Broedend op ca. 20 locaties in 2001-2005. 

  
Aantallen Seizoensmaximum van wintergasten in Nederland ruim 600.000. Vele tien-

duizenden wintergasten in Fryslân, met maxima boven 250.000. Als broed-
vogel 120-125 paren, grotendeels in Midden-Fryslan (2004). 

  
Trend Het landelijke aantal wintergasten nam toe met < 5% per jaar in 1995-2005. 

De Friese broedpopulatie groeit snel (1997: 15 paren). 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
en doden (van 1 oktober tot 1 april) in de hele provincie op percelen 
waar gewassenschade dreigt of voorkomt (niet in ganzenfoerageerge-
bieden tijdens de opvangperiode).  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU), 
maar wel op bijlage II/2; is hierop vermeld voor Nederland; er mag dus op 
gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt wel voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk gras; in geringe mate wintergranen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
Tevens is het Beleidskader Faunabeheer van toepassing. 
 
De kolgans wordt gerekend tot de weinig kwetsbare soorten, met name 
vanwege de relatief grote populatie en een vrij constant broedsucces. 
De schade aan landbouwgewassen buiten de ganzenopvanggebieden dient 
zo klein mogelijk te worden houden.  
Overzomerende kolganzen komen van nature niet in Fryslân voor. Land-
bouwschade door deze overzomerende ganzen dient voorkomen te worden 
door middel van verontrusten, doden en legselbeperking. 
Het beleid voor overzomerende ganzen is (landelijk) nog volop in ont-
wikkeling. Hierop zal de provincie in de toekomst nog nader inspelen. 
Populatiebeperking van overzomerende kolganzen in de toekomst 
misschien via een artikel 65 vrijstelling. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn (overzomerende ganzen). 

Ontheffingsgebied Gehele provincie, eventueel ook in NB-wet gebieden en in natuurgebieden 
van terreinbeherende organisaties (overzomerende ganzen). 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
KOLGANS, Anser albifrons  (vervolg) 
 
Ontheffingsperiode - Vangen en doden overzomerende ganzen: 1 april tot 1 oktober. 

- Legselbeperking: 1 februari tot en met 31 mei (i.v.m. vervolglegsels). In 
  ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 

Ontheffingstijdstip Afschot overzomerende ganzen: van een half uur vóór zonsopkomst tot een 
uur na zonsondergang. 

Toegestane middelen Overzomerende ganzen: hagelgeweer en kogelbuks, ten minste kaliber 
5,6x 26,7 (.22 Winchester Magnum). Eventueel andere wettelijk toegestane 
middelen. 

Overige voorwaarden Voor doden van overzomerende ganzen: in verband met bestuurlijke con-
trole: vooraf meldingsplicht bij provincie van voorgenomen gebruik onthef-
fing, onder aanlevering van de volgende gegevens: de NAW (naam-adres-
woonplaats) gegevens van grondgebruiker en jachtaktehouder(s) en een 
topografische kaart waarop de schadepercelen staan aangegeven. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 KONIJN, Oryctolagus cuniculus 
 
Voorkomen Algemeen tot zeer algemeen voorkomend op zandgronden, industrieterrei-

nen, dijken. 

  
Aantallen Onbekend. 

  
Trend Op veel plaatsen (m.n. het duingebied) vanaf midden jaren negentig sterk 

afgenomen door myxomatose en VHS. De laatste jaren is plaatselijk sprake 
van een licht herstel van de aantallen. 

  
Status - Beschermde inheemse zoogdiersoort. 

- Bejaagbaar wild. 
- Aangewezen in bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer 

en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
het gehele land (geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst art. 65, voor 
handelingen door grondgebruikers in afwijking van de art. 9, 10 en 11). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade - Het gehele jaar door in een breed scala van gewassen en situaties. 

- Gevaar voor volksgezondheid en schade aan vee door verspreiding van 
dierziekten bij kadaververwerkingsbedrijf Sonac te Sumar. 

- Gevaar voor openbare veiligheid bij zeewerende dijken en openbare 
wegen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68. 

 
De plaatsing op de landelijke vrijstellingenlijst maakt schadebestrijding 
(i.v.m. schade aan gewassen en vee) het gehele jaar mogelijk. 
Het konijn is bejaagbaar van 15 augustus tot en met 31 januari. Als wij de 
jacht sluiten in verband met bijzondere winterse omstandigheden, maken 
wij een uitzondering voor het konijn. 
Bij bescherming van vitale maatschappelijke belangen als de zeedefensie, 
openbare wegen, luchtverkeersveiligheid en volksgezondheid kunnen, op 
basis van een ontheffing, middelen als kunstlicht ingezet worden. Dit laatste 
ook op sportvelden en industrieterreinen. 
Bestrijding binnen de bebouwde kom vinden wij nodig bij Sonac en op 
sportvelden en industrieterreinen. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

- Afhankelijk van de situatie. 
- Bij Sonac alle mogelijke maatregelen die voorkomen dat dierlijke resten 
  bereikbaar zijn voor vogels, inclusief in de toevoerlijn van vrachtwagens. 

Ontheffingsgebied O.a. duinen van primaire zeeweringen, Afsluitdijk en andere zeeweringen,  
openbare wegen, vliegvelden, Sonac te Sumar, sportvelden en industrieter-
reinen.  

Ontheffingsperiode Indien nodig, het gehele jaar. 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang (geweer) en, indien noodzakelijk, het 

gehele etmaal. 
Toegestane middelen Afhankelijk van situatie: hagelgeweer, kogelbuks vanaf ten minste kaliber 

5,6 x 15 (.22 long rifle), kunstlicht, vangkooi, jachtvogel, hond (geen lange), 
buidel en fret. 

