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Aan alle leden en belangstellenden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Ganzenvereniging. Het belangrijkste nieuws waar we allemaal op
zitten te wachten, namelijk hoe we om gaan met de uit de hand gelopen aantallen ganzen kunnen wij helaas
(nog) niet beantwoorden. BoerenNatuur (voor de winterganzen) en LTO Noord (voor de zomerganzen) zitten er
bovenop. Als vereniging oefenen wij bestuurlijke druk uit. U, als agrariër, kunt deze druk verhogen door zo
mogelijk deel te nemen aan discussies over dit onderwerp en door altijd de moeite te nemen om schade te
melden bij het Faunafonds. (Zie kopje: Faunaschade altijd melden)
Heeft u vragen dan kunt u altijd bellen met het bestuur. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Aanvragen ganzenbordjes.
Mocht u nieuwe bordjes nodig hebben meld dit dan bij het bestuur. We bundelen de aanvragen en bestellen
weer nieuwe als er voldoende aanvragen binnen zijn. De bordjes zijn voor u gratis, ze worden betaald uit de
verenigingskas.

Faunaschade altijd melden.
Indien u buiten het ganzengedooggebied valt en schade heeft door ganzen meld dit dan bij het Faunafonds.
Als er geen aanvragen voor schadevergoeding binnenkomen denkt het Faunafonds dat er ook geen schade is
opgetreden. En zeker met de hoeveelheden ganzen die tegenwoordig op ons land komen kunnen wij ons dat
niet voorstellen. Deze oproep geldt trouwens ook voor alle andere diersoorten die schade veroorzaken.
Vallen uw percelen in een ganzengedooggebied dan komt de taxateur standaard bij u langs.

Taxatie.
Helaas horen wij de laatste tijd dat er het nodige fout gaat met taxaties van ganzenschade. Taxateurs hebben
niet altijd de juiste kaarten bij zich of er wordt niet altijd volledig uitgekeerd. Soms missen percelen. Wees
daarom altijd alert. Controleer de gegevens. En meld afwijkende zaken bij het bestuur. Via BoerenNatuur
kunnen bepaalde veelvoorkomende fouten dan aangepakt worden.

Schade door ganzen.
Heeft u schade veroorzaakt door overwinterende grauwe ganzen, smienten of kolganzen en zit u niet in een
ganzengedooggebied? Of heeft u schade door overzomerende ganzen? Neem dan de volgende maatregelen:
* Neem contact op met uw jager; die kan zo nodig de Provinciale ontheffing voor afschot regelen.
* Neem preventieve maatregelen: plaats vlaggen en linten,
* Verjaag de ganzen: via verstoring, knalapparaten of schoten in de lucht,
* De jager moet daadwerkelijk ganzen (proberen) af te schieten,
* Dien binnen 7 dagen nadat u de schade constateerde een Verzoekschrift Tegemoetkoming Faunaschade in
bij het Faunafonds.
De details en het formulier vindt u op www.faunafonds.nl of bel op werkdagen tussen 9 en 12 uur met het
Faunafonds: 078–6395375. Het formulier kan ook aangevraagd worden bij het LNV loket, tel.: 0800 22 333 22.
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