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Samenvatting

It Fryske Gea is terughoudend met het inzetten van faunabeheer. Het doden van dieren is een laatste 

redmiddel dat alleen in een beperkt aantal gevallen in het beleid van It Fryske Gea past. Deze nee, 

tenzij benadering is een constante factor die voortgezet wordt vanuit de jachnota 1994 van It Fryske 

Gea. De nieuwe notitie faunabeheer verwerkt daarbij de ontwikkeling van de Flora- en Faunawet en 

de nieuwe landelijke en provinciale regelgeving.

Centraal in de notitie staat een beslisboom die weergeeft onder welke voorwaarden faunabeheer 

welk mogelijk is. 

1. Er moet een duidelijk aanwijsbaar probleem zijn van één van de volgende vijf typen: grote 

landbouw- of bosbouwschade, onveiligheid in verkeer of waterbeheer, volksgezondheid, schade 

aan natuur of dreigende vestiging van een uitheemse probleemsoort. 

2. Probeer het probleem op een andere manier op te lossen. Faunabeheer is een laatse redmiddel.

3. Pas als dat niet kan: stel een pakket maatregelen op waar faunabeheer onderdeel van is. Het 

totale pakket moet het oorspronkelijke probleem oplossen.

4. Beperk dierenleed en verstoring. Veiligheid van recreanten moet gewaarborgd zijn.

It Fryske Gea opereert binnen de landelijke en provinciale beleidskaders, maar legt in een aantal 

gevallen aanvullende randvoorwaarden en eisen op. Het faunabeheer wordt bij voorkeur in 

samenwerking met wildbeheerdereenheden uitgevoerd. De regie blijft bij de beheerder van It Fryske 

Gea. Afspraken hierover worden vastgelegd in faunabeheerovereenkomsten.

De notitie beschrijft voor een aantal soorten algemene uitvoeringsrichtlijnen en handelruimte 

voor beheerders om het faunabeheer af te stemmen op lokale situaties. Ook beschrijft de notitie 

het beleid ten opzichte van visserij en visstandbeheer. Tenslotte wordt het verbod op aaisykjen 

gehandhaafd, vanwege het belang van rust in weidevogelreservaten en het wettelijke verbod om in 

Natura 2000 gebieden eieren te zoeken.

Foto: Hans Pietersma Foto: E. Peter de Boer
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding herziening faunabeheer bij It Fryske Gea
Zoals alle natuurorganisaties is It Fryske Gea terughoudend met het doden van dieren. In de 

verschillende beleidsdocumenten over faunabeheer en jacht van It Fryske Gea zijn steeds twee 

hoofdredenen aangegeven om toch over te gaan tot het doden van dieren: schade aan derden of 

schade aan de natuur. Een tweede rode draad wordt gevormd door het landelijke en provinciale 

beleid en wetgeving, waarin wordt bepaald wat mag en kan op het gebied van jacht en faunabeheer. 

Een derde rode draad is hoe de maatschappij tegenover jacht en faunabeheer staat: omdat de 

meeste dieren zich ook buiten onze natuurgebieden begeven is onze eigen keuze maar van beperkte 

invloed en proberen we onze doelen in samenwerking met andere terreinbeheerders, boeren, jagers 

en natuurliefhebbers te bereiken. Als vierde en laatste is de balans tussen een uniform beleid dat in 

alle gebieden geldt en maatwerk dat inspeelt op specifieke omstandigheden een terugkerend thema.

De Jachtnota van It Fryske Gea (daterend van 1994) en de bijlage It Fryske Gea & predatoren (van 

1998) zijn de meest recente beleidsdocumenten. Sindsdien zijn er veel veranderingen geweest 

in overheidsbeleid, aantalsontwikkeling van soorten waarop faunabeheer van toepassing is en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht. Deze wet maakt een onderscheid tussen 

faunabeheer en jacht. Faunabeheer is gericht op schadebestrijding en het ondersteunen van 

natuurdoelen en kent een nee, tenzij benadering. Deze wet regelde ook de bevoegdheden voor 

uitvoering van de provinciale faunabeheereenheid en wildbeheereenheden met vertegenwoordiging 

van jagers, natuurorganisaties en boeren. Jacht is toegestaan voor zes “bejaagbare soorten”. 

Voor zeven Fryske Gea-reservaten die onder Natura2000-begrenzing vallen is daarnaast de 

Natuurbeschermingswet van toepassing. Door de landelijke politiek wordt gewerkt aan een 

nieuwe Natuurwet, waarin de nu nog afzonderlijke wetten op het gebied van natuur zullen 

worden gebundeld. Een nieuw faunabeheerplan van It Fryske Gea is nodig om op de veranderende 

wetgeving in te spelen.

•	 Het aantal broedende ganzen is sterk toegenomen, wat aanleiding was voor afspraken tussen 

natuurorganisaties en LTO over betere bescherming van winterganzen en beperking van het 

aantal zomerganzen in het zogenoemde G7-akkoord.

•	 Op de grond broedende vogels, waaronder weidevogels, behoren tot de meest bedreigde 

soortgroepen in onze natuurterreinen. Beperking van (grond) predatie blijkt van belang te zijn 

om deze soorten de beschermen. In het nieuwe weidevogelbeleid van Provincie Fryslân (2014) 

is een predatieprotocol opgenomen waarin, natuurorganisaties, boeren en faunabeheerders 

afspraken hebben gemaakt onder welke voorwaarden aanpassing van het habitat of beheer op 

predatoren aan de orde is.

•	 Het debat over faunabeheer, de doelen, methoden en soorten waar het op van toepassing is 

de laatste jaren fel en roept sterke emoties op. Het vernieuwen van het faunabeheerplan biedt 

de mogelijkheid om het standpunt van It Fryske Gea richting maatschappelijke partners te 

verhelderen en het debat open in te gaan. 
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1.2 Doel
Het doel van voorliggende notitie is om het faunabeheerplan van It Fryske Gea te actualiseren. 

Daarmee bedoelen we 

a. Het evalueren van het faunabeheer bij It Fryske Gea

b. Het faunabeheer aanpassen op basis van deze evaluatie en naar aanleiding van nieuwe 

landelijke en provinciale wet- en regelgeving, 

c. Het ontwikkelen van duidelijke, beknopte en eenduidige afwegingskaders voor faunabeheer 

binnen It Fryske Gea-terreinen, 

d. Het uitwerken van werkbare procedures en richtlijnen inzake de uitvoering van het 

faunabeheer, 

e. Behouden en vergroten van het draagvlak voor het faunabeheer van It Fryske Gea.

Foto: Teun Veldman Foto: Hans Pietersma
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2. EVALUATIE

2.1 Jachtnota 1994 en oudere notities
In 1950 nam het bestuur van It Fryske Gea de notitie “Jacht en Natuurbescherming” aan. 

Sinds 1982 was de “Nota inzake te voeren jachtbeleid door de vereniging It Fryske Gea” van 

kracht. Op initiatief van de toenmalige “Jachtcommissie” (in 1981 in het leven geroepen en in 2007 

overgegaan in de “Bestuurscommissie Natuurkwaliteit”) werd de “Jachtnota 1994” opgesteld en 

aangenomen. Het basisstandpunt van It Fryske Gea t.a.v. de jacht werd daarin als volgt geformuleerd: 

“geen jacht in Fryske Gea-terreinen, tenzij de situatie in het natuurgebied of in het aangrenzende 

cultuurgebied dit nodig maakt”. Dit standpunt werd in de nota verder uitgewerkt en toegelicht. 

In 1998 verschenen er bij It Fryske Gea twee aanvullingen op de jachtnota, te weten: 

“It Fryske Gea en predatoren” en “It Fryske Gea en vogelringactiviteiten”. De toenmalige afdeling 

Planning en Onderzoek nam daartoe het initiatief i.v.m. toenemende vragen en discussies over deze 

onderwerpen. In de nota’s zijn uitgebreide afwegingskaders, keuzecriteria en mogelijke aanvullende 

voorwaarden te vinden over beide onderwerpen. 

2.2 Van Jachtverhuur naar faunabeheer
Volgens de Jachtnota 1994 waren er in Fryslân rond 1950 ca. 1000 jagers actief en bleef dat aantal 

vervolgens vrij constant. Op dat moment was op 2.555 ha It Fryske Gea-reservaat de jacht verhuurd 

(incl. Oerd en Hon en Warkumerwaard) terwijl 3.555 ha It Fryske Gea-reservaat vrij was van jacht. 

Omgerekend werd op ca. 42 % van de door It Fryske Gea beheerde terreinen de jacht verhuurd. 

In 1994 werd van de 12.500 ha natuurreservaten die It Fryske Gea in eigendom en/of beheer had: 

•	 Op 2.154 ha “het jachtgenot” verhuurd door It Fryske Gea voor “artikel 8-wild” + wilde eend + 

haas + fazant en soms ook smient en meerkoet, 

•	 Op 200 ha op het Oerd de jacht rechtstreeks door Domeinen aan de WBE Ameland verhuurd

•	 Op 2.387 ha werd alleen een artikel 8-vergunning afgegeven voor de bestrijding van schadelijk 

wild, wat grotendeels (op 1.904 ha) door eigen personeel gebeurde. 

De totale oppervlakte “watervogelreservaat” (5.280 ha) was vrij van jacht en ook de resterende ca. 

2.479 ha natuurterrein was destijds vrij van jacht. 

Het totale eigendom van It Fryske Gea was rond 1994 12.500 ha, wat betekent dat er toen op (4.741 

van de 12.500 =) ca. 38% van het natuurgebied dat in eigendom en beheer was bij It Fryske Gea de 

jacht c.q. schadebestrijding was verhuurd. 

