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Wat moet ik doen om een machtiging van de ontheffing grauwe ganzen aan te kunnen
vragen?
De grondgebruiker moet eerst preventieve maatregelen treffen om faunaschade te
voorkomen. Op het schadeperceel moet een visueel middel worden geplaatst. En in de
winterperiode moet ook een akoestisch middel worden ingezet.
Waarom zijn er twee verschillende periodes?
De voorschriften van de ontheffing voor de winterperiode (1 november tot 1 maart) zijn
anders dan die voor de zomerperiode (1 maart tot 1 november).
Wat zijn kwetsbare gewassen?
Alle landbouwgewassen, met uitzondering van groenbemesters en oogstresten. Overjarig
grasland is in de winterperiode uitgezonderd.
Hoeveel vlaggen of linten moet je op het schadeperceel plaatsen?
Op een schadeperceel kleiner dan 5 hectares volstaan 4 vlaggen/linten per hectare. Op
grotere schadepercelen moet om de 100 meter een vlag/lint worden gezet, regelmatig over
het perceel verspreid.
Wat is toegestaan op de aanpalende percelen?
U mag zich op een aanpalend perceel van het schadeperceel opstellen om vanuit een betere
positie (dekking van bijvoorbeeld een rietkraag) grauwe ganzen te kunnen bejagen. U moet
wel beschikken over een grondgebruikersverklaring van het aanpalende perceel.
Wanneer en waar mag ik lokmiddelen gebruiken?
Lokkers mogen in de zomerperiode worden ingezet, van 1 maart tot 1 november. Ze mogen
alleen op het schadeperceel worden gebruikt en niet op de aanpalende percelen.
Wanneer mag ik grauwe ganzen schieten in Flevoland?
Jaarrond en van zonsopgang tot zonsondergang, ook op zon- en feestdagen. Het is
toegestaan vanaf een uur voor zonsopgang met het geweer in het veld te zijn.
Wat is een uitvoerder?
Een uitvoerder is een jachtaktehouder. Hij voert schadebestrijding uit t.b.v. de
grondgebruiker.
Wie mag afschot plegen?
De jachtaktehouder, indien hij/zij beschikt over een machtiging van de ontheffing grauwe
ganzen voor een bepaald schadeperceel. Deze ‘uitvoerder’ kan met toestemming van de
grondgebruiker in FRS mede-uitvoerders aanstellen.
Met hoeveel uitvoerders mag je op een schadeperceel grauwe ganzen bejagen?
Met het herziene besluit van 4 juni 2021 is hier geen maximum meer aan gesteld.
Hoeveel grauwe ganzen mag je per dag schieten?

Per schadeperceel mogen maximaal vijf grauwe ganzen per dag worden geschoten. In de
originele ontheffing grauwe ganzen was dit 10.
Wat is de begrenzing van een schadeperceel?
Wanneer schadepercelen aan elkaar liggen dan wordt dit gezien als één schadeperceel. Een
verharde weg of een watergang breder dan 10 meter worden gezien als een fysieke
scheiding tussen schadepercelen.
Hoe vraag ik een machtiging aan voor twee of meer schadepercelen?
Als de schadepercelen aangrenzend zijn, dan kunt u één aanvraag indienen. Worden de
percelen gescheiden door een verharde weg of door een waterweg (breder dan 10 meter),
dan kunt u voor ieder schadeperceel een aanvraag indienen. De mogelijkheden voor
schadebeperking zijn dan ruimer. Op ieder schadeperceel mogen immers maximaal vijf
grauwe ganzen per dag worden geschoten.
Welke middelen mag ik inzetten?
Gebruik van het hagelgeweer is toegestaan. In de zomerperiode mogen lokkers worden
ingezet.
Wie is verantwoordelijk voor het nemen van de preventieve maatregelen?
De grondgebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen. Hij kan
de uitvoerder daarvoor vragen.
Welke papieren moet ik bij me dragen in het veld?
Jachtakte, ID, ontheffing en de machtiging wat tevens grondgebruikersverklaring is.
Welke preventieve maatregelen moet ik treffen?
In ieder geval een visueel middel en in de winterperiode ook een akoestisch middel. Zie de
faunaschade preventiekit ganzen van BIJ12.nl voor de opties.
Wat moet ik doen als de grauwe ganzen gemengd met andere beschermde
vogelsoorten op het perceel staan?
Bij gemengde groepen mag alleen op grauwe ganzen worden geschoten als ze geïsoleerd
staan of vliegen. In andere gevallen is afschot niet toegestaan om verwonding of doding van
de andere vogelsoorten te voorkomen.
Waar kan ik een machtiging aanvragen?
Zowel de grondgebruiker als de uitvoerder kan een machtiging aanvragen. Dat kan via het
faunaschaderegistratiesysteem. Voor vragen kunt u contact opnemen met
info@fbeflevoland.nl
Waarop wordt de machtigingsaanvraag op beoordeeld?
De FBE controleert of de genomen preventieve maatregelen voldoen aan de voorschriften
van de ontheffing en om welk gewas het gaat. De FBE checkt de aanvraag ook op
volledigheid, bijvoorbeeld of er een uitvoerder is aangesteld.
Wat moet ik in FRS invoeren?
Binnen 24 uur moet u iedere genomen preventief middel, verjaagactie en afschot in FRS
melden.
Wat doe ik als ik een grauwe gans met pootring schiet?
U meldt de ring en de merktekens bij het Vogeltrekstation via info@vogeltrekstation.nl.