Overige voorwaarden In verband met handhavingscontrole: vooraf meldingsplicht bij de plaatselij-
ke politie van voorgenomen gebruik ontheffing met kunstlicht (niet in alle 
gevallen). 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
MARTERHOND, Nyctereutes procyonoides 
 
Voorkomen Vanuit Duitsland in westelijke richting uitbreidend. Verborgen, nachtelijke 

leefwijze. 

  
Aantallen Geringe aantallen. In Fryslân de afgelopen 15 jaar 4 keer waargenomen, in 

de omgeving van Bakkeveen en Appelscha, waarvan 2 verkeersslachtof-
fers. 

  
Trend Door lage dichtheid onbekend. West-Duitse populatie breidt zich uit. Ondui-

delijk is of de soort zich in Nederland en Fryslân duurzaam kan handhaven. 

  
Status - Onbeschermde, niet inheemse zoogdiersoort.  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade Schade aan fauna. Concurrentie om voedsel en schuilplaatsen met in-

heemse roofdieren. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Wij wijzen, gelet op artikel 67 van de wet, ter voorkoming van schade aan 
de fauna, alle jachthouders in Fryslân aan als categorie van personen die, 
in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de wet, de marter-
hond mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn.  

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
MEERKOET, Fulica atra 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend in waterrijke gebieden. Broedvogel, deels standvo-

gel. Trekvogels uit Skandinavië en oostelijke landen vanaf september tot en 
met mei; wintergast. Vanaf augustus/september concentratievorming. 

  
Aantallen Hoogste aantallen van oktober tot maart. In midwinter in Fryslan variërend 

tussen de 10.000 en 20.000 exemplaren. 

  
Trend Landelijke broedpopulatie vertoont geen trend vanaf 1990. Landelijke win-

terpopulatie vertoont geen trend in 1995-2005. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa), 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan.  
Komt wel voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk aan (nieuw ingezaaid) gras, graszaad en wintergranen. 
  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
Preventieve maatregelen zijn in de meeste gevallen toereikend om schade 
te voorkomen. Omdat belangrijke schade wel in zeer korte tijd kan ontstaan, 
is snel optreden nodig in die gevallen. Ontheffing op voorhand mogelijk.  

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn, waaronder een (effectieve) afrastering bij teelt 
langs water breder dan 2 meter. Raster (ev. gaasraster min. 0,80 m hoog) 
aanbrengen tussen water en gewas. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie. In ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 
Ontheffingsperiode Gehele jaar. 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
Toegestane middelen Hagelgeweer.  
Overige voorwaarden - Bij grasland: in verband met bestuurlijke controle: vooraf meldingsplicht bij 

  provincie van voorgenomen gebruik ontheffing, onder aanlevering van de 
  NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens van grondgebruiker en jachtak- 
  tehouder(s) en een topografische kaart waarop de schadepercelen staan 
  aangetekend. 
 
- Bij overige gewassen: gebruik ontheffing pas na raadpleging en op advies 
  van de provincie. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
MUSKUSRAT, Ondatra zibethicus 
 
Voorkomen Sinds 1941 voorkomend in Nederland. Vanaf 1974 in Fryslân. Nu aanwezig 

in de hele provincie, de Waddeneilanden uitgezonderd. 

  
Aantallen Aantalschattingen ontbreken. Alleen vangstcijfers bekend: landelijk worden 

de laatste jaren jaarlijks ca. 400.000 muskusratten gevangen, waarvan in 
2005 35.000 exemplaren in Fryslân. 

  
Trend Er van uitgaande dat er een relatie is tussen het aantal gevangen exempla-

ren en de populatieomvang , is de populatie de laatste jaren stabiel, maar 
afhankelijk van bestrijdingsinspanningen. 

  
Status - Onbeschermde, niet inheemse zoogdiersoort.  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade - Door ondergraving schade aan waterkeringen (waardoor gevaar voor 

openbare veiligheid), slootkanten, perceelsranden, wegen, spoordijken. 
Verdroging natte natuurgebieden met kaden. 

- Vraat aan landbouwgewassen als maïs en suikerbieten. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Doelmatige bestrijding is wettelijke taak van de Provincie, gedelegeerd aan 
Wetterskip Fryslân. Wij wijzen, gelet op artikel 67 van de wet alle jachthou-
ders in Fryslân aan, als categorie van personen die, in afwijking van het 
bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de wet, de muskusrat mogen beper-
ken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn, in het belang van de open-
bare veiligheid en ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en 
vee. Muskusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân wijzen wij aan als ca-
tegorie van personen die op andermans gronden zonder diens toestemming 
de stand mogen beperken. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
 
NIJLGANS, Alopochen aegyptiaca 
 
Voorkomen Komt in grote delen van de provincie voor. Concentraties vaak rond natuur-

terreinen en plassen. 

  
Aantallen Landelijke broedpopulatie rond het jaar 2000: ca. 5000 paren; enkele hon-

derden broedparen in Fryslân. 

  
Trend Landelijke broedpopulatie vertoont sinds 1990 een toename van < 5% per 

jaar. Landelijke niet-broedvogeltellingen laten eenzelfde trend zien (1995-
2005). 

  
Status - Onbeschermde, niet inheemse vogelsoort. 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn Geen. 

  
Soort schade Aan landbouwgewassen en andere faunasoorten. Agressief gedrag naar 

overige diersoorten en mensen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Er dient geen populatie van de exoot Nijlgans te ontstaan. Belangrijke 
schade aan gewassen en aan de fauna moet worden voorkomen. 
Verjagen kan zonder ontheffing omdat het geen beschermde inheemse 
diersoort betreft. 
Wij wijzen, gelet op artikel 67 van de wet, ter voorkoming van belangrijke 
schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan de fauna, alle 
jachthouders aan als categorie van personen die, in afwijking van het be-
paalde in de artikelen 9, 11 en 12 van de wet, de nijlgans mogen beperken 
op de gronden waarvan zij jachthouder zijn. Bij schriftelijke en gedagteken-
de verklaring mogen zij deze bevoegdheid overdragen aan (andere) jacht-
aktehouders. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

REE, Capreolus capreolus 
 
Voorkomen In praktisch de hele provincie, niet op Vlieland en Schiermonnikoog. Van 

oudsher in de parkachtige landschappen van de hogere gronden. De hoog-
ste dichtheden komen voor in de oostelijke helft van de provincie. Areaal 
uitgebreid naar de open grasland- en akkerbouwgebieden. Ook in moeras-
gebieden. Territoriale standzoogdiersoort. 

