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Beste WBE-leden, faunabeheerders en andere geïnteresseerden,
De langste dag ligt alweer ruim een maand achter ons. Hierdoor worden de dagen merkbaar langer,
een mooi moment om even stil te staan bij aankomende voorjaarsactiviteiten.

Voorjaarstellingen
Zoals we inmiddels al enige jaren gewend zijn worden begin april de voorjaarstellingen uitgevoerd.
Zowel het reewild als het kleinwild worden dit jaar geteld tijdens het eerste weekend van april: 5
en 6 april 2019. Het reewild wordt geteld volgens vastgesteld protocol tijdens 3 telmomenten,
veelal op vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond. Het kleinwild wordt geteld, eveneens
volgens vastgesteld protocol, op zaterdagochtend 6 april. Om een trend te kunnen vaststellen is
het belangrijk om jaarlijks op hetzelfde tijdstip en op dezelfde wijze te tellen. WBE’s, die jaarlijks
afwijken van de vastgestelde datum, zijn ook dit jaar vrij om een zelfgekozen datum te kiezen. Om
de telgegevens te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat de gegevens ingediend zijn in FRS
voor 1 mei 2019.

Dassenburchten
De laatste tijd horen we steeds meer geluiden over het toenemende aantal dassen, ook zien we
meer aanrijdingen met dassen. Om beter zicht te krijgen op de populatie vragen wij dit jaar extra
aandacht voor het in kaart brengen van belopen dassenburchten. Om in de toekomst goed advies
te kunnen geven rondom dassen zijn langjarige cijfers noodzakelijk, wij vertrouwen hierin op uw
medewerking.

Knobbelzwanen, meerkoeten, en andere diersoorten
Regelmatig krijgen wij vragen over ontheffingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld knobbelzwanen,
meerkoeten of andere diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing op voorhand
beschikbaar is. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen dient een aanvraag volledig
onderbouwd te zijn, onder andere met telgegevens over meerdere jaren. Regelmatig ontbreken
telgegevens van de betreffende diersoort in FRS, het aanvragen van een ontheffing is daardoor
onmogelijk. Het tellen van diersoorten waar op dit moment geen ontheffing voor beschikbaar is, is
uitermate belangrijk voor het eventuele beheer in de toekomst. Wij vragen hiervoor extra uw
aandacht tijdens de aankomende voorjaarstellingen.

Uitgifte reewildloodjes
Evenals vorige jaren verdeelt ook dit jaar Vereniging Het Reewild de reewildloodjes. Zodra de FBE
de loodjes heeft toegekend aan de WBE’s worden de gegevens verstuurd aan Vereniging Het
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Reewild. Zij zorgt voor verspreiding naar de WBE’s. Omdat veel reewildjagers de
reewildtentoonstelling bezoeken is ervoor gekozen ook dit jaar de reewildloodjes uit te reiken
tijdens de tentoonstelling op 17 maart. Nadere informatie hieromtrent ontvangt u van Vereniging
Het Reewild.

Populatiebeheer Grauwe Gans
Zoals in de laatste nieuwsbrief van 2018 al gemeld, is het niet langer mogelijk grauwe ganzen te
beheren op basis van de ontheffing populatiebeheer (nestbehandeling is wel mogelijk, zie
hieronder). De provincie heeft geconcludeerd, dat het niet zinvol is, om tegen het vonnis van de
rechtbank in beroep te gaan.
De ontheffing populatiebeheer was beschikbaar voor een beperkt aantal WBE’s. Het blijft jaarrond
mogelijk grauwe ganzen te beheren in de gehele provincie op basis van schadebestrijding. Het is
hierbij noodzakelijk dat 2 preventieve maatregelen genomen worden waarvan 1 actief in het veld
aanwezig. Tijdens de zomerperiode, van 15 februari tot 1 november, is dit ook toegestaan op
overjarig grasland.

Nestbehandeling Grauwe Gans
Om overlast door grauwe ganzen verder te beperken is het behandelen van nesten een effectieve
methode. Nestbehandeling is nog wel mogelijk op de ontheffing populatiebeheer in de betreffende
WBE’s. Ook is nestbehandeling mogelijk ter bescherming van flora en fauna in natuurgebieden in
de gehele provincie. Nestbehandeling is mogelijk van 1 maart tot en met 31 mei.

FRS
In vrijwel iedere nieuwsbrief besteden wij aandacht aan het gebruik van FRS. De afgelopen
periode, waarin veel jachtaktehouders hun afschot wilden registreren, kregen we veel vragen
rondom inlogproblemen en onbekendheid met het systeem. Regelmatig inloggen in het systeem
voorkomt dit soort problemen. De meeste vragen kunt u zelf oplossen door op het uiltje
te klikken.
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