Uitgekeerde faunaschade in
2018 met 5 miljoen euro
gedaald
Faunaschade in 2018 met € 5
miljoen gedaald
24 juni 2019

Provincies hebben in 2018 23 miljoen euro aan tegemoetkomingen in
faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen minder dan het jaar
ervoor.
Schade veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende beschermde
diersoorten, wordt ook wel faunaschade genoemd. Het zijn vooral boeren
die schade oplopen aan hun gewassen. Bij faunaschade kunnen zij in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de provincie. Dit wordt
namens de provincies afgehandeld door BIJ12.
Meerdere oorzaken
De daling van faunaschade heeft meerdere oorzaken. Zo is het eigen
risico bij schade door ganzen – de grootste veroorzakers van schade –
in de provincie Friesland verhoogd. De tegemoetkoming die boeren
krijgen, valt hierdoor lager uit. Daarnaast waren het koude voorjaar
en de droge zomer waarschijnlijk van invloed. Hierdoor was er voor
ganzen minder gras om zich te goed aan te doen.
Uitgekeerde schade
De infographic laat het totaal van de tegemoetkomingen in schade zien
die door BIJ12 in 2018 is uitgekeerd. Dit betreft