  
Aantallen Ten minste 4.000 tot 6.000 als voorjaarsstand, gebaseerd op voorjaarstel-

lingen van de wildbeheereenheden. Omdat reeën heel moeilijk te tellen zijn 
vanwege de verborgen leefwijze zijn dit minimumcijfers. Het werkelijke aan-
tal kan meer dan het dubbele bedragen. 

  
Trend Aantallen nemen toe, vooral door verdere areaaluitbreiding en door het 

voorkomen van hogere dichtheden in de gebieden waar ze al aanwezig zijn. 
De aantallen stegen doordat toegewezen afschot niet geheel werd gereali-
seerd, in combinatie met een onderschatting van de aanwezige stand. De 
grootte van de populaties wordt bepaald door voedsel, rust, natuurlijke aan-
was en sterfte door o.a. verkeersongevallen, verdrinking en afschot. Onder 
het regiem van de Jachtwet werden de populaties beheerd op de meeste 
plaatsen. Onder de Flora- en faunawet is dit beheer voortgezet. 

  
Status - Beschermde inheemse zoogdiersoort. 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade - Vooral (lelie)bollen. Verder ook vraat- en veegschade aan klein fruit, 

fruitbomen, bosplantsoen, natuurlijke bosverjonging. Landbouwschade 
bleef als regel laag omdat de populatiegroei op een acceptabel niveau 
werd gehouden door beheersafschot. 

- Schade aan mens, dier (soort zelf) en voertuigen bij aanrijdingen. 
- Schade aan de fauna (soort zelf) door overschrijding van de draag-

kracht van zijn leefgebied. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

 
Bases voor ontheffingverlening zijn hoofdzakelijk voorkoming van belangrij-
ke schade aan gewassen, de openbare veiligheid, veiligheid van het lucht-
verkeer en de voorkoming van schade aan flora en fauna. Ook het afzon-
derlijk aangewezen belang het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden 
van zieke of gebrekkige dieren. Sinds 2005 is reguleren van de populatie-
omvang ook een belang waarop onder voorwaarden ontheffing kan worden 
verleend. 
Wij kiezen voor voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van popula-
tiebeheer als middel. 
Bij niet ingrijpen in de populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als ge-
volg hiervan ontstaat meer voedsel- en territoriumconcurrentie en voedsel- 
en territoriumstress. Hierdoor zullen meer trek- en zwerfbewegingen plaats-
vinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en toename van 
verdrinkingsslachtoffers. Het lijden dat hiervan het gevolg is, achten wij te 
voorkomen en onnodig. Ook is de kans op belangrijke landbouwschade 
groter. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Ook voorkoming van peri-
odieke massale sterfte. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
 

REE, Capreolus capreolus  (vervolg) 
 
Artikel 68:  

Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen bij schade aan gewassen, waarvan 
er ten minste een zichtbaar aanwezig moet zijn. Bij boomkwekerijen een 
deugdelijk reeënwerend raster. 

Ontheffingsgebied Hele provincie of delen daarvan. 
Ontheffingsperiode - Mannelijke reeën (jaarling en ouder) van 15 april tot en met 14 september; 

  vrouwelijke reeën en kalveren (zowel mannelijke als vrouwelijke) van 1  
  januari tot en met 14 maart. 
- Buiten deze periodes voor zieke en gebrekkige dieren en bij calamiteiten. 
- Op basis van onderzoek naar de meest wenselijke ontheffingsperioden en 
  in overleg met de Fauna Beheer Eenheid (FBE) kunnen andere onthef- 
  fingsperioden worden vastgesteld. 

Ontheffingstijdstip Van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang, van 1 april 
t/m 14 september. Buiten dit tijdvak van een half uur voor zonsopkomst tot 
een half uur na zonsondergang. 

Toegestane middelen Kogelbuks volgens wettelijke specificaties. Vanaf stilstaand voertuig. 
Overige voorwaarden Ontheffingen kunnen aan de FBE worden verleend op basis van een goed-

gekeurd faunabeheerplan. De FBE kan Wildbeheereenheden die over een 
reeënbeheerplan beschikken en jaarlijks een reeënrapportage indienen, 
machtigen van de ontheffing gebruik te maken. Doorgeven van de machti-
ging aan (andere) jachtaktehouders wordt toegestaan onder de voorwaar-
den als in de ontheffing opgenomen. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
ROEK, Corvus frugilegus 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend in half open landschappen. Stand- en trekvogel. De 

jonge dieren uit ons land gaan naar Oost-Engeland, de volwassen dieren 
blijven in Nederland. In de winter (oktober tot april) aanvulling met vogels uit 
noord en oost Europa. Broedt in kolonies. 

  
Aantallen Landelijk ca. 55.000 broedparen (2004). In Fryslân bevinden zich 177 loca-

ties waar kolonies voorkomen. Het aantal broedparen is circa 5.000. Friese 
winteraantallen zijn onbekend. 