Sinds de Flora- en Faunawet in 2002 van kracht werd bestaat een helder onderscheid tussen 

faunabeheer (met als doel schadebestrijding) en jacht op een zestal bejaagbare soorten met veel 

minder beperkingen. Door de Flora en Faunawet is het faunabeheer in Nederland georganiseerd 

per provincie. Elke provincie maakt zijn eigen Faunabeheerplan in samenwerking met de 

Faunabeheereenheid. In deze Faunabeheereenheid zijn jagers, natuurorganisaties (waaronder It 

Fryske Gea) en boerenorganisaties vertegenwoordigd. De faunabeheereenheden adviseren aan 

het provinciaal bestuur over faunabeleid. Ook geven zij machtigingen voor de uitvoering van het 

faunabeheer aan Wildbeheereenheden. In Fryslân zijn momenteel (in 2014) 27 Wildbeheereenheden 

actief. 
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It Fryske Gea heeft het faunabeheer momenteel uitbesteed aan in totaal 8 Wildbeheereenheden 

en 44 personen, voor een oppervlakte van 8.150 hectare natuurreservaat. It Fryske Gea beheert 

momenteel (2014) in totaal 20.414 ha natuurreservaat, waarmee het oppervlakteaandeel waar 

faunabeheer plaatsvindt zo’n 40% is. Een belangrijk verschil met “vroeger” is dat tegenwoordig 

door It Fryske Gea vrijwel uitsluitend nog faunabeheerovereenkomsten worden afgesloten voor de 

bestrijding van “schadelijk wild”, denk aan verwilderde kat, vos en gedomesticeerde ganzen. Jacht 

komt nauwelijks voor op terreinen van It Fryske Gea. Waar jacht voorkomt is sprake van historische 

rechten. 

Geconcludeerd kan worden dat:

•	 De oppervlakte terrein van It Fryske Gea waar jacht of faunabeheer plaatsvindt zich qua 

oppervlakte gelijkmatig heeft ontwikkeld conform de toename van het areaal natuurreservaat 

dat de organisatie in eigendom en beheer heeft en sinds 1950 constant rond de 40% heeft 

geschommeld. 

•	 Sinds 1994 worden (vrijwel) alleen nog faunabeheerovereenkomsten afgesloten voor 

zogenaamd “schadelijk wild”. 

2.3 Trends en ontwikkelingen sinds 1994
Sinds 1994 is een aantal ontwikkelingen te bespeuren die ook hun weerslag hebben op hoe 

natuurbeheerders om (moeten) gaan met fauna in hun terreinen. We noemen enkele voorbeelden. 

Een trend, die mede onder invloed van de klimaatverandering, lijkt door te zetten is de toename van 

soorten en aantallen “exoten”. Enkele van deze nieuwe soorten kunnen behoorlijk invasief optreden 

en daarmee invloed uitoefenen op het voorkomen van de oorspronkelijke, inheemse (flora en) 

fauna. Diverse organisaties die zich richten op de bescherming van specifieke soortgroepen hebben 

een beleid ontwikkeld om deze invasies bij te sturen en in 2009 stelde de Rijksoverheid een “team 

invasieve exoten” in.

  

Door steeds betere telmethoden is beter bekend hoeveel individuen van een soort aanwezig zijn. 

Zowel de tellingen van Particulieren Gegevens beherende Organisaties, zoals SOVON voor vogels 

en Zoogdiervereniging VZZ zijn steeds nauwkeuriger en representatiever. Ook de faunatellingen 

nemen in professionaliteit en dekkingsgraad toe. De kennis over bedreigde soorten en schadelijke 

soorten neemt daardoor toe. Helaas bestaan beide tellingen nog volledig naast elkaar en is er geen 

afstemming van telmethoden. It Fryske Gea streeft naar een verdere afstemming van telmethoden 

om de betrouwbaarheid van gegevens verder te verbeteren.

In 2012 werd na jarenlang overleg een convenant gesloten tussen agrariërs, 

natuurbeschermingsorganisaties en jagers, over de bestrijding van schade door zomerganzen. Dit 

convenant streeft naar samenwerking en regionaal maatwerk. Het convenant werd in september 

2014 door Provincie Fryslân omgezet in beleid, waarbij de jacht in de winter sterk afnam doordat een 

periode van winterrust werd ingevoerd, terwijl de zomerganzen zo beheerd moeten worden dat het 

schadeniveau van 2005 niet wordt overschreden. 
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Kleine rietgans: beter beschermd Grauwe gans: schade beperken

2.4 Kennisontwikkeling over Faunabeheer
Tellingen van het aantal gedode dieren in Fryske Gea reservaten zijn niet beschikbaar. Ook wordt de 

schade waarvoor faunabeheer als middel wordt ingezet niet op gebiedsniveau gemonitord. Het is 

daarom moeilijk om een verband te leggen tussen faunabeheer in de terreinen van It Fryske Gea en 

de doelen die daarmee beoogd worden om te evalueren in welke mate sprake is van het halen of 

juist niet halen van die doelstellingen. Op landelijk en provinciaal niveau bestaat die informatie in 

veel grotere mate. Deze kennis levert vuistregels op die gebruikt kunnen worden in het faunabeheer 

van It Fryske Gea. Voorbeelden van deze vuistregels zijn:

•	 Zonder beheer op predatoren is de daling van weidevogelpopulaties niet te stoppen 

(Oosterveld, 2011a en 2011b)

•	 Voor beheer op vos is een groot scala aan mogelijke middelen voor bestrijding nodig om de 

maatregel met het meeste effect, minste dierenleed en minste verstoring te kunnen kiezen. Dit 

komt door verschillen in terrein (grasland, riet, bos), verschillen in soorten die verstoord kunnen 

worden en het leereffect van vossen. Daarom zijn ook maatregelen als kunstburchten en/of 

lichtbakken en/of gerichte acties met aardhonden bespreekbaar voor It Fryske Gea. (ervaring 

opzichters It Fryske Gea)

•	 Drijfjachten hebben maar beperkt effect en zijn relatief sterk verstorend (ervaring opzichters It 

Fryske Gea).

•	 Beperking van het aantal overzomerende ganzen is met alleen eieren schudden niet mogelijk, 

hoogstens het afremmen van de groei (onderzoek SOVON in zes terrein van It Fryske Gea, 

publicatie in 2015). 

•	 Een relatief effectieve manier van beheer op overzomerende ganzen is vangen en doden in de 

ruitijd (Baveco, Kleijn e.a., 2013). Deze methode roept echter veel weerstand op en doden door 

middel van CO2 is bij het schrijven van dit plan niet toegestaan.

•	 Ganzen en zoogdieren veranderen hun gedrag in reactie op de inspanning om hun aantal 

terug te brengen en de verstoring die daarmee gepaard gaat. Dieren verschuilen zich meer en 

gaan op onbereikbare plekken broeden (ganzen) of worden minder zichtbaar voor het publiek 

(zoogdieren). 

Het belang en controversiële karakter van faunabeheer maakt een betere monitoringsinspanning 

noodzakelijk, zodat zowel over de aantalsontwikkeling van de betreffende soorten als over het 

doelbereik van faunabeheer en eventuele neveneffecten meer geleerd kan worden. Nieuwe 

ontwikkelingen voor registratie van faunatellingen en valwild (aangereden dieren) bieden hiervoor 

goede aanknopingspunten.

Foto: Teun VeldmanFoto: Hans Pietersma
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3. BELEID
3.1 Faunabeheer is een laatste middel
Het doden van dieren is een activiteit die in principe niet past in het beheer. 

•	 It Fryske Gea biedt in zijn natuurgebieden ruimte en bescherming aan de ter plaatse 

thuishorende fauna. Dit is uitgewerkt in actuele beheervisies en andere documenten.

•	 It Fryske Gea richt beheer in eerste instantie op het scheppen van de juiste omstandigheden 

voor een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van haar terreinen. Daarna volgt beheer op 

het niveau van het hele terrein waar dat nodig is, zoals maaien, begrazen, dunnen. Pas als 

belangrijke doelstellingen daarmee niet gehaald worden komt het beïnvloeden van specifieke 

soorten van individuen aan de orde. 

•	 It Fryske Gea gaat zorgvuldig om met individuele dieren.

•	 Het nee, tenzij beleid uit de Jachtnota van 1994 blijft dan ook van kracht. Toch zijn er 

omstandigheden waarin faunabeheer wel aan de orde komt. Om te bepalen wanneer 

faunabeheer aan de orde kan zijn is een beslisboom opgesteld.

3.2 Beslisboom faunabeheer It Fryske Gea
1. Er moet een duidelijk aanwijsbaar probleem zijn. Alleen problemen van de volgende vijf typen 

worden door It Fryske Gea geldig gevonden: 

a. Grote landbouw- of bosbouwschade (vraat, vertrapping, oneetbaar worden van gewas) 

b. Onveiligheid in het verkeer of in het waterbeheer (zoals ondergraven van dijken)  

c.  Volksgezondheid 

d. Schade aan de natuur 

e. Dreigende vestiging van een uitheemse probleemsoort.

Als niet één van deze zaken in het geding is zien we geen noodzaak om faunabeheer in te zetten. 

Bijvoorbeeld de gezondheid van dierpopulaties zien wij niet als reden om te beheren 

2. Probeer het probleem op een andere manier op te lossen. Faunabeheer is een laatste 

redmiddel. 

a. Is er in de terreininrichting of het beheer een aanpassing mogelijk?

b. Een ecoduiker of ecoduct met toeleidend raster kan aanrijdingen met wild voorkomen,  

evenals beperking van de snelheid op onoverzichtelijke wegen. Verkeersveiligheid en natuur 

profiteren dan beide. 

c. Een watergang kan toegankelijkheid van een terrein voor grondpredatoren sterk beperken 

Kunnen natuurdoelen, die door een soort verhinderd worden, eventueel elders een plaats 

krijgen? 

d. Is er bereidheid om beperkte schade te compenseren? 

3. Pas als dat niet kan: stel een pakket van maatregelen samen waar faunabeheer onderdeel van 

uitmaakt. Het totale pakket moet het probleem oplossen, anders heeft faunabeheer geen zin. 

4. Stel de faunabeheermaatregelen zo op dat 

a. Dierenleed zoveel mogelijk wordt beperkt 

b. Verstoring in de terreinen zoveel mogelijk wordt beperkt 

c. Veiligheid van recreanten is gewaarborgd. 

5. Monitor de beheerinspanning, de aantalsontwikkeling van de te beheren soort, de schade en 

eventuele neveneffecten zoals verstoring. Gebruik deze informatie om het beheer zonodig aan 

te passen.
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3.3 Toelichting op de argumenten om faunabeheer toe te passen

Grote landbouw- of bosbouwschade
De meest voorkomende schade in deze categorie is vraatschade aan akkerbouwgewassen en gras. 

