
Faunabeheer in Flevoland

Taken en verantwoordelijkheden



Rijk
• Gaat over jacht. 
• Bepalen openingstijden voor jacht.
(Jacht is doden van wild)
(Wildsoorten zijn Haas, Konijn, Fazant, 
Houtduif en Wilde eend).



Provincie

• Openen en sluiten jacht bij slechte 
weersomstandigheden

• Opdrachten/ontheffingen/vrijstellingen voor 
schadebestrijding en beheer

• Goedkeuren faunabeheerplannen van FBE



Faunabeheereenheid (FBE)
• De FBE is een orgaan genoemd in Wnb.

• Verantwoordelijk voor opstellen, vaststellen 
faunabeheerplan.

• 1e aanspreekpunt en adviesorgaan voor de provincie

• Aanvrager ontheffing obv Faunabeheerplan.

• Doorschrijven machtigingen naar WBE of andere 
uitvoerder.



Faunabeheereenheid

• De FBE ontvangt vergoeding voor haar 
wettelijke taken van de provincie.

• Secretaris in dienst.

• Neemt deel aan landelijk FBE-overleg.

• Onafhankelijke voorzitter.

• Maakt (sinds 2019) een jaarverslag.



Bestuur FBE
Eén persoon namens:

Lto-Noord Flevo-Landschap/Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer Jagersvereniging/NOJG

Wildbeheereenheid Flevoland Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF)

Federatie Particulier Grondbezit Dierenbescherming

Flevolandse gemeenten (bestuurder) Waterschap Zuiderzeeland



Wildbeheereenheid (WBE)
• Orgaan genoemd in de Wet natuurbescherming.

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van de jacht.

• Verantwoordelijk voor schadebestrijding en beheer 
op grond van door FBE verleende machtiging.

• Alle jagers zijn allen lid van de WBE. (Uitzondering 
geldt voor Tbo’s).

• Thans 1 WBE in Flevoland.

• Geen financiële vergoeding vanuit provincie. 



Stichting Faunabeheer Flevoland
• De SFF is organisatie op grond van de Wnb.

• Heeft professionele jagers in dienst.

• Voert jacht en schadebestrijding uit voor derden 
(agrariërs en Tbo’s).

• Opdracht voor het doden en afhandelen valwild.

• Opdracht voor bestrijden invasieve exoot (Rosse 
stekelstaart).



Stichting Faunabeheer Flevoland
• Uitvoering jaarrond monitoring vogels en 

landgebruik rondom vliegveld (6 dagen/week).

• Functioneert als een zelfstandige organisatie en 
ontvangt een vergoeding van de provincie voor de 
voornoemde opdrachten en de monitoring.



OFGV

• Toezicht op naleven voorschriften 
ontheffingen en opdrachten.

• Controle in het veld vooruitlopend op 
ontheffingen bij incidentele schade.

• Coördinatie groene BOA’s.



Waterschap

• Uitvoering bestrijding Muskusratten op basis 
van verleende opdracht/aanwijzing op grond 
van de Wnb.



Opdrachten / ontheffingen

Ontheffingen lopende tot 1-1-2024:

- Ree (schade aan bossen & verkeer)

- Damhert (schade aan bossen & verkeer)

- Edelhert (OVP)

- Grauwe gans (schade aan gewassen)



Opdrachten / ontheffingen

Ontheffingen incidenteel verleend op basis FBE 
in 2020:

- Haas (schade in 1 fruitperceel) – verlopen



Andere lopende opdrachten

Looptijd faunabeheerplan:

- Nijlgans (alle jagers)

- Rosse stekelstaart (SFF)

- Valwild (SFF)

- Muskusrat / Beverrat (Waterschap)
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