  
Trend De stand herstelt zich na een dieptepunt in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw. Landelijk stabiliseert het aantal broedparen; in Fryslân stijgt het aan-
tal licht. Aantal vestigingen neemt toe, vooral als bestaande kolonies wor-
den verstoord.  
Landelijke winterpopulatie laat vanaf 1980 een afname zien van < 5 % per 
jaar. Indexcijfer in 2004: ca. 75 (1980 = 100). 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk maïs, granen, pootaardappelen en bollen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
Preventieve maatregelen zijn in de meeste gevallen toereikend om schade 
te voorkomen. Omdat echter grote schade in zeer korte tijd kan ontstaan, is 
snel optreden nodig in die gevallen. Pas gebruik ontheffing als er belangrij-
ke schade is geconstateerd en/of dreigt te worden aangericht. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie op schadegevoelige percelen. In ganzenfoerageergebie-
den onder voorwaarden. 

Ontheffingsperiode Gehele jaar. In april en mei, als jongen in het nest zijn, niet binnen een af-
stand van 500 m tot een roekenkolonie. 

Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
Toegestane middelen Hagelgeweer. Géén vangkooi of kastval. 
Overige voorwaarden Gebruik ontheffing pas na raadpleging en op advies van de provincie. 

Beperking aantal: maximaal 3 dieren per verjaagactie doden. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
 
 
ROSSE STEKELSTAARTEEND, Oxyura jamaicensis 
 
Voorkomen Verspreid in Nederland voorkomende eendensoort, met zwaartepunt in het 

(zuid-)westen en de Flevopolders. Ook broedend. 

  
Aantallen Landelijk ca. 50 exemplaren, in Fryslân enkele. Landelijk ca. 10 broedparen 

(in 2002-2004), in Fryslan incidenteel broedend. 
  
Trend Er zijn onvoldoende gegevens voor de berekening van een trend. 

  
Status - Onbeschermde, niet inheemse vogelsoort. 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn Geen. 

  
Soort schade Schade aan fauna door bastaardering met Witkopeend waardoor de laatste 

dreigt te verdwijnen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Jachtaktehouders op hun eigen jachtterrein toestaan de rosse stekel-
staarteend met geweer en kogelbuks te doden. Daarom wijzen wij, gelet op 
artikel 67 van de wet, ter voorkoming van schade aan de fauna, alle jacht-
houders in Fryslân aan, als categorie van personen die, in afwijking van het 
bepaalde in de artikelen 9, 11 en 12 van de wet, de rosse stekelstaarteend 
mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder zijn. Bij schriftelij-
ke en gedagtekende verklaring mogen zij deze bevoegdheid overdragen 
aan (andere) jachtaktehouders. 
De Provincie kan daarnaast jachtaktehouders machtigen in afwijking van 
het bepaalde in art. 51 van de Ffwet de soort te beperken op andermans 
gronden zonder diens toestemming. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
 
ROTGANS, Branta bernicla bernicla 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend op kweldervegetaties en grasland in de nabijheid 

van zout water; in Noord-Nederland: het Waddengebied. Kleine groepen 
binnendijks op het Friese vasteland. Trekvogel en wintergast van oktober 
tot en met mei. 

  
Aantallen Totale populatie was ca. 300.000 individuen (1992). Landelijk seizoens-

maximum (in voorjaar) ca. 120.000; in Fryslân ca. 50.000. 

  
Trend Totale populatie afnemend vanaf 1995/96, nu ca. 200.000 individuen. Aan-

talverschuivingen binnen diverse pleisterplaatsen in het waddengebied, 
bijvoorbeeld toename op Ameland en afname in Noord-Friesland buiten-
dijks. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (niet in ganzenfoerageergebieden tijdens de opvangperiode). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk gras. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en de provinciale “Ver-

ordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
De rotgans behoort tot de zogenaamde kwetsbare soorten, met name van-
wege het sterk wisselende broedsucces. 
Voor kwetsbare soorten worden in principe geen ontheffingen verleend. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
SMIENT, Anas penelope 
 
Voorkomen Talrijk voorkomend in het winterhalfjaar in kuststrook van de Waddenzee en 

in natte veenweidegebieden. In het najaar vooral op kwelders; in de loop 
van de winter in toenemende mate op grasland. Trekvogel. Ook overzo-
merend en broedend. 

  
Aantallen Mede afhankelijk van winterse situatie. Maxima van 50.000 tot 134.000 in 

het Waddengebied. 

  
Trend Landelijk in 1995-2005 geen verandering van de winteraantallen. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
en doden (van 1 oktober tot 1 april) in de hele provincie op percelen 
waar gewassenschade dreigt of voorkomt (niet in ganzenfoerageerge-
bieden tijdens de opvangperiode).  

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa), 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan.  
Komt wel voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Voornamelijk gras en wintergranen, meestal tijdens nachtelijk foerageren. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en de provinciale “Ver-

ordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
Tevens is het Beleidskader Faunabeheer van toepassing. 
 
Voor overzomerende smienten voortzetting van bestaand beleid: geen ont-
heffing voor doden. Schadebestrijding tegen nachtelijk foeragerende smien-
ten wordt niet effectief geacht. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
SPREEUW, Sturnus vulgaris 
 
Voorkomen Zeer algemeen en uiterst talrijk voorkomende soort. Broedvogel, trekvogel 

en wintergast. Vanaf juni (na broedtijd van april tot juni) in grote groepen 
gebruik makend van vaste slaapplaatsen. 

  
Aantallen Landelijke broedpopulatie omvat 500.000-900.000 paren; Friese populatie 

is onbekend. Omvang van de Friese winterpopulatie is onbekend. 

  
Trend De Nederlandse broedpopulatie vertoont een afname van < 5% per jaar 

vanaf 1990. De landelijke winterpopulatie neemt toe met < 5% per jaar van-
af 1980. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade In rietvelden die als slaapplaats gekozen worden. Kiemend graan. In fruit-

boomgaarden. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 
 
De grootste schade richten spreeuwen in boomgaarden met rijpend fruit 
aan. Die zijn in Fryslân nauwelijks aanwezig. Schade aan rietvelden kan 
plotseling optreden en hoog uitvallen. Het gaat om slechts enkele rietcom-
plexen. 
Voor die enkele complexen is ontheffing voor doden op voorhand mogelijk.  