Bepaalde gewassen zijn bijzonder kwetsbaar voor vraat of aanpikken. Begrazing door groepen 

ganzen kan op grotere schaal de benutbaarheid van gras voor vee verlagen. Voorkomen van schade 

kan er uit bestaan dat kwetsbare gewassen worden uitgerasterd, of verjaging plaatsvindt of dat 

bij de gewaskeuze rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van natuurlijke graseters. De 

aantallen overzomerende ganzen zijn echter zo snel toegenomen dat voorkomen van schade niet 

altijd mogelijk is. Omdat veel overzomerende ganzen broeden in natuurgebieden en foerageren bij 

boeren is aantalsreductie van ganzen onderdeel van het faunabeheer van It Fryske Gea, aanvullend 

op het accepteren en vergoeden van een bepaalde mate van schade door de overheid. 

Schade aan kippen door grondpredatoren zoals de vos is voor It Fryske Gea geen reden om op vos te 

beheren, dit is oplosbaar met een voldoende sterke afrastering. 

Onveiligheid
Onveiligheid door dieren draait om verkeersveiligheid en waterwerken. Bij verkeersveiligheid 

gaat het om het risico op aanrijdingen met grotere zoogdieren. Het maken van faunapassages 

(faunaduikers, reetunnels, ecoducten) en aanpassen van de snelheid op onoverzichtelijke wegvakken 

van provinciale wegen zijn de voorkeursmaatregelen. Deze maatregelen kunnen vaak meerdere 

doelen dienen, naast verkeersveiligheid ook het realiseren van ecologische verbindingen en 

verbeteren van recreatieve netwerken. Schade aan kaden en dijken, funderingen, wegen e.d. raakt 

eveneens aan de veiligheid. Het gaat hierbij vaak om schade veroorzaakt door muskusratten. Dat 

is een verantwoordelijkheid van het Wetterskip, waaraan It Fryske Gea zijn medewerking verleent 

(volgens het aanwijzingsbesluit van de Provincie).

Volksgezondheid 
Bepaalde dieren kunnen ziekten overbrengen. Voor de mensen gaat het bijvoorbeeld om 

hondsdolheid. In populaties wilde hoefdieren kunnen daarnaast ziekten optreden die op 

landbouwhuisdieren kunnen overspringen. It Fryske Gea zal medewerking verlenen aan het 

beperken van de verspreiding van ziekten. Bij dierziekten is verspreiding door transport van 

landbouwhuisdieren echter een veel groter risico. Een maatregel in wilde populaties om de 

verspreiding van ziektes tegen te gaan kan daarom nooit op zichzelf staan.

Schade aan de natuur
Dit is wellicht het meest controversiële argument. Is het wel aan een beheerder om de ene soort 

te doden om de andere soort te bevoordelen? Eén van de lessen van de periode sinds de jachtnota 

1994 is dat belangrijke doelstellingen onhaalbaar worden als je geen faunabeheer zou inzetten. 

Bij de bescherming van rietland en schraalgrasland kan zonder faunabeheer het aantal broedende 

ganzen zo hoog worden dat plaatselijk rietland geheel wordt opgeruimd en schraalgrasland 

wordt geëutrofieerd. Het gaat daarnaast om bescherming van grondbroeders (zoals weidevogels 

en koloniebroeders) tegen predatoren, in het bijzonder vos (Oosterveld, 2011). Voor weidevogels 

is in detail uitgewerkt welke maatregelen nodig zijn om het habitat optimaal geschikt te maken 

in een weidevogelkerngebied (weidevogelnota 2014, Provincie Fryslân) en welke maatregelen 

tegen predatie in een straal van een kilometer rond het weidevogelkerngebied genomen worden 

(predatieprotocol Weidevogels; Oosterveld 2014, samenvatting in bijlage). Het gaat om het 

ongeschikt maken van habitat, rekening houdend met cultuurhistorie, barrières voor predatoren in 

het terrein en andere beschermingsdoelen.
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Om te zorgen dat het argument van faunabeheer voor natuurdoelen niet lichtvaardig wordt 

gebruikt spreken we af dat het altijd moet gaan om doelstellingen van een natuurreservaat, 

zoals geformuleerd in de beheervisie of in provinciaal beleid. Schade aan natuur kan bijvoorbeeld 

optreden door overmatige predatie van – of sterke concurrentie met – een doelsoort, zodanig dat 

die doelsoort (sterk) achteruit gaat, of omdat een zeldzame, kwetsbare en beschermde soort in zijn 

voortbestaan wordt bedreigd (binnen het betreffende reservaat). 

Hoewel hierboven wordt aangegeven welke argumenten aan bod moeten komen bij een besluit 

over het inzetten van faunabeheer als maatregel zit aan de diverse argumenten een arbitraire kant. 

Er is geen absolute maat te geven wanneer sprake is van grote schade of wanneer sprake is van 

overmatig predatie. De keuze om over te gaan tot faunabeheer op een specifieke soort moet daarom 

in samenspraak tussen een beheerder en een ecoloog gemaakt worden, met raadpleging van de 

Faunabeheereenheid.

3.4 Relatie met provinciaal en landelijk beleid
It Fryske Gea is bij het faunabeheer gehouden aan een aantal landelijke en provinciale wetten en 

regelingen. Landelijk wordt in 2014 een nieuwe natuurwet vastgesteld, die de Flora- en Faunawet 

met andere natuurwetgeving integreert. Sinds de Flora en Faunawet van 2002 is de provincie 

bevoegd gezag voor het faunabeheer. De provincie mag ontheffingen verlenen, vrijstellingen geven 

van verboden en mensen aanwijzen om bepaalde diersoorten te beperken. Het kader voor dit beheer 

wordt gesteld in een faunabeheerplan, dat elke vijf jaar vernieuwd wordt. Het vigerende plan loopt 

tot en met 2014. De uitvoering wordt grotendeels vormgegeven door de Faunabeheereenheid, 

waarin boeren, natuurbeheerders en jagers vertegenwoordigd zijn.

Op het gebied van de beleidsontwikkeling is sprake van een wisselwerking. Enerzijds volgt It Fryske 

Gea de wettelijke kaders en geeft mede uitvoering aan de afspraken. Anderzijds komt It Fryske Gea 

op voor het natuurbelang bij het opstellen van beleid en regelgeving.

Ten tijde van het opstellen van deze notitie vinden onderhandelingen plaats over de uitvoering 

van het zogeheten Ganzenakkoord. In dit akkoord is een compromis tussen natuurbeheerders, 

vogelbescherming en boerenorganisaties bereikt, dat een betere bescherming van overwinterende 

ganzen nastreeft en beperking van de broedende ganzen. Het akkoord regelt de rust voor 

winterganzen, de vergoedingen voor het toelaten van ganzen op boerenland en de methoden 

om zomerganzen te reduceren. Deze coalitie is het over een aantal uitvoeringsaspecten niet eens 

geworden. Desondanks is deze denklijn overgenomen in het provinciale ganzenbeleid dat per 2014 

van kracht is geworden.

Foto: Teun Veldman Foto: Teun Veldman
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4. UITVOERING

4.1 Welk type maatregelen wordt gekozen?
In geval van schade die dient te worden bestreden (zie de beslisboom in hoofdstuk 3) worden in de 

eerste plaats maatregelen genomen om schade te voorkomen, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen 

van rasters, het afschrikken van dieren, het aanleggen van faunapassages.

Als deze maatregelen niet het gewenste effect hebben is aantalsregulatie een volgende stap. Bij de 

keuze van maatregelen is het beperken van verstoring en dierenleed de maatstaf. Aantalsregulatie 

kan indirect, d.m.v. het beperken van de aanwas (bijvoorbeeld door legsels onklaar te maken, 

maar ook sterilisatie valt hier bijvoorbeeld onder), of direct, d.m.v. het vangen en/of doden van de 

schadeveroorzakende dieren. Aantalsreductie kan plaatsvinden buiten of binnen de Fryske Gea-

reservaatsgrenzen. Dit is o.a. afhankelijk van waar de schade optreedt. Indien voldoende effectief 

heeft afschot buiten reservaatsgrenzen meestal de voorkeur boven afschot binnen reservaatsgrenzen, 

vanwege het leereffect, verstorend effect op andere soorten en risico’s voor publiek.

Samengevat wordt bij noodzakelijke schadebestrijding de volgende volgorde van handelen 

aangehouden: 

1. Maatregelen die schade voorkomen

2. Aantalsreducerende maatregelen 

a. Indirect

b. Direct

b.i. buiten reservaatsgrenzen

b.ii. binnen reservaatsgrenzen

4.2 Te volgen procedure in geval van aantalsreducerende maatregelen 
Faunabeheer wordt altijd uitgevoerd op directe aanwijzing of na toestemming van It Fryske Gea, 

in de meeste gevallen de lokale beheerder (opzichter of districtshoofd). Elke te ondernemen 

faunabeheeractie in een terrein van It Fryske Gea dient vooraf te worden gemeld aan de lokale 

beheerder. Deze persoon moet het faunabeheer afstemmen op de lokale omstandigheden, de 

veiligheid van het publiek in de gaten houden en de communicatie met omwonenden en recreanten 

verzorgen. De lokale beheerder kan daarom extra voorwaarden verbinden aan de actie. 

Er zijn drie opties:

1. It Fryske Gea neemt initiatief. Aan de hand van de beslisboom faunabeheer wordt bezien of 

faunabeheer inderdaad het geëigende middel is. Bij inzet van faunabeheer op een soort of 

in een gebied waar dat niet eerder is gedaan overlegt de lokale beheerder met de afdeling 

natuurkwaliteit over de te nemen maatregelen en de monitoring daarvan.

2. Er komt een verzoek van derden. Het verzoek wordt aan de opzichter of districtshoofd 

voorgelegd. Deze gaat na of er voldoende argumenten zijn om faunabeheer als middel in 

te zetten, of dat een andere maatregel ingezet kan worden aan de hand van de beslisboom. 

De beheerder achterhaalt zonodig aanvullende informatie (bijvoorbeeld via de afdeling 

Natuurkwaliteit, de lokale wildbeheerder, onderzoekers, grondgebruikers). Indien het verzoek 

terecht is, dan wordt de lokale wildbeheerder gevraagd actie te ondernemen volgens de 

afspraken die in de faunabeheerovereenkomst staan. 

