
Overzicht beheer en schadebestrijding in de provincie Gelderland 2015/2016

diersoort zaaknummer/ specificatie reguliere periode Bijzonderheden

jaar van afgifte

Damhert 2014-003717 populatiebeheer 1 aug t/m 15 feb jaarrond met eventuele uitloop t/m 15 maart

Edelhert 2014-003717 populatiebeheer 1 aug t/m 15 feb jaarrond met eventuele uitloop t/m 15 maart

Haas nog onbekend schadebestrijding 15 okt t/m 31 dec  4 WBE's krijgen een ind. ontheffing.

Knobbelzwaan 2009-017685 2 zwanenschutters per WBE 1 apr t/m 30 mrt jaarrond de ontheffing loopt tot 1-4-16

Konijn 2012-017797 specifieke belangen 17 mei t/m 16 mei jaarrond contact opnemen met FBE-bureau

Meerkoet 2012-007933 grasland en wintergraan 1 okt t/m 31 mrt

2012-007933 maïs 15 apr t/m 14 jun

Moeflon 2014-003717 ter voorkoming van verspreiding over de Veluwe 1 jul t/m 15 mrt jaarrond

Nijlgans 2014-004707 populatiebeheer 1 jun t/m 31 mei jaarrond

Wintergans 2014-006997 kwetsbare gewassen 1 nov t/m 28 feb brand-, kol- en grauwe ganzen

Zomergans 2014-006997 beheer koppelvormende ganzen 1 feb t/m 31 mrt brand-, kol- en grauwe ganzen

2014-006997 nestreductie 1 feb t/m 30 mei brand-, kol- en grauwe ganzen

2014-006997 schadebestrijding 1 mrt t/m 31 okt brand-, kol- en grauwe ganzen

2014-006997 standregulatie 1 apr t/m 31 okt grauwe ganzen

Ree 2014-003717 populatiebeheer reebokken 1 apr t/m 30 sept

2014-003717 populatiebeheer reegeiten en kalveren 1 sept t/m 31 mrt

Roek 2014-010833 granen 1 jul t/m 30 apr

2014-010833 maïs 15 apr t/m 14 jun

2014-010833 suikerbieten 1 mei t/m 29 jun WBE Neder Betuwe

Vos 2015--001794 freilandkippenbedrijven en 2km daarom heen vanaf 1 nov 2015 jaarrond

2015--001794 weidevogelgebieden en 2 km daarom heen 1 feb t/m 30 jun

2015--001794 korhoenders in NP De Hoge Veluwe 1 feb t/m 30 jun

Wilde eend granen 1 jul t/m 14 aug de ontheffing is verlopen

Wild zwijn 2014-003717 populatiebeheer en schadebestrijding 1 jul t/m 31 jan jaarrond met eventuele uitloop t/m 15 maart

* de eerste vier cijfers van het zaaknummer geeft het jaar van afgifte aan. Een ontheffing is 5 jaar geldig. Indien anders, staat het vermeld.

**zzm: Zieke en verzwakte dieren

periode schade en 

zzm (grofwild)**

versie oktober 2015