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie op schadepercelen. In ganzenfoerageergebieden onder 
voorwaarden. 

Ontheffingsperiode Gehele jaar gedurende schadegevoelige periode. 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. 
Toegestane middelen Hagelgeweer 
Overige voorwaarden Gebruik ontheffing pas na raadpleging en op advies van de provincie. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
STORMMEEUW, Larus canus 
 
Voorkomen Broedvogel op de Waddeneilanden. Trekvogel en wintergast. Langs de 

Noordzeekust, Waddenzee en IJsselmeer; maar ook veel in het binnenland 
o.a. op graslanden. 

  
Aantallen Nederlandse broedpopulatie omvat ca. 6.600 paar; in Fryslan ca. 2000 (in 

2004) . In de herfst en winter grote aantallen uit Fenno-Scandinavië en NW-
Rusland. 

  
Trend Nederlandse broedpopulatie afnemend met < 5% per jaar vanaf 1990; Frie-

se broedpopulatie stabiel in 1992-2004.  
Landelijke aantallen winter- en trekvogels laten toename zien van < 5% per 
jaar in 1995-2002. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Gevaar voor schade aan vee en volksgezondheid i.v.m. verspreiding van 

ziektekiemen en scherp afval, o.a. bij vuilstort de Wierde.  

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

 
Ontheffingen voor verontrusten bij de Wierde. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Alle mogelijkheden van afdekking van de vuilstort en het stortfront. 

Ontheffingsgebied Vuilstort. 
Ontheffingsperiode Gehele jaar. 
Ontheffingstijdstip Gehele etmaal. 
Toegestane middelen Verontrusten met akoestische en optische middelen en jachtvogels. 
Overige voorwaarden - 

 
 

 



 63 
 

 
 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
TAIGARIETGANS, Anser fabalis 
 
Voorkomen In gering aantal voorkomend bij enkele heide- en hoogveengebieden in 

Drenthe (o.a. Fochteloërveen) en Noord-Brabant, dus voornamelijk buiten 
Fryslân. Trekvogel en wintergast van oktober tot en met februari. 

  
Aantallen Enkele honderden in Nederland, tot een gemiddeld seizoensmaximum van 

ca. 2.000 in zachte winters tot ruim 20.000 in strengere winters. In Fryslân 
enkele tientallen tot enkele honderden. 

  
Trend Landelijke tellingen tonen toename in Noord-Nederland in 1985-2002. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa). 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade Geen gevallen bekend binnen Fryslân. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

 
Gezien de geringe aantallen worden geen ontheffingen verleend.  

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
TOENDRARIETGANS, Anser serrirostris 
 
Voorkomen Voorkomend in akkerbouwgebieden, en in geringe mate op grasland. Con-

centraties rond de slaapplaats in het Fochteloërveen. Trekvogel en winter-
gast; van november tot maart. 

  
Aantallen Aantallen sterk afhankelijk van aard van de winter. De aantallen in Neder-

land variëren van 50.000-75.000 in zachte winters tot 130.000 in strenge 
winters. In Fryslân gemiddeld maximum van enkele duizenden, oplopend 
tot boven 9.000. 

  
Trend Landelijk namen de aantallen toe met > 5% per jaar in 1995-2005. In Frys-

lân nemen de aantallen toe in het noordelijk akkerbouwgebied en in het 
zuidoosten. 

  
Status Als bij de taigarietgans. Deze voormalige ondersoort van de rietgans wordt 

niet onderscheiden. 

  
Status in Vogelrichtlijn Als bij de taigarietgans. Deze voormalige ondersoort wordt in de richtlijn niet 

onderscheiden. 

  
Soort schade Hoofdzakelijk wintergranen. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68. 

 
De toendrarietgans wordt gerekend tot de weinig kwetsbare soorten, met 
name vanwege de relatief grote populatie. 

De schade aan landbouwgewassen buiten de ganzenopvanggebieden dient 
zo klein mogelijk te worden houden. Het is daarom nodig de buiten de op-
vanggebieden grazende ganzen naar de opvanggebieden te verjagen met 
behulp van het geweer. 
Ontheffingen voor afschot van overwinterende rietganzen kunnen worden 
verleend aan de Faunabeheereenheid. 
Vanwege de toename in delen van Fryslân opzettelijk verontrusten in 
de gehele provincie via een provinciale vrijstelling (art. 65) mogelijk 
maken in de toekomst. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Fryslân buiten de ganzenopvanggebieden, NB-wet gebieden, Vogelrichtlijn-
gebieden, Habitatrichtlijngebieden en natuurgebieden van terreinbeherende 
organisaties. 

Ontheffingsperiode 1 oktober tot 1 april. 
Ontheffingstijdstip Van zonsopkomst tot 12.00 uur (overeenkomstig Beleidskadersoorten). 
Toegestane middelen Hagelgeweer. 
Overige voorwaarden - 



 65 
 

 
 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
VERWILDERDE DUIF, Columba livia forma domestica 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend 

  
Aantallen Onbekend 

  
Trend Onbekend 

  
Status - Onbeschermde verwilderde vogelsoort. 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn Geen. 

  
Soort schade Het gehele jaar in een breed scala aan gewassen en teelten. Ook ’s winters 

op wintergroene groenten zoals spruitjes en boerenkool. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Wij wijzen, gelet op artikel 67 van de wet, ter voorkoming van schade aan 
gewassen, alle jachthouders in Fryslân aan als categorie van personen die, 
in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 12 van de wet, de 
verwilderde duif mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder 
zijn. Bij schriftelijke en gedagtekende verklaring mogen zij deze bevoegd-
heid overdragen aan (andere) jachtaktehouders. Wel is de zgn. ophokrege-
ling van toepassing. 
Als de jacht wordt gesloten in verband met bijzondere winterse omstandig-
heden, maken wij een uitzondering voor de houtduif. Dit geldt ook voor de 
verwilderde duif. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
VERWILDERDE KAT, Felis catus 
 
Voorkomen Komt in grote delen van de provincie voor, vooral in de (ruime) omgeving 

van menselijke bebouwing. 