3. Er komt een aanwijzing van de Provincie om een soort te moeten bestrijden. In dat geval 

worden de aanwijzingen opgevolgd. It Fryske Gea probeert echter door goed overleg met de 

Provincie deze situatie te voorkomen. In Fryslân zijn momenteel geen aanwijzingsbesluiten van 

kracht.
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4.3 Wie voert het faunabeheer uit?
Faunabeheer wordt door It Fryske Gea bij voorkeur uitbesteed aan bevoegde en bekwame 

wildbeheerders met een grote natuurkennis, met de juiste bevoegdheden, die beleid en 

doelstellingen van It Fryske Gea onderschrijven, in het vervolg wildbeheerders genoemd. Bij voorkeur 

zijn dat wildbeheerders uit de streek. Het kunnen ook (oud-) medewerkers van It Fryske Gea zijn. 

Tot slot kan het beheer ook gedelegeerd worden aan de lokale WBE (zie bijlage IIa) om tot een 

“geordende jachtveld” indeling te komen in de situatie van een versnipperd bezit. Denk bijvoorbeeld 

aan landschapselementen en kleine natuurgebieden van It Fryske Gea in een agrarisch landschap. 

Met de term geordend jachtveld wordt verwezen naar het belang van voldoende samenhang in het 

faunabeheer en de minimum omvang die een jachtveld moet hebben om de wildbeheerder in staat 

te stellen een jachtakte aan te houden. Het WBE bestuur zoekt onder haar leden de meest voor de 

hand liggende wildbeheerder voor deze gebieden, meestal de aangrenzende wildbeheerder. Het 

bestuur van de WBE zorgt ervoor dat It Fryske Gea op de hoogte is wie dit is en is aansprakelijk voor 

de goede uitvoering van de Faunabeheerovereenkomst. Als vuistregel voor kleine gebieden houdt 

It Fryske Gea ongeveer 40 hectare aan. Onder alle omstandigheden kan het districtshoofd of de 

opzichter besluiten het faunabeheer zelf uit te voeren of aan een door It Fryske Gea aangewezen 

wildbeheerder uit te besteden.

4.4 Faunabeheerovereenkomst It Fryske Gea
Afspraken over faunabeheer tussen It Fryske Gea en de lokale wildbeheerder worden vastgelegd 

in een It Fryske Gea-Faunabeheerovereenkomst, die wordt ondertekend door de wildbeheerder en 

de (juridische) vertegenwoordiger van It Fryske Gea. Met Wildbeheereenheden (WBE’s) worden bij 

voorkeur convenanten voor de samenwerking afgesloten, die ondertekend dienen te worden door 

de directeur van It Fryske Gea, op voorspraak en advies van districtshoofd en/of hoofd beheer. De 

WBE heeft de mogelijkheid om het wildbeheer bij een van haar leden onder te brengen met een 

door It Fryske Gea opgestelde Faunabeheerovereenkomst. Alle overeenkomsten worden centraal in 

Olterterp gearchiveerd.

In een faunabeheerovereenkomst wordt vastgelegd:

•	 Toestemming tot betreding

•	 De terreinen waar de overeenkomst betrekking op heeft

•	 Contactpersoon It Fryske Gea

•	 Soorten

•	 Methodieken

•	 Perioden en tijdstippen

•	 Aantal jagers, honden en geweren

•	 Verplichting tot terugrapporteren van aantallen gedode dieren per soort en bijzonderheden.

•	 Terugkoppelingsgesprek met contactpersoon voor het eind van het jaar

•	 Mogelijke bijzondere voorwaarden, zoals:

•	 benodigde vergunningen, ontheffingen en/of machtigingen 

•	 Afspraken over het gebruik van een gemotoriseerd voertuig

•	 Afspraken over het gebruik van hond(en)

4.5 Perioden en tijdstippen
Faunabeheer vindt in Fryske Gea-terreinen in principe plaats buiten broedseizoen en schoontijd 

(met als uiterste data 15 maart tot 1 augustus). Bij uitzondering is faunabeheer in het broedseizoen 

en/of de schoontijd mogelijk. Gebieden met een belangrijke waarde voor wintergasten (daarvoor 

aangewezen als Natura2000-gebied) worden ook van 1 november tot 1 maart gevrijwaard van 
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faunabeheer tot een afstand van >200 meter tot de wintergasten. 

De redenen waarom It Fryske Gea deze perioden uitsluit van faunabeheer zijn:

•	 Ethisch: natuurgebieden horen rustige en veilige gebieden te zijn waar inheemse soorten 

terecht kunnen, zeker om zich voort te planten

•	 Publieke opinie: er is weinig draagvlak voor afschot tijdens het broedseizoen, of op het moment 

dat er jonge dieren zijn.

•	 De Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet vertalen deze inhoudelijke redenen ook in 

een zwaarder ontheffingen systeem vergeleken met de rest van het jaar.

In Fryske Gea-reservaten kan faunabeheer gedurende de hele dag plaatsvinden, afhankelijk van de 

soort waar het om gaat en de natuurwaarden die het gebied heeft. De veiligheid van recreanten 

moet absoluut gewaarborgd zijn, waaruit ook voorwaarden voor geschikte tijdstippen kunnen 

volgen.

Van deze data en tijdstippen kan afgeweken worden indien met één gerichte en zonder twijfel 

doeltreffende actie in grote mate tegemoet kan worden gekomen aan één of meer van de vier 

argumenten uit de beslisboom, zonder dat daarbij schade optreedt aan andere natuurdoelstellingen 

en -waarden van het betreffende gebied en passend binnen de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. Voorwaarde voor het nemen van een maatregel op data of tijdstippen die afwijken 

van de gestelde norm is daarnaast dat minder verstoring en/of dierenleed optreedt dan wanneer de 

maatregel buiten dit seizoen wordt genomen.

4.6 Uitvoeringsrichtlijnen soorten
Bruine rat: in eilandsituaties kan de bruine rat soms een probleem vormen voor bodembroedende 

(kolonie)vogels, door het eten van eieren en kuikens, waarmee deze doelstelling lokaal in gevaar kan 

komen. In die gevallen kan It Fryske Gea beperkende maatregelen toepassen. Veelal worden hiervoor 

vangkooien gebruikt. Het gebruik van rattengif (Warfarin) is bij It Fryske Gea niet toegestaan, 

vanwege de risico’s op cumulatie van dit gif in de organen van predatoren zoals roofvogels. 

Op Ameland werd Warfarin tot 2013 wel gebruikt door ongediertebestrijders van de Gemeente 

Ameland, soms ook op Oerd en Hon. Vanaf 2013 worden hier als alternatief inloopvallen gebruikt 

door medewerkers van It Fryske Gea. Ook Wetterskip Fryslân gebruikt incidenteel gif, bijvoorbeeld 

bij de bestrijding van (woel)ratten en –muizen in boezemkerende kades, soms ook als deze eigendom 

zijn van It Fryske Gea. It Fryske Gea streeft ook in deze gevallen (bij gebruik van gif door derden op 

haar terreinen) naar overstap op alternatieven. In het beleid van overheden is deze lijn om weinig tot 

geen gif toe te staan in de natuur ook  terug te vinden.

Exoten

Toegenomen reislust, grootschalige en wereldwijde handel in dieren en de trend om exotische dieren 

als huisdier te willen houden zijn factoren die er voor zorgen dat er steeds vaker gebiedsvreemde 

soorten in natuurgebieden terecht komen (uitgezet, per ongeluk meegereisd, ontsnapt of via 

ballastwater gedumpt etc.). Door de veranderende (klimaat)omstandigheden gebeurt het regelmatig 

dat zo’n “exotisch” dier zich ergens weet te handhaven en soms zelfs ook voort te planten. 

Op zich hoeven exoten in de Friese natuur geen probleem te zijn. Eerder nam It Fryske Gea al een 

standpunt in over damherten, nijlganzen en zonnebaarzen;

•	 Damherten: De dieren hebben als grote grazer een toegevoegde waarde voor sommige 

natuurreservaten en leven in harmonie samen met andere soorten grazers zoals reeën, hazen 

en konijnen. It Fryske Gea heeft daarom besloten de dieren binnen haar reservaatsgrenzen met 

rust te laten.
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•	 Nijlgans: Is plaatselijk bedreigend voor inheemse soorten. Wordt “meegenomen” tijdens legsel- 

en aantalsbeperkende maatregelen van overzomerende ganzen.

•	 Zonnebaars: zeer lokaal aanwezig, daar dan wel van invloed op amfibieën, libellen e.d. 

Bestrijding is echter zeer arbeidsintensief en niet succesvol gebleken in de Schaopedobbe. 

Daarom heeft It Fryske Gea besloten hiertegen verder geen acties te ondernemen. Voorlichting 

richting bezoekers is op termijn effectiever. De verkoop van deze vissoort is in Nederland 

inmiddels verboden.

Soms nemen exoten echter invasieve vormen aan. De hoeveelheden nemen dan zo snel toe dat ze 

een bedreiging vormen voor ter plaatse thuishorende fauna, of voor de instandhouding van dijken 

en kades. Om die reden wordt bijvoorbeeld de muskusrat en beverrat op aanwijzing van Rijk en 

Provincie al decennialang bestreden i.o.v. Wetterskip Fryslân. 

Stichting Bargerveen en Katholieke Universiteit Nijmegen stelden in 2012 een aantal criteria op 

grond waarvan de risico’s van de aanwezigheid van een exoot in een natuurgebied kunnen worden 

ingeschat. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan dan besloten worden tot wel of niet ingrijpen.

Criteria ecologische risicoanalyse bij aanwezigheid exoten in natuurgebieden

1. Verspreidingspotentie;

•		Hoge	introductiedruk?

•		Grote	actieve	/	passieve	dispersie	(>	1	km/jaar)?

•		Grote	(on)geslachtelijke	voortplantingscapaciteit?

2. Koloniseert gebieden / bedreigt soorten met een hoge beschermingsstatus

3. Negatieve effecten op inheemse soorten;

•		Sterke	predator	/	grazer?

•		Sterke	competitie	hulpbronnen?

•		Overdracht	parasieten	of	ziektes?

•		Genetische	effecten	(hybridisatie	met	inheemse	soorten)?

4. Verstoring functioneren ecosystemen;

•		Nutriëntencycli?

•		Habitatmodificatie?

•		Natuurlijke	successieprocessen?

•		Voedselwebben?

