Nieuwsbrief
oktober 2010

Aan alle leden en belangstellenden,
In het kort even een paar punten die mogelijk voor u van belang zijn.

Aanvragen ganzenbordjes.
Hebt u nieuwe bordjes nodig om ongewenste bezoekers te wijzen op de rust die u de ganzen moet bieden mail
of bel dan vóór 15 november met Afke Kester (a.kester2@kpnplanet.nl tel: 433252). Onze voorraad is op,
zonodig moeten ze dus bijgemaakt worden. Afhankelijk van de drukte duurt dat zeker 1 tot 2 weken extra.

Fauna schade 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.

Mogelijkheden tot jacht uitbreiden.
Van de Wild Beheerders kwam het verzoek om hun pleidooi voor uitbreiding van de jacht te ondersteunen. Men
wil namelijk in de ganzengedooggebieden die óók weidevogelgebieden zijn graag de mogelijkheid krijgen om
ten behoeve van de weidevogels ’s nachts op vossen te mogen jagen. Normaal gesproken mag dit in de
ganzengedooggebieden niet. Wij geven dit probleem in ons Collectief Beheer Plan door aan de Provincie.

Schadevergoeding aanvragen.
Heeft u schade veroorzaakt door overwinterende grauwe ganzen, smienten of kolganzen en zit u niet in een
ganzengedooggebied? Neem dan de volgende maatregelen:
* Neem contact op met uw jager en vraag op tijd, voordat de ganzen schade veroorzaken, een ontheffing voor
afschot aan bij de Provincie (oktober/november),
* Neem preventieve maatregelen zoals het plaatsen van vlaggen en linten,
* Verjaag de ganzen middels 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 Faunaschade in bij het Faunafonds.
De details en het formulier vindt u op www.faunafonds.nl of bel met het Faunafonds: 078–6395375 (op
werkdagen tussen 9 en 12 uur)
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