  
Aantallen Onbekend.  

  
Trend Onbekend. Elk jaar opnieuw verwilderen huiskatten. Hetzij uit eigen bewe-

ging, hetzij door bewust in natuur- en recreatiegebieden achterlaten van 
(vaak jonge) dieren. 

  
Status - Onbeschermde zoogdiersoort.  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade Schade aan fauna voornamelijk door predatie, vooral van nesten en jongen 

van (weide)vogels. Van de aanwezigheid van katten gaat ook een sterk 
verstorende invloed uit op andere soorten. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
De onnatuurlijke vorm van predatie op de wilde fauna vinden wij in het al-
gemeen ongewenst, in het bijzonder op plaatsen waar van nature geen of 
weinig predatoren voorkomen zoals op de Waddeneilanden. 
Daarom wijzen wij, gelet op artikel 67 van de wet, ter voorkoming van scha-
de aan de fauna, alle jachthouders in Fryslân aan, als categorie van perso-
nen die, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de wet, de 
verwilderde kat mogen beperken op de gronden waarvan zij jachthouder 
zijn. Bij schriftelijke en gedagtekende verklaring mogen zij deze bevoegd-
heid overdragen aan (andere) jachtaktehouders. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
VERWILDERDE (AMERIKAANSE) NERTS, Mustela vison 
 
Voorkomen Onregelmatige verspreiding, zowel in tijd als ruimte, die vooral afhankelijk is 

van ontsnappingen vanuit nertsenfokkerijen. Ontsnapte populaties zijn 
meestal niet duurzaam aanwezig. 

  
Aantallen Fluctuerend, maar over het algemeen geringe aantallen. Lokaal kunnen na 

ontsnappingen de aantallen (tijdelijk) hoog zijn. 

  
Trend Onbekend. Afhankelijk van ontsnappingen. Geen aanwijzingen voor voort-

planting in het wild. 

  
Status - Onbeschermde, niet inheemse zoogdiersoort. 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade Aan inheemse fauna. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67. 

 
In beginsel géén bestrijding met het geweer toegestaan. In uitzonderingssi-
tuaties kunnen wij een aanwijzing art. 67 voor het gebruik van het hagelge-
weer en/of de kogelbuks, ten minste kaliber 5,6 x 15 (.22 long rifle), doen. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

VOS, Vulpes vulpes 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend op praktisch het gehele Friese vasteland. Niet op de 

Waddeneilanden. 

  
Aantallen Exacte aantallen onbekend. In het winterseizoen 2003-2004 werden door 

de wildbeheereenheden 450 bewoonde vossenburchten geteld, en werden 
ca 1100 vossen geschoten (1400 in 1999-2000). 

  
Trend Toenemend. Het areaal waar vossen voorkomen, breidt zich nog steeds uit. 

Aanvankelijk aanwezig in bosrijke gebieden op de drogere zandgronden, 
waar ook nu de grootste aantallen voorkomen. Vanaf begin jaren ‘80 uit-
breiding in alle richtingen, ook naar open landbouwgebieden en moerassen. 
Grote kernpopulaties kwamen tot ontwikkeling in grote natuurgebieden als 
het Lauwersmeer. Vandaar uit ook verdere verspreiding. 

  
Status - Beschermde inheemse zoogdiersoort. 

- Aangewezen in bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
het gehele land (geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst art. 65, voor 
handelingen door grondgebruikers in afwijking van de art. 9, 10 en 11). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade Voornamelijk schade aan grondbroeders (waaronder weidevogels) en kolo-

niebroeders; af en toe aan sierpluimvee en scharrelpluimvee. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68. 

Zolang de landelijke vrijstelling ex art. 65 (i.v.m. schade aan vee en fauna) 
van kracht is, heeft een ontheffing (o.a. voor kunstlicht) een aanvullend 
karakter. De basis voor ons ontheffingenbeleid is m.n. bescherming van de 
fauna en het andere belang van voorkoming en bestrijding van schade aan 
niet bedrijfsmatig gehouden vee. 
Weidevogelbescherming is een speerpunt van beleid in Fryslân. Er is een 
unieke samenwerking tussen agrariërs en de bond van Friese vogelwach-
ters (BFVW). 
De bescherming van (rode lijst) soorten waarvoor wij een internationale 
verantwoordelijkheid hebben, waaronder weidevogels en trekvogels, vergt 
in een aantal gevallen actief ingrijpen. Om dit mogelijk te maken bieden wij 
ruimte middels ontheffing voor 5 jaar voor preventief afschot (met kunstlicht) 
in de provincie om te voorkomen dat weidevogelpopulaties en andere 
grondbroeders negatieve invloed van predatie ondervinden. 
Schade aan sierpluimvee achten wij vooralsnog goed te voorkomen. Hier-
voor worden geen ontheffingen op voorhand verleend. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Voor niet bedrijfsmatig gehouden vee: ten minste twee effectieve maatrege-
len, waarvan er ten minste een zichtbaar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Faunaschade: de gehele provincie. Niet in ganzenfoerageergebieden. 
Eventueel ook in speciale beschermingszones (SPA). 