Hoe meer van deze criteria positief moeten worden beantwoord, hoe “gevaarlijker” de betreffende 

exoot en hoe groter de urgentie om in te grijpen. Bij twijfel of een soort al dan niet als exoot moet 

worden beschouwd volgt It Fryske Gea de landelijke indeling van invasieve soorten, gekoppeld aan 

de Flora- en Faunawet.

Ganzen

Jaarrond zijn er verschillende soorten ganzen in Fryslân aan te treffen. Met de toename van de 

aantallen is de schade aan de landbouwgewassen toegenomen, vooral met de overzomerende 

ganzen. Dit probleem speelt landelijk. In het zogeheten G7-akkoord van 2012 zijn door 7 

partijen (LTO, rijk, provincies, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De 12 

Landschappen waar ook It Fryske Gea deel vanuit maakt) afspraken gemaakt over de oplossingen 

voor deze conflicten. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen winterganzen (ganzen die 

elders broeden maar hier ’s winters te gast zijn en grotendeels beschermd worden door Natura2000) 

en zomerganzen die (in steeds grotere getale) hier broeden in vooral de natte moerasgebieden en 

veelal met hun jongen foerageren op het boerenland. Dit akkoord is op hoofdlijnen overgenomen in 

het ganzenbeleid van Provincie Fryslân van 2014.
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In het provinciale ganzenbeleid is afgesproken dat winterganzen in de landbouwgebieden tussen 

1 november en 1 maart niet meer worden bejaagd (na een overgangsperiode van 2 jaar). Na 

maart geldt voor brandganzen een verdeling tussen verjaaggebieden en opvanggebieden.  In 

natuurreservaten van It Fryske Gea zijn alle wintergasten (ook eenden en andere soorten) in ieder 

geval welkom en volledig beschermd. Veel reservaten hebben een belangrijke slaapplaatsfunctie. 

In voorjaar en zomer broeden duizenden ganzen in met name moeras- en graslandreservaten. 

Soorten die ontsnapt zijn uit collecties van gehouden watervogels, zoals boerenganzen, nijlganzen 

en Canadese ganzen genieten hier geen bescherming. Hoewel ze weinig schade aanrichten 

aan natuurwaarden worden ze momenteel wel bestreden, veelal in combinatie met legsel- en 

aantalsbeperkende maatregelen tegen grauwe ganzen of ander faunabeheer. De brandgans en 

kolgans worden landelijk beschouwd als inheemse soorten die zich hier op eigen kracht gevestigt 

respectievelijk ingeburgerd hebben. De broedpopulatie van brandgans wordt beperkt volgens de 

afspraken uit het ganzenakkoord.

De grauwe gans is een inheemse (geherintroduceerde) soort, die als broedvogel wordt bestreden 

om de populatieomvang niet verder te laten toenemen. In het G7-akkoord, overgenomen in het 

provinciale beleid, is afgesproken dat de schade door zomerganzen teruggebracht zal worden naar 

het niveau van 2005. Voor Fryslân betekent dit ruwweg dat de zomerganzenpopulatie terug moet 

worden gebracht van circa 45.000 naar circa 7.000 broedparen. 

Inzet van natuurorganisaties zoals It Fryske Gea is dat dit gebeurt d.m.v. maatregelen die in de 

“gereedschapskist” van het ganzenakkoord zijn bepaald. Daar kan een keuze uit gemaakt worden: 

•	 Legselbeperkende maatregelen (tot 15 april) binnen reservaten. Het prikken van eieren is 

daarbij de meest toegepaste methode.

•	 Het vangen en doden van ganzen in de ruiperiode. Dit wordt als de meest effectieve maatregel 

gezien met een geringe verstoring van overige soorten. De toepassing wordt in 2014 nog 

bemoeilijk omdat de minst dieronvriendelijke manier van doden na het vangen (door middel 

van CO2 gas) niet als een wettelijk toegestaan dodingsmiddel is geregistreerd. Als dit in de 

toekomst wel wordt toegestaan zal het vangen als voornaamste middel worden toegepast om 

de populatie te reduceren.

•	 Afschot bij voorkeur buiten reservaten maar indien nodig ook binnen de natuurreservaten op 

koppelvormde ganzen in februari/maart als dit een effectieve maatregel blijkt te zijn om de 

populatie te reduceren.

•	 Acties in het grensgebied tussen natuurreservaat en landbouwgebied, waarvan het plaatsen van 

kuikenwerende rasters de voornaamste is.

•	 Naast beheer door mensen is predatie door met name vos lokaal zeer effectief voor het 

verlagen van het broedsucces van ganzen.

Via lokale maatwerkplannen worden de maatregelen per gebied verder uitgewerkt.

Haas

De haas veroorzaakt vrijwel nooit schade. Alleen in geval van pas ingezaaid gras en/of akkergewassen 

als kool en wortelen kan lokaal schade optreden, maar dat gebeurt vrijwel nooit grenzend aan een 

It Fryske Gea-reservaat. Deze soort wordt daarom in Fryske Gea-reservaten in principe niet bejaagd. 

Mocht er zich in incidentele gevallen schade door hazen voordoen dan zal It Fryske Gea eerst 

proberen om in overleg met de betreffende grondeigenaar naar alternatieven te zoeken zoals een 

andere gewaskeus.
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Houtduif

Is een van de 5 jachtwildsoorten van de Flora- en Faunawet. Incidenteel wordt deze soort ook 

genoemd in de Faunabeheersovereenkomsten. Dit is soms nodig, omdat wildbeheerders voor het 

behouden van een jachtakte een jachtveld van tenminste 40 ha moet hebben waarop een wapen 

kan worden gehouden en een bejaagbare soort in de overeenkomst moet worden genoemd. In die 

gevallen wordt de jacht op houtduif echter niet uitgevoerd.

Kat (verwilderd): In alle actuele faunabeheerovereenkomsten van It Fryske Gea staat de verwilderde 

kat benoemd als één van de te beheren soorten. Vanwege de concurrentie die deze toppredator 

voert met marterachtigen e.a. en de schade die de soort kan toebrengen aan fauna zoals 

bodembroedende vogels, streeft It Fryske Gea voor al zijn terreinen een nulstand na. Actieve 

bestrijding gebeurt vaak in combinatie met acties tegen de vos.

Knobbelzwaan: Legselbeperking is eind jaren ’90 door It Fryske Gea afgeschaft omdat de 

knobbelzwaan geen bedreiging vormt voor natuurwaarden en legselbeperking tijdens het 

broedseizoen een verstorende activiteit is die ook andere dieren kan schaden. Als alle eieren onklaar 

worden gemaakt maar niet verwijderd kan een knobbelzwaan zich doodbroeden. 

Konijn

Ook het konijn veroorzaakt weinig schade. Alleen in geval van ernstige graafschade op aan Fryske 

Gea-reservaten grenzende grond, wordt soms overgegaan tot afschot. 

Op het vasteland van Fryslân is het konijn echter lang niet meer overal een algemene soort. In 

gebieden waar de soort qua natuurwaarde een toegevoegde waarde zou kunnen hebben (op de 

zandgronden, bijvoorbeeld Schaopedobbe en Delleboersterheide) is hij zelfs sterk afgenomen of 

verdwenen. Alternatieven voor afschot, zoals het plaatsen van konijnenwerende rasters, hebben dan 

ook de voorkeur. 

Op Ameland worden nog wel konijnen geschoten, vanwege de historisch gegroeide situatie. Hier 

bestaat de indruk dat de konijnenpopulatie ondanks of dankzij o.a. de jacht stand houdt en zelfs 

weer wat toeneemt (vanaf 2012/2013). Op een deel van Ameland, ook waar It Fryske Gea beheert, 

wordt de jacht door het rijksvastgoedbedrijf verpacht aan de WBE Ameland. Deze stelt een beheer- 

en bejaagplan op in overleg met de natuurbeheerders. It Fryske Gea conformeert zich aan dit plan. 

Dit is een historisch gegroeide situatie die is overgenomen samen met de overdracht van Domeinen 

naar It Fryske Gea.

Kraaiachtigen 

Roek en Kauw: Grote groepen zorgen soms voor onrust in het veld (vestigingsfase weidevogels). Dit 

is voor It Fryske Gea geen reden om actie tegen deze soorten te ondernemen. 

Zwarte kraai: Zwarte kraaien worden bij It Fryske Gea in bepaalde gevallen bestreden waar ze een 

probleem vormen voor de hoofddoelstelling van een gebied. Dit betreft weidevogelgebieden waar 

ook de vos wordt beperkt. Hiervoor wordt het predatieprotocol 2014 gevolgd (Oosterveld, 2014). Als 

middelen zijn het verwijderen van nesten buiten de broedtijd en afschot buiten het broedseizoen 

(15-3 tot 1-7) toegestaan op plaatsen waar de overige benodigde maatregelen worden genomen 

om weidevogels te beschermen. Kraaiennesten worden tijdens het broedseizoen niet doorgeschoten 

in Fryske Gea-terreinen. Vangkooien zijn binnen Fryske Gea-reservaatsgrenzen eveneens niet 

toegestaan.
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Meeuwen

Kokmeeuw: legselbeperking is in 1999 gestopt door It Fryske Gea omdat het ook met de kokmeeuw 

niet goed gaat, terwijl deze koloniebroeder als “beschermheer” juist belangrijk is voor nog 

kwetsbaardere soorten zoals geoorde fuut en visdief. Legselbeperking tijdens het broedseizoen kan 

bovendien ook andere (gewenste) soorten verstoren. 

Zilvermeeuw: Geen aantalsbeperkende maatregelen.

Kleine mantelmeeuw: Geen aantalsbeperkende maatregelen. 

Mol: De mol wordt in principe niet bestreden in reservaten van It Fryske Gea. Als prooidier voor 

soorten als vos, buizerd en bruine kiekendief vervult het dier een belangrijke rol in het ecosysteem. 

Bovendien zorgen molshopen voor microreliëf in de terreinen wat weer leidt tot meer diversiteit in 

flora en insecten. Alleen in verpachte situaties waarbij reële risico’s zijn voor vee op zandkoliek (met 

name bij paarden en in geval van hooiland), wordt afgeweken van deze visie. De mogelijkheid om 

mollen te bestrijden met mechanische klemmen wordt in dat geval opgenomen in het pachtcontract. 

