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Ganzenbeleid

•Maatwerkplan 2010 zomerschade < €
70.000
•Gans in balans maatregelen 

zomerganzen
•G7 2012  land 100.000 gg en 50.000 bg

 Frl 7.000 gg + ? bg 

• Fryske Guozzenoanpak 2014  schade 
door winterganzen



Fryske Guozzenoanpak

Doel 
• Schade winterganzen 5 - 10%/jaar omlaag
• Internationaal beschermde ganzenpopulaties

Maatregelen
• Deelnemerspremie foerageergebieden
• Bestrijden schade brandgans 
• Winterrust 2  4 maanden (na evaluatie)
• Meer schadebestrijding zomerganzen.



Schade in zomer en winter
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Ganzenschade in zomer en winter

grasland, blijvend Totaal



Schade in zomer en winter

•0,3 miljoen in zomer

•4,5 – 7 miljoen in winter

•grasland



Maatregelen

•Afschot 1 maart – 1 november

•Ondersteunend afschot 1 nov – 1 mrt

•Afschot koppelvormers feb – ½ mrt

• Legselbeperking

•Vangen en doden ruiers juni



Afschot 1 mrt – 1 nov
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Afschot 1 mrt – 1 nov

• Ontheffingen voor gg, bg en kg (vanaf 1 juni)

• Toename afschot, maar <2013 1 apr – 1 okt

• Half uur per gans



Ondersteunend afschot 1 nov – 1 mrt
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Ondersteunend afschot 1 nov – 1 mrt

• Provinciale vrijstelling F&f-wet

• Afname afschot door:
• Winterrust

• Vogelgriep 2013
• <2013 1 okt – 1 apr

• Half uur per gans



Afschot koppelvormers

•264 in 2015

•Ontheffing F&f-wet in februari

•Vanaf 1 maart zomerontheffingen

•1 feb – ½ mrt beoordeling Nb-wet

•3,5 uur per geschoten dier



Eieren schudden
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Eieren schudden

•> 38.000 eieren in 2012

•Fauna Registratie Systeem

•22 minuten/nest 

•5 minuten/ei



Vangen en doden ruiers

•2015 één actie in Alde Feanen IFG

•1546 ganzen

•Ontheffing F&f-wet

•Beoordeling Nb-wet

•Meest efficient

•Meest diervriendelijk?



Schade rond slaapplaatsen en N2000



Slaapplaatsen en N2000
Provincie:

• Geen verjaging (ondersteunend afschot) < 500 
m van slaapplaats  als er winterganzen zijn

• Jagers en terreinbeheerders maken afspraken

FBE:

• Afspraak boeren , jagers en TBO’s

• Belangrijke slaapplaatsen 

• Herkenbare grens

• Tijdstippen



2/3 schade in foerageergebieden



Foerageergebieden

•1 november – 1 april (1 mei / 1 juni)

•Verjagen schadeperceel 
foerageergebied

•Rust winterganzen

•Wel schadebestrijding andere soorten 

• Ligging



Discussie

•Winterrust

•Oktober geen foerageergebied

•Oppervalk en grens foerageergebieden

• Leergedrag gans

•Collateral damage