Ontheffingsperiode Faunaschade: gehele jaar (afhankelijk van advies Faunafonds). 
Ontheffingstijdstip Faunaschade: van zonsondergang tot zonsopkomst. 
Toegestane middelen Hagelgeweer en/of kogelbuks, ten minste kaliber 5,6 x 43 (.222 Remington) 

en kunstmatige lichtbron. Vanuit en vanaf stilstaand voertuig (faunaschade).  
Overige voorwaarden In verband met handhavingscontrole: vooraf meldingsplicht bij de plaatselij-

ke politie van voorgenomen gebruik ontheffing met kunstlicht. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 

  
WASBEER, Procyon lotor 
 
Voorkomen Incidenteel voorkomend. Vermoedelijk vooral intrek vanuit de Duitse popu-

laties. Soms gaat het om ontsnapte exemplaren. 

  
Aantallen De laatste tien jaar een enkele waarneming in Fryslân. 

  
Trend Door lage dichtheid onbekend. West-Duitse populatie breidt zich uit. 

  
Status - Onbeschermde, niet inheemse zoogdiersoort. 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade Schade aan fauna. Concurrentie om voedsel en schuilplaatsen met in-

heemse roofdieren. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Jachtaktehouders op hun eigen jachtterrein toestaan de wasbeer met ge-
weer en kogelbuks te doden. Daarom wijzen wij, gelet op artikel 67 van de 
wet, ter voorkoming van schade aan de fauna, alle jachthouders in Fryslân 
aan, als categorie van personen die, in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 9 en 11 van de wet, de wasbeer mogen beperken op de gronden 
waarvan zij jachthouder zijn.  

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
WILD ZWIJN, Sus scrofa 
 
Voorkomen In het wild voorkomend op de Veluwe, het Meinweggebied, grensgebieden 

van Duitsland en België. In Friesland niet in het wild voorkomend. Nu en 
dan ontsnappen er een of enkele exemplaren uit een omrasterde zwijnen-
houderij of privé dierenparkje of worden ze expres uitgezet. 

  
Aantallen Enkele exemplaren, niet permanent aanwezig. 

  
Trend Geen trend; alleen incidenteel ontsnapte exemplaren. 

  
Status - De in Nederland in het wild levende populaties (zie Voorkomen) zijn 

beschermde inheemse zoogdieren. In andere gevallen betreft het ont-
snapte of uitgezette dieren.  

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

- Komt voor in de provinciale “Aanwijzing ingrepen in populaties in gevol-
ge artikel 67 van de Flora- en faunawet”. 

  
Status in Vogelrichtlijn n.v.t. 

  
Soort schade Grote schade aan landbouwgewassen en veehouderij door wroeten, vraat, 

vertrappen en overbrenging van ziekten als varkenspest. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 67 en de provinciale 

“Aanwijzing ingrepen in populaties in gevolge artikel 67 van de Flora- en 
faunawet”. 
 
Gezien de enorme schade die wilde zwijnen kunnen aanrichten, worden 
uitsluitend vrijlevende populaties van beperkte aantallen op de Veluwe en 
het Meinweggebied gedoogd. Buiten deze gebieden zullen in de vrije natuur 
levende wilde zwijnen niet kunnen worden getolereerd. 
Ons beleid is daarom het nastreven van een 0-stand. 
Hiertoe hebben wij, gelet op artikel 67 van de wet, ter voorkoming van 
schade aan gewassen, vee en fauna, een aantal geselecteerde jachtakte-
houders gemachtigd die, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11 
en 51 van de wet, het wilde zwijn mogen beperken op andermans gronden 
zonder diens toestemming. 

Artikel 68: n.v.t. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

WILDE EEND, Anas platyrhynchos 
 
Voorkomen Zeer algemeen en talrijk voorkomende soort. Broedvogel, standvogel en 

trekvogel. In strenge winters wegtrekkend, maar kleine aantallen blijven dan 
achter. 

  
Aantallen Landelijke broedpopulatie rond het jaar 2000: 350.000-500.000 paren; om-

vang van Friese broedpopulatie is onbekend. Midwinteraantallen variërend 
van 15.000 tot 30.000 (vasteland). 

  
Trend De landelijke broedpopulatie (vanaf 1990) en landelijke tellingen van winter- 

en trekvogels (1995-2005) vertonen geen duidelijke trend. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Bejaagbaar wild. 
- Aangewezen in bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer 

en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
delen van het land. 

- Komt voor in de provinciale “Verordening schadebestrijding dieren Frys-
lân” (art. 65), voor opzettelijk verontrusten (gedurende het gehele jaar) 
in de hele provincie op percelen waar gewassenschade dreigt of voor-
komt (in ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden). 

- Geplaatst op bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer 
en schadebestrijding dieren, betreffende artikel 67, ingrepen in popula-
ties. 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt wel voor op bijlage II/1 (mag op worden gejaagd in heel Europa). 
Komt wel voor op bijlage III/1; handel dus toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen).  

  
Soort schade Gras, graszaad, granen, zeekraal, zeeaster, peulvruchten en vollegronds-

groenten.  

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68, en de provincia-

le “Verordening schadebestrijding dieren Fryslân”. 

 
Reguliere bejaging en preventieve maatregelen zijn in de meeste gevallen 
toereikend om schade te voorkomen. De wilde eend is bejaagbaar van 15 
augustus tot en met 31 januari. 
Omdat grote schade in zeer korte tijd kan ontstaan, is snel optreden nodig 
in die gevallen. De stand (in een groter gebied) moet met reguliere bejaging 
op een acceptabel niveau worden gehouden. 

Artikel 68: . 
Preventieve maatrege-
len 

Ten minste twee effectieve maatregelen, waarvan er ten minste een zicht-
baar aanwezig moet zijn. 