Dit is vooral het geval waar veiligheidsrisico’s spelen, bijvoorbeeld in kaden (keur van Wetterskip van 

toepassing) of waar problemen met derden het geval kunnen zijn (bijvoorbeeld risico op zandkoliek 

paarden pachter). Vangst vindt uitsluitend plaats met klemmen en niet met gif.

Muskusrat: Er is een onderzoek gedaan naar muskusratten en de veiligheid van dijken door de 

Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding. Het onderzoek toont aan dat graverijen 

van muskusratten de veiligheid van dijken aantast. Waterschappen hebben daarom de wettelijke 

opdracht om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade door graverijen van muskus- en 

beverratten. Zolang de werking van preventieve maatregelen nog niet is aangetoond, houden de 

waterschappen de populatie muskusratten zo laag mogelijk. Daartoe hebben ze rattenvangers in 

dienst die als vangmethoden klemmen en fuiken gebruiken. 

Lokaal wordt in Nederland momenteel onderzoek gedaan naar eventuele alternatieve 

bestrijdingsmethoden. In buurland Duitsland wordt de muskusrat niet bestreden. In Fryslân werden 

sinds 1987 jaarlijks de volgende hoeveelheden muskusratten gevangen en gedood door professionele 

bestrijders in dienst van Wetterskip Fryslân (www.wikipedia.org):

Aantal gevangen exemplaren per jaar
1987 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Friesland 42.448 34.174 26.779 28.036 28.107 24.016 17.492 12.197 7.379 4.435

Uit deze tabel lijkt sprake te zijn van een geleidelijke afname van de populatie. 

De muskusrat wordt bij It Fryske Gea in vrijwel alle reservaten bestreden door medewerkers van 

Wetterskip Fryslân, in opdracht van de Provincie Fryslân. 

Hoe: met fuikvallen en klemmen. 

Regelmatig overleg tussen It Fryske Gea-beheerders en Wetterskip (muskusratvangers) is van belang 
om te komen tot goede afspraken en een goede samenwerking. Aandachtpunten bij dit overleg zijn:

•	 het gebruik van quads of andere gemotoriseerde voertuigen in natuurgebieden is niet gewenst
•	 het meenemen van honden in natuurgebieden is niet gewenst
•	 Regelmatige controle en opruimen van uitgezette vallen is van belang om te voorkomen dat 

ongewenste bijvangst en vis in de vallen sterft. 
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Ree: Voor wat betreft het ree maakt It Fryske Gea gebruik van een machtiging van de 

FaunaBeheerEenheid (FBE) voor “calamiteitenafschot”. Hieronder wordt verstaan het afschieten van 

dieren die (ernstig) ziek of (zwaar) gewond zijn (meestal door aanrijding) om ze uit hun lijden te 

verlossen. Jaarlijks wordt aan de FBE gerapporteerd hoe vaak, waar en door wie gebruik is gemaakt 

van de machtiging c.q. hoeveel valwildmeldingen er bij It Fryske Gea zijn binnengekomen. 

It Fryske Gea werkt vaak mee aan voorjaarstellingen van het ree en ander wild, die door de lokale 

WBE’s worden georganiseerd, zodat er een goed beeld is van de omvang en gezondheid van lokale 

populaties.

Populatiebeheer van reeën vindt in It Fryske Gea-reservaten in principe niet plaats. In geval van 

grote risico’s voor de verkeersveiligheid, denkt It Fryske Gea mee aan mogelijke oplossingen. 

Faunapassages, rasters en spiegels langs de weg en verlaging van de snelweg op onoverzichtelijk 

wegvakken komen dan eerst in beeld, afschot pas als laatste optie en dan bij voorkeur buiten de 

reservaten. Populatie beheer van het ree in de gebieden van It Fryske Gea vinden wij niet nodig 

gezien de ervaringen in de Alde Feanen en andere gebieden waar nooit is ingegrepen met het 

geweer. Hier hebben de natuurlijke processen hun werk gedaan. Dit heeft er toe geleid dat in de 

Alde Feanen een goede reewildpopulatie aanwezig is. Ook in de overige natuurgebieden waar It 

Fryske Gea nooit heeft ingegrepen is sprake van een gezonde reewildpopulatie. Op Ameland is de 

jacht door het Rijksvastgoedbedrijf aan de WBE Ameland verpacht en wordt ook voor het ree het 

beheer- en bejaagplan van de WBE Ameland gevolgd.

Roofvogels, uilen en reigers: Deze zijn beschermd volgens de Flora- en Faunawet, inclusief de vaste 

broedlocaties. It Fryske Gea onderschrijft het belang van de beschermingsstatus van genoemde 

vogels. Deze inheemse soorten horen thuis in het Friese landschap en hebben een toegevoegde 

waarde voor de biodiversiteit. Bestrijding of beperking binnen It Fryske Gea-reservaatsgrenzen is dus 

niet aan de orde. It Fryske Gea zal dan ook geen medewerking verlenen aan het aanvragen van een 

Flora- en Faunawet ontheffing om deze soorten te mogen bestrijden. 

In reservaten waar bodembroedende vogels worden bedreigd door predatie en waar ook de 

predatoren vos en zwarte kraai om die reden worden beperkt, is It Fryske Gea wel bereid mee te 

werken aan habitatmaatregelen, zoals het maaien van rietland en het kappen van opgaande bomen, 

conform het predatieprotocol weidevogels (Oosterveld, 2014). Deze maatregelen worden alleen 

buiten broedseizoen en schoontijd (15 maart t/m 1 augustus) uitgevoerd, volgens een goedgekeurde 

Gedragscode, of met een geldige ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet. 

Vos: De vos hoort thuis in de Friese natuur maar heeft zijn leefgebied de laatste decennia (o.a. door 

een onder invloed van de mens sterk veranderend landschap) flink uit weten te breiden. Soms kan de 

vos een belangrijke negatieve invloed hebben op de hoofddoelstelling van een natuurgebied. 

In die gevallen wordt vaak besloten de vos gericht in aantal te beperken. Doordat de vos een 

cultuurvolger is geworden, wordt de populatie in veel mindere mate beperkt door voedselschaarste 

dan vroeger. Tenslotte heeft de vos het vermogen zich te specialiseren op vogels die op de grond 

broeden. Als een vos een nest jongen heeft kan hij grote aantallen vogels doden, waardoor de 

invloed op een populatie vogels lokaal zeer groot kan zijn. Denk aan:

•	 Reservaten met als hoofddoelstelling weidevogels (bijvoorbeeld de Binnemiede- en 

Weeshûspolder)

•	 Reservaten met een belangrijke functie voor kust- en koloniebroedvogels (bijvoorbeeld Noard-

Fryslân Bûtendyks, Warkumerbûtenwaard)

•	 Reservaten met een belangrijke functie voor (bodembroedende) heidevogels (bijvoorbeeld de 

Schaopedobbe)

•	 Kleinere reservaten (<50 ha) die grenzen aan gebieden met een doelstelling voor 
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bodembroedende vogels, denk aan Skriezekriten c.q. weidevogellandschappen (bijvoorbeeld de 

Kraanlannen) 

De bestrijding van de vos dient plaats te vinden volgens de hiervoor geldende wettelijke 

mogelijkheden. De meest effectieve periode van bestrijding van vossen is vanaf 1 februari tot 

31 mei, als de meeste vossen hun kraamplek hebben ingenomen. Als schoontijd wordt over het 

algemeen echter de periode 15 maart tot en met 1 augustus aangehouden. Beheer op vos moet 

daarom in principe tussen 1 februari en 15 maart plaatsvinden. Met een goede onderbouwing en 

expliciete toestemming van de opzichter of het districtshoofd kan bij wijze van uitzondering tot 

uiterlijk 15 april gericht op een vos worden gejaagd. Voor het beschermen van grondbroeders kan 

het openstellen van faunabeheer gedurende het hele jaar (dus inclusief broedtijd en schoontijd) 

effectief zijn. It Fryske Gea kiest daar niet voor vanwege het dierenleed van een verhongerend nest 

jonge vossen. Hiermee blijft de druk om op tijd, dus voor de schoontijd de vos te bestrijden maximaal. 

In een straal van een kilometer rond weidevogelkerngebieden, waar alle mogelijke maatregelen 

genomen worden om weidevogels te beschermen, werkt It Fryske Gea echter mee aan bestrijding van 

de vos volgens het predatieprotocol Weidevogels (Oosterveld 2014).

Hoe:

•	 Aanzitten (vanaf mobiele hoogzit) met voerplekken: toegestaan

•	 Jager + aardhond voor bouwjacht, eventueel met netten: toegestaan

•	 Kunstbouwen (bijvoorbeeld kastvallen en betonduikervallen): is momenteel wettelijk 

verboden. It Fryske Gea is voorstander van het gebruik (tijdelijke, lokale, gerichte acties) ervan. 

Kunstbouwen kunnen bovendien worden voorzien van een meldsysteem zodat snel kan worden 

gehandeld.

•	 Nachtelijk faunabeheer m.b.v. lichtbakken: Voor zover dit wordt toegestaan is het in terreinen 

met voldoende uitzicht een mogelijkheid, omdat de maatregel relatief effectief is en, mits goed 

toegepast, relatief weinig verstoring geeft.

•	 Drijfjacht: bij voorkeur niet vanwege het grote verstorende effect. Indien hier wel voor wordt 

gekozen dan het maximaal toegestane aantal drijvers, jagers met geweer en eventueel honden 

in de overeenkomst opnemen.

•	 Klemmen en strikken: niet toegestaan.

•	 Bij veranderingen in welke methoden wettelijk zijn toegestaan wordt de afweging om een 

methode toe te passen geleid door de effectiviteit, het beperken van verstoring en beperken 

van dierenleed.

Foto: Jeroen Stel FotoKina Foto: Anton Huitema
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5. Overige faunabeheerszaken 

De in deze nota behandelde “overige faunazaken” zijn niet onder “schadebestrijding” of 

“soortsbevorderende maatregelen” te scharen. 

Hieronder worden beknopt uitgewerkt de onderwerpen: visserij, visstand beheer, aaisykjen, 

honingbijen, de omgang met exoten en domesticaten, faunafotografie, roofvogelshows en fauna-

onderzoeksactiviteiten. Van sommige van deze onderwerpen bestonden al richtlijnen, die in dat 

geval (gedeeltelijk) zijn opgenomen in dit en/of de volgende hoofdstuk(ken). 

