
"Hoe klein ook, meld alle faunascha
de, ook als particulier of als jager en 
grondgebruiker. Dat kan gratis." Deze 
oproep doet de NOJG richting al haar 
leden. 

Het melden van schade aan landbouw
gewassen door ganzen, zwijnen, reeën 
kraaien, houtduiven, of ander wild staat 
sinds de invoering van het behandel be
drag onder druk. hierdoor zijn het afge
lopen jaar het aantal meldingen terug
lopen. De NOJG begrijpt wel waarom 
sinds invoering hiervan achteruit is 
gegaan. 

Waarom melden? 
W aarom uw schade melden ' Meten = 

weten! Door uw melding wordt inzicht 
verkregen in fauna(schade) en dit inzicht 
is belangrij k. De meldingen worden op 
uniforme wijze verzameld om een goed 
beeld van de verspreiding van dieren 
en schade door N ederland te krijgen. 
Bovendien weten we dan sneller of over
last toeneemt, zodat we op tijd juiste 
maatregelen kunnen nemen. Hier kun
nen beleidsmakers dan op anticiperen. 
Een wiJl-win situatie dus. 
"Yoor aanvragen van een schadevergoe
ding moeten boeren sinds nov 2014 een 
behandelbedrag van €300,- betalen. Je 
dient al mi.n.imaal voor meer dan €600,
schade te hebben (€300,- behandel
kosten en €250 eigen risico per bedrijf 
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per jaar en de uitkering dient minimaal 
€50,- te zijn). Dus als er voor 600 euro 
schade is door ganzen, denkt menig 
grondgebruiker: "Ik meld het maar njet, 
zoveel administratieve rompslomp en 
dan moet ik maar afwachten of ik daad
werkelijk nog wat krijg en dan ben ik 
mijn geld ook nog kwijt." De hoge drem
pel die ruermee opgeworpen wordt geeft 
volgens de NOJG een totaal verkeerd 
beeld van de werkelijke schade en dus 
ook van de afgeleide statistieken. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de totale fau
naschade in de landbouw wordt geschat 
op €96 mln per jaar. Ongeveer 23% 
daarva n wordt vergoed door de over-
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heid. De grootste schade wordt veroor
zaakt door niet-beschermde, vrijgestelde 
soorten: €35 mln. Een groot deel van de 
totale schade, ca. €74 ml.n., wordt niet 
vergoed. Ganzen zijn ve rantwoorde
lijk voor 76% van de schade.Bron: KJV, 
rapport;Guldemond, J.A. et al. (2013) . 
Kosten en baten voor de landbouw va n 
schadesoorten. CLM Onderzoek en 
Advies, Culemborg. 

Melden Faunaschade bij het Landelijk 
Meldpunt Faunaschade - helpt mee! 
Ervaart u schade of overlast door vogels 
of zoogd ieren ' Dan kunt U dit niet 
melden ook als particulier (schade door 
steenmarter, etc.) , maar ook als de jager 



nam~'n.'? grontlgeb~uiker of 
grondgebruiker. Want zo kunnen zij 
landelijk monitoren welke dieren over
last veroorzaken. Die informatie is zeer 
belangrijk bij het maken va n beleid, 
waarmee we schade in de toekomst pro
beren te voorkomen. U kunt uw schade 
melden via dit Landelijk Meldpunt 
Faunaschade. 
Om het gratis m elden makkelijker te 
maken, is de website van het Landelijk 
M eldpunt Faunaschade vernie uwd. 
Wie naar de site van het M eldpunt 
Faunaschade gaat, kan in 10 stappen een 
gratis melding van faunaschade doen. 
Eventueel kU11l1en daar foto 's bijgevoegd 
worden. 
Schade melden of een tegemoetkoming 
aanvragen zijn nu gescheiden in het 
Registratiesysteem. 

"Schade melden kost niets", 
D enkt U meer schade te hebben dan 
€600,- dan kunt U een tegemoetko
mmgsaanvraag indienen hieraan zijn wel 
€300,- behandelkosten verbonden . U 
kunt dan een tegemoetkomingsaanvraag 
via de website van het Faunafonds indie
nen. Kijk hier voor meer informatie naar 
de tegemoetkomingsaanvraag. 

Bedrijfsmatige meldingen als uit
voerder voor of namens grondgebrui
ker 
Vaak vra agt een grondgebruiker een 
uitvoerder om namens haar gevolg te 
geven aan schademeldingen en noodza-

kelijke ~aatreg~len . Uitvoerders Oagers/ 
jacht-akte-houders) die geregistreerd 
zijn in Fauna Registratie (FRS) , kun
nen met dezelfde inleggegevens inlog
gen in Fauna Schade Registratie (SRS). 
In Fauna Schade Registratie (SRS) kun
nen zij een digitale koppeling maken m et 
één of meer grondgebruikers. Vanaf dat 
moment kunnen zij voor deze grondge
bruikers faun aschade melden en geno- ' 
men maatregelen registreren . H eeft u als 
uitvoerder nog geen toegang tot FRS dan 
kunt u zich hier registreren. 
W anneer u bedrijfsmatig last heeft van 
faunaschade, is het slim de schade op tijd 
via dit meldpunt te melden. U kunt uw 
melding gebruiken om bij de provinci
ale Faunabeheereenheid* een machti gi ng 
aa n te vragen voor het bestrijden van de 
schade en zo de gevolgen te beperken. 
Mocht de schade zich toch uitbreiden tot 
een schade van enige omvang, kan die
zelfde melding bi11l1en 7 werkdagen na 
het constateren van de sch ade van eni
ge OlTIVang, worden doorgezet naar een 
tegemoetkomingsaanvraag. 
• voor grondgebrui/?ers -;" de provincies Zuid- /--JollclI7d, 

Zeeland en Flevoland is hel niet. rllogelij/? Oln via deze 

websit.e een machtiging aa" te vragen. Wel/w nt u de 

schademelding gebruike" om een verzoekschrift bij het 

Faunafonds in te dienell . 

Registreren 
Jacht (akte) houders als uitvoerder 
namens een grondgebruiker kunnen zich 
registreren in FRS . Met de inloggegevens 

PRS kan ook in SRS worden ingelogd. 
Registreren als uitvoerder doet u in h et 
Fauna Registratie Systeem 

D e NOJG hoopt dat leden de nieuwe 
website weten te vinden. Het is van 
groot belang voor de provincies en de 
faunabeheereenheden d at de juiste 
cijfers van de daadwerkelijke schade 
bekend zijn en het ontbreken van cijfers 
maakt het lastiger om een goed beeld te 
schetsen van de schade. " Zoals L TO
Noord aangaf als voorbeeld dat haar 
leden aangaven dat de ganzen m eer 
en m eer sch ade en overlast geven bij 
Bargen'een en Fochteloërveen. Maar het 
registratiesysteem zegt daar bij gebrek 
aan formele meldingen niets over. De 
NOJG vindt dat al haar leden de grond
gebruikers hierin dienen te ondersteunen 
zodat de juiste schademeldingen allemaal 
gemeld worden, ook al dient de grond
gebruiker geen aa nvraag voor een scha
devergoeding in . Ook vindt de NOJG 
dat de provincies de behandelbedragen 
dienen te schrappen, net zoals dit nu in 
Limburg al gebeurd om de juiste scha
decijfers te kunnen verkrijgen voor de 
onderboU'vving van de fauna beheerplan
nen. Anders wo rdt het nog lastiger om 
schade te voorkomen of te bestrijden. 
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