Ontheffingsgebied Gehele provincie. In ganzenfoerageergebieden onder voorwaarden. 
Ontheffingsperiode Aansluitend op de bejaagbare periode. 
Ontheffingstijdstip Van een half uur voor zonsopkomst tot maximaal 1 uur na zonsondergang. 
Toegestane middelen Hagelgeweer. 
Overige voorwaarden In verband met bestuurlijke controle: vooraf meldingsplicht bij provincie van 

voorgenomen gebruik ontheffing, onder aanlevering van de volgende gege-
vens: de NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens van grondgebruiker en 
jachtaktehouder(s) en een topografische kaart waarop de schadepercelen 
staan aangegeven. 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
 

ZILVERMEEUW, Larus argentatus 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend, vooral op de Wadden en in aangrenzende kust-

streek. Broedvogel in kolonies en trekvogel. In het winterhalfjaar vogels uit 
Fennoscandinavische populaties. 

  
Aantallen Nederlandse broedpopulatie omvat 58.300 paren; in Fryslan 19.500 paren 

(in 2004), bijna alle op de Waddeneilanden. 

  
Trend Landelijke broedpopulatie neemt vanaf 1990 af met < 5% per jaar. Ook de 

Friese broedpopulatie neemt af (1992: 33.000 paren). 
Landelijke tellingen van niet-broedvogels laten geen duidelijke trend zien in 
1995-2005. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

  
Status in Vogelricht-
lijn 

Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-
zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop niet vermeld voor Nederland; er 
mag dus niet op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade - Schade aan natuurlijke flora en fauna in broedgebieden. Hoofdzakelijk 

binnen natuurreservaten. 
- Gevaar voor schade aan vee en volksgezondheid i.v.m. verspreiding 

van ziektekiemen en scherp afval, o.a. bij vuilstort de Wierde en kada-
ververwerkingsbedrijf Sonac te Sumar. 

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 68. 

 
Ontheffingen voor het rapen en schudden van eieren en verstoren en ver-
nietigen van nesten zijn mogelijk ter voorkoming van schade aan flora of 
fauna. Alleen op basis van degelijke onderbouwing en bij voorkeur onder-
steund door resultaten van onderzoek.  
Ontheffingen voor verontrusten, vangen en doden in of nabij kolonies van 
sternsoorten (grote stern, visdief, noordse stern).  
Ontheffingen voor verontrusten bij o.a. de Wierde en Sonac. 

Artikel 68:  
Preventieve maatre-
gelen 

- Bij Wierde alle mogelijkheden van afdekking van de vuilstort en het stort- 
  front. 
- Bij Sonac alle mogelijke maatregelen die voorkomen dat dierlijke resten 
  bereikbaar zijn voor vogels, inclusief in de toevoerlijn van vrachtwagens. 

Ontheffingsgebied Broedkolonies in waddengebied; vuilstort de Wierde; Sonac te Sumar. 
Ontheffingsperiode - Broedkolonies: van 15 april tot 1 augustus. 

- De Wierde en Sonac: gehele jaar. 

Ontheffingstijdstip Gehele etmaal. 
Toegestane middelen - Broedkolonies: vangen met nestvallen en handmatig doden. 

- De Wierde en Sonac: verontrusten met akoestische en optische middelen 
  en jachtvogels.  

Overige voorwaarden - 
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 Provinciale beleidsregels Flora- en faunawet Fryslân. 

 

 
ZWARTE KRAAI, Corvus corone 
 
Voorkomen Algemeen voorkomend in de hele provincie. Grotendeels standvogel. 

  
Aantallen Landelijk ca. 85.000 broedparen rond het jaar 2000, omvang van Friese 

broedpopulatie is onbekend. 

  
Trend Broedvogels nemen toe in agrarisch cultuurland en af in grootschalige bos-

gebieden. Aantallen in winter stabiel. 

  
Status - Beschermde inheemse vogelsoort. 

- Aangewezen in bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren, vanwege veelvuldig belangrijke schade in 
het gehele land (geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst art. 65, voor 
handelingen door grondgebruikers in afwijking van de art. 9, 10, 11 en 
12). 

  
Status in Vogelrichtlijn Komt niet voor op bijlage I, waarvoor gebieden moeten worden aangewe-

zen (SPA). 
Komt niet voor op bijlage II/1 (waar op mag worden gejaagd in de hele EU). 
Komt wel voor op bijlage II/2; is hierop vermeld voor Nederland; er mag dus 
op gejaagd worden. 
Komt niet voor op bijlage III/1; handel dus niet toegestaan. 
Komt niet voor op bijlage III/2 (betreft regels onder welke beperkingen de 
soort in de handel en verkoop mag worden genomen). 

  
Soort schade - Hoofdzakelijk in zaaibedden van maïs en granen en afrijpend graan. 

- Schade aan kleine en jonge zoogdieren en eieren en jongen van vo-
gels. Invloed daarvan op de gepredeerde populaties onduidelijk.  

  
(Ontheffingen)beleid Verwezen wordt naar de beleidsregels onder art. 65 en 68. 

 
De zwarte kraai is geen kwetsbare vogelsoort. Er bestaat weinig documen-
tatie over schade, op basis van taxaties, door zwarte kraaien in Fryslân. De 
plaatsing op de landelijke vrijstellingslijst maakt schadebestrijding (i.v.m. 
schade aan gewassen en fauna) het gehele jaar mogelijk. 
Bij LNV bestaat het voornemen enkele artikelen in het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren te wijzigen, in die zin dat o.a. voor het 
gebruik van vangkooien bij de bestrijding van zwarte kraaien een ont-
heffing artikel 68 nodig is. Beleid t.a.v. ontheffingverlening voor vang-
kooien moet nog door ons worden ontwikkeld. 

Artikel 68:  
Preventieve maatrege-
len 

Nog niet bekend. 

Ontheffingsgebied Nog niet bekend. 
Ontheffingsperiode Nog niet bekend. 
Ontheffingstijdstip Nog niet bekend. 
Toegestane middelen Nog niet bekend. 
Overige voorwaarden Nog niet bekend. 
 

 
 