5.1 Visserij
It Fryske Gea verhuurt het aalvisrecht aan beroepsvissers (de Friese Bond van Binnenvissers, FBB, 

www.fryskefisker.nl). Dit is een historisch verworven recht dat door de wettelijke bescherming niet 

zonder meer kan worden opgezegd. Vaak zijn deze rechten overgenomen bij de aankoop of het in 

beheer nemen van de betreffende natuurgebieden. Naast de paling mogen de beroepsvissers een 

bepaald quotum snoekbaars met een bijvangstregeling benutten. Dit is het geval in de Alde Feanen 

en de Fluezen. Voor overige wateren die deel uitmaken van Fryske Gea-objecten (bijvoorbeeld 

IJsselmeergebied en Grutte Wielen) verhuurt de Provincie het visrecht. 

Sportvisserij wordt toegestaan op plaatsen die ook overigens vrij toegankelijk zijn en die deel uit 

maken van de Friese waterboezem. Deze wateren zijn verhuurd aan de Sportvisserij Fryslân. Zij 

hebben hier het recht om schubvis te vangen binnen het wettelijk kader. De toestemming is geregeld 

in een overeenkomst tussen Sportvisserij en It Fryske Gea (gebieden zijn te vinden op www.visplanner.

nl). Nachtvisserij is uitdrukkelijk niet toegestaan

Sinds de herintroductie van de otter in Nederland wordt er jaarlijks een kaart opgesteld met de 

leefgebieden van de otter waar het gebruik van stopgrids verplicht is. Dit zijn een soort hekjes 

die voorkomen dat otters in fuiken terecht komen. Gezien de snelle expansie van de otter over de 

Provincie is de verwachting dat binnen niet al te lange termijn het gebruik van stopgrids in visfuiken 

in de hele Provincie verplicht zal worden gesteld door Provincie en Wetterskip. Vervolgens moet deze 

eis worden doorgevoerd in de privaatrechtelijke overeenkomsten. 

In de vishuurovereenkomst die It Fryske Gea heeft afgegeven voor de Alde Feanen, is sinds 2013 de 

voorwaarde opgenomen dat het gebruik van otterstopgrids in de palingfuiken verplicht is.

5.2 Visstand beheer
Hoewel vissen meestal volgen op de waterkwaliteit, kan de aanwezigheid van bodemwoelende 

witvis in sommige watersystemen één van de beperkende factoren zijn voor het op gang komen van 

waterplanten- en jonge verlandingsvegetaties. Als deze habitats een doel zijn in een gebied en de 

overige daarvoor benodigde randvoorwaarden op orde zijn, dan kan visstand beheer een laatste 

optie zijn. 

Pas als je tussen de onder- en bovengrens zit van kritische fosfaatbelasting komt een verandering 

van het ecosysteem binnen de mogelijkheden. Van nature gebeurt het zeker ook (dus gewoon 

afwachten), maar kan het heel lang duren. Tijdelijk lage waterstanden, wintervissterfte etc. kunnen 

het omslagproces spontaan laten plaatsvinden. Hier zijn voorbeelden van. 

Als je sneller een omslag wilt dan zijn interne maatregelen daarvoor een middel, denk aan tijdelijke 

peilverlaging of laten droogvallen, het enten van waterplanten (helpt vaak niet als je niets aan de 

populatiesamenstelling van de vis doet) en visstand beheer.
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Visstand beheer is in de ex ante evaluatie van Kaderrichtlijn Watermaatregelen bestempeld als de 

meest kosteneffectieve maatregel om de ecologische kwaliteitsratio te vergroten, mits de volgende 

kritische succesfactoren in acht worden genomen:

•	 dun het betreffende water 100% goed uit, dat is: van planktivore vis mag max. 10-15 kg/ha 

overblijven en van bentivore vis max. 15-25 kg/ha. Je moet dus ook heel goed weten waar de 

vissen zitten. Dit verschilt per seizoen en moet van te voren heel goed worden uitgezocht.

•	 er moet sprake zijn van een absoluut visdichte isolatie (evt. tijdelijk). Een heel klein  

gaatje is al funest. Vissen kunnen ook prima door poreuze stripen heen zwemmen.

•	 neem de tijd ervoor, één actie is niet genoeg. Je moet tenminste 5 jaar lang de visstand laag 

houden.

5.3 Aaisykjen
Sinds zijn oprichting in 1930 heeft It Fryske Gea altijd goed samengewerkt met lokale 

natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de Bond voor Friese Vogel Wachten (BFVW) en de 

lokale vogelwachten die daarbij zijn aangesloten. De vogelwachters inventariseren de weidevogels 

in de reservaten van It Fryske Gea en beschermen de nesten / kuikens op het moment dat er 

werkzaamheden staan gepland. Tot en met 2006 mochten in alle Fryske Gea-gebieden kievitseieren 

worden gezocht en geraapt  volgens de geldende richtlijnen in de vergunning die de Provincie 

hiervoor afgeeft. Eerst mocht dit jaarlijks tot 30 april, vervolgens tot 20 april, 12 april, 8 april en sinds 

enkele jaren tot 1 april. 

Eind 2006 heeft de Provincie Fryslân geen ontheffing voor “aaisykjen” meer afgegeven voor 

Natura2000-gebieden. Hieronder viel ook ca. 3.000 ha weidevogelreservaat van It Fryske Gea, o.a. in 

Noard-Fryslân Bûtendyks, de Grutte Wielen en de Alde Feanen. 

Met ingang van 2010 is het aaisykjen in alle natuurterreinen van It Fryske Gea verboden. Dit verbod 

betrof de resterende ca. 2.000 hectare weidevogelgebied die buiten de Natura2000-wetgeving viel. 

Als argumenten voor dit besluit werden aangevoerd: 

•	 It Fryske Gea kent een grote waarde toe aan de factor rust tijdens de vestigingsfase, die jaarlijks 

rond begin maart start. Niet alleen het aaisykjen is daarom sinds 2010 verboden, maar ook 

pachters en medewerkers worden sindsdien gehouden aan de afspraak te streven naar zo 

weinig mogelijk verstoring (lees werkzaamheden) in de (grasland)reservaten vanaf 1 maart.

•	 Het onderscheid tussen Natura2000-gebieden en natuurgebieden die niet onder dit Europese 

netwerk vallen is in het veld niet te zien. Dit leidt tot veel verwarring en onduidelijkheid onder 

aaisikers. Een eenduidig beleid is naar buiten toe beter uit te leggen en beter te handhaven.

Het verbod op aaisykjen blijft gehandhaafd, omdat deze argumenten nog steeds gelden. 
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Bijlage I: Begrippen en afkortingen 

Domesticaat: Door de mens gecultiveerde dieren die aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  Hebben een gemakkelijk en flexibel dieet, groeien snel op, planten zich voort in 

   gevangenschap, hebben een aangenaam karakter en zijn niet agressief tegenover  

 mensen, raken niet snel in paniek en erkennen de mens als zijn meerdere in de  

 groepshiërarchie. 

Exoot:  Een soort die zich heeft gevestigd buiten zijn seizoensspecifieke, historische en  

 natuurlijke leefgebied, door of vanwege het wegvallen van dispersiebarrières, waar  

 dit wegvallen het gevolg is van al dan niet opzettelijk handelen door de mens.

Fauna:  In het wild levende dieren (dat kunnen dus ook exoten of domesticaten zijn,  maar 

 geen vee of huisdieren). 

Faunabeheerplan: Vijfjaarlijkse plannen die per provincie worden opgesteld door de FBE en worden 

 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Hierin is informatie opgenomen over de  

 populaties van de te beheren diersoorten, schade die in het verleden is opgetreden  

 en schade die in de toekomst te verwachten is.

Faunabeheerovereenkomst: Overeenkomst die It Fryske Gea jaarlijks sluit met een lokale 

   wildbeheerder voor het (op afroep) beheren van schadelijk wild. 

FBE:  Faunabeheereenheid, een samenwerkingsverband waar vertegenwoordigers van 

 agrariërs, jagers en terreinbeherende organisaties in opgenomen zijn.  

  De faunabeheereenheid is ingesteld om schadebestrijding door dieren te regelen.  

 Het beheer vindt plaats in overeenstemming met het Faunabeheerplan, dat is 

 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

F&F-wet:  Flora- en Faunawet, zie verder bijlage III 

It Fryske Gea: It Fryske Gea, de Vereniging voor Natuurbescherming in Fryslân

Ingeburgerd: Geldt voor soorten die (na introductie door toedoen van de mens) zich tenminste al 

 drie generaties lang en op tenminste drie verschillende plaatsen spontaan in het wild 

 hebben gehandhaafd. 

Inheems:  Geldt voor soorten binnen hun seizoensspecifieke, historische en natuurlijke leefgebied.

KRW:  Europese Kaderrichtlijn Water

Nb-wet:  Natuurbeschermingswet

Natuurtoets:  Een toets waarmee van een voorgenomen maatregel of activiteit wordt bepaald  

 welke beschermde natuurwaarden en soorten aanwezig zijn, of deze door de  

 voorgenomen maatregel of activiteit mogelijk of zeker worden geschaad, welke  

 voorzorgmaatregelen kunnen en zullen worden genomen om deze schade te 

 voorkomen of beperken en als dat niet mogelijk is, welke mitigerende of  

 compenserende maatregelen zullen worden genomen. Op grond van zo’n toets kan 

 het bevoegd gezag besluiten wel of niet een F&F-wetontheffing en/of een  

 NB-wetvergunning af te geven. 

Schoontijd:  De periode waarin bejaagbaar wild zich voortplant c.q. jongen heeft en om die reden 

 meestal uitgesloten is van jachtactiviteiten. It Fryske Gea hanteert als schoontijd de 

 periode tussen 15 maart en 1 augustus. Hier bestaan enkele uitzonderingen op  

 wanneer bestrijding buiten de schoontijd niet effectief is. 

Uitheems:  zie exoot

WBE:  Wildbeheereenheid, lokale samenwerkingsverbanden van jagers en jachtopzichters.

Wildbeheerder: Persoon met een faunabeheerovereenkomst van It Fryske Gea.
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Bijlage II: Wildbeheereenheden Fryslân

NR. WBE Website WBE

1 Ameland http://www.wbe-ameland.nl/ 

2 De Lauwers http://www.wbe-delauwers.nl/ 

3 Zuid Oost Hoek http://www.wbe-dezuidoosthoek.nl/ 

4 De Dongeradielen http://www.wbe-dongeradeel.nl/ 

5 It Butenfjild http://www.wbe-itbutenfjild.nl/ 

6 De Middelsee http://www.wbe-middelsee.nl

7 Midden-Opsterland http://www.wbe-middenopsterland.nl/ 

8 Om de Terpen http://www.wbe-omdeterpen.nl/ 

9 Skasterlan e.o. http://www.wbe-skarsterlan.nl/

10 Terschelling http://www.wbe-terschelling.nl/ 

11 Tsjonger en AldDjip http://www.wbe-tsjongerenalddjip.nl/ 

12 Tusken Waed en Sted http://www.wbe-tuskenwaedensted.nl/ 

13 Utingeradeel http://www.wbe-utingeradeel.nl/ 

14 De Veenpolders http://www.wbe-veenpolders.nl/ 

15 Vlieland 

16 Midden-Ooststellingwerf 

17 Aengwirden-Schoterland 

18 Jagersvereniging Gaasterlân e.o. 

19 Tytsjerksteradiel sud 

20 Beneden de Linde 

21 De Marne 

22 Drachten en omstreken 

23 Kuinder en Linde 

24 De Alde Slachte 

25 De Lytse Sudwesthoeke 

26 Schiermonnikoog 

27 De Marren 
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Bijlage III: Wetgeving en andere geldende afspraken

In Fryske Gea-reservaten is de Faunabeheerovereenkomst met It Fryske Gea leidend. It Fryske Gea 

hanteert t.o.v. het landelijke en provinciale beleid dus aangescherpte regels, die te allen tijde echter 

moeten passen binnen dit landelijke en provinciale beleid. 

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet is een Nederlandse wet die oorspronkelijk in 1967 is vastgesteld maar 

in 1998 ingrijpend is gewijzigd. In deze wet is nu de natuurbescherming van specifieke gebieden 

geregeld. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en bijvoorbeeld het 

Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De volgende gebieden 

zijn aangewezen en beschermd op grond van de wet:

•	 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden)

•	 Beschermde Natuurmonumenten

•	 Wetlands

Via de Crisis- en Herstelwet is op 31 maart 2010 een aantal artikelen uit de NB-wet gewijzigd. 

Daardoor zou de wet in de praktijk beter hanteerbaar zijn. 

Voor faunabeheer in (en rond) gebieden met bovengenoemde status is een NB-wetmelding 

(c.q. Natuurtoets) - en eventueel NB-wetvergunning – nodig. In zo’n vergunning worden vaak 

voorwaarden opgenomen, in geval van een waterwilddoelstelling bijvoorbeeld: “faunabeheer is 

toegestaan vanaf 2 uur na zonsopkomst tot 2 uur voor zonsondergang, met een minimale afstand 

van 200 meter van rustende en/of foeragerende wintergasten”. 

Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet (2002) beschermt in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten. 

De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en 

Faunawet. 

Het uitgangspunt van de Flora- en Faunawet is: 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is 

voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden 

('tenzij') worden afgeweken. De Flora- en Faunawet bevat regels over:

•	 jacht;

•	 beheer;

•	 schadebestrijding;

•	 handel in dieren en planten;

•	 het bezit van bedreigde dieren en planten.

In de Flora- en Faunawet is een zorgplicht opgenomen die voor alle dieren geldt. De zorgplicht houdt 

in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben voor dieren. Naast de zorgplicht 

bevat de wet ook een aantal verbodsbepalingen die zorgen dat in het wild levende soorten zoveel 

mogelijk met rust worden gelaten. Het is niet toegestaan planten te plukken en dieren te doden, te 

vangen of te verstoren die onder de Flora- en Faunawet vallen. 

Rode lijsten geven een overzicht van diersoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te 

verdwijnen. De mate van bedreiging is verdeeld over de volgende categorieën:

•	 uitgestorven op wereldschaal;

•	 in het wild uitgestorven op wereldschaal;

•	 verdwenen uit Nederland;
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•	 in het wild verdwenen uit Nederland;

•	 ernstig bedreigd;

•	 bedreigd;

•	 kwetsbaar;

•	 gevoelig.

Plaatsing op een van de lijsten betekent niet automatisch dat de diersoort is beschermd. Daarvoor 

is opname in de Flora- en Faunawet nodig. Rode lijsten hebben een belangrijke signaleringsfunctie, 

ze geven aan hoe goed of slecht het met een diersoort gaat. In de Soortendatabase (op www.

rijksoverheid.nl) vindt u terug of een diersoort op 1 van de rode lijsten staat.

Landelijk bejaagbare soorten volgens de Flora- en Faunawet zijn: 

•	 Patrijs: momenteel niet bejaagbaar

•	 Wilde eend: 15-8 t/m 31-1

•	 Haas: 15-10 t/m 31-12

•	 Fazant: 15-10 t/m 31-12 (31-1 voor hanen)

•	 Houtduif: 15-10 t/m 31-1

•	 Konijn: 15-8 t/m 31-1

In de Flora en Faunawet worden diverse categorieën soorten benoemd, waaronder algemene 

vrijstelling van beschermde status voor schadelijke soorten. Deze lijsten van soorten worden nader 

geregeld in onder andere het besluit beheer en schadebestrijding dieren.

GS Fryslân heeft aan de Faunabeheereenheid Fryslân te Drachten ontheffingen verleend op grond 

van het Faunabeheerplan Fryslân 2009-2014 (www.faunabeheereenheid.nl/friesland en www.Fryslan.

nl) voor: Haas, Ree, grauwe-, kol- en brandganzen, Knobbelzwaan, Vos, Wilde eend, Roek, Spreeuw, 

Kokmeeuw, Holenduif, Meerkoet, Wild zwijn

Daarnaast zijn in Fryslân van kracht:

•	 Een provinciale vrijstelling voor winterganzen (grauwe gans, kolgans en smient) en

•	 Een aanwijzing voor muskusratten, exoten en verwilderde dieren

In principe kunnen al deze ontheffingen ook gebruikt worden op gronden van It Fryske Gea, als 

It Fryske Gea een machtiging aanvraagt bij de FBE. In 2014heeft It Fryske Gea een machtiging 

aangevraagd en ontvangen voor:

•	 Legselbeperking van grauwe gans 

•	 Calamiteitenafschot van (verwonde of zieke) reeën

Voorgenomen beleid: nieuwe Wet natuurbescherming
Het kabinet wil de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samenvoegen 

tot de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit moet de regeldruk voor bedrijven en burgers 

verminderen. De behandeling van het Wetsvoorstel natuurbescherming wordt naar verwachting in 

2014 door de Tweede en de Eerste Kamer afgerond.

Gedragscodes F&F-wet
Het is mogelijk om voor toepassing van de Flora- en Faunawet een Gedragscode op te stellen en 

deze te laten goedkeuren door de Minister. Wanneer er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde 

gedragscode hoeft er niet voor elke activiteit met mogelijke gevolgen voor beschermde flora en 
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fauna weer opnieuw een F&F-wetontheffing te worden aangevraagd. 

Goedgekeurde gedragscodes waar It Fryske Gea soms / regelmatig gebruik van maakt zijn:

•	 De gedragscode zorgvuldig bosbeheer, werd in 2005 opgesteld door Bosschap en 

Vogelbescherming en als een van de eerste gedragscodes goedgekeurd door de toenmalige 

minister. De gedragscode stelt dat boswerkzaamheden zorgvuldig moeten worden voorbereid, 

waarbij de aanwezigheid van burchten, holen en nesten in kaart wordt gebracht. Uitvoering 

vindt bij voorkeur plaats buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli). 

•	 De goedgekeurde gedragscode natuurbeheer werd opgesteld door het Bosschap in 2009. In 

deze gedragscode zijn naast algemene richtlijnen over de voorbereiding van werkzaamheden, 

natuurkalenders opgenomen per terreintype en per maatregelencategorie, met daarbij 

voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden. 

Faunabeheerplan
De Flora en Faunawet regelt onder meer de bevoegdheden van de provincies op het gebied van 

faunabeheer. De provincie stelt haar regels vast in een provinciaal faunabeheerplan. Hierin kunnen 

uitzonderingen worden gemaakt op de wettelijke bescherming van inheemse diersoorten. 

Provincies hebben de bevoegdheid om in het kader van schadebestrijding en beheer:

•	 Vrijstellingen te geven van de verboden (artikel 65 en 66);

•	 Personen aan te wijzen om bepaalde diersoorten in hun stand te beperken (artikel 67);

•	 Ontheffingen te verlenen (artikel 68).

 

Dit is mogelijk onder de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat, en op de 

voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de 

Faunabeheereenheid duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk acht en welke 

uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te 

voorkomen en bestrijden. Het faunabeheerplan dient tevens als basis voor ontheffingsaanvragen ex 

artikel 68 van de wet.

Het geldende faunabeheerplan is te vinden op: 

http://www.faunabeheereenheid.nl/friesland/faunabeheerplan/

Friese Ganzenaanpak 2014
De Fryske Guozzenoanpak 2014 is er op gericht om de schade door ganzen te laten afnemen.

Doelstelling van het beleid is om vraatschade door winterganzen jaarlijks te verlagen met 5 - 10%, 

om te komen tot een maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de duurzame instandhouding van de internationaal beschermde ganzenpopulaties. 

De schade door populaties zomerganzen wordt teruggebracht naar het niveau van 2005.

Via zorgvuldige monitoring en een evaluatie na twee jaar wordt het beleid getoetst aan de 

doelstelling. Indien de doelstelling niet wordt bereikt, worden aanvullende maatregelen getroffen.

In het beleid worden winterrustgebieden ingesteld. Buiten de winterrust is een ruimtelijke verdeling 

aangebracht tussen enerzijds gebieden waar schadebestrijding wordt toegepast en anderzijds 

fourageergebieden. Tegelijk wordt ingezet op een reductie van het aantal zomerganzen.

Het beleid is te vinden op:

http://www.fryslan.frl/ganzen
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It Fryske Gea
Kantoor:
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Postadres:
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

Tel. (0512) 38 14 48

E-mail: info@itfryskegea.nl
www.itfryskegea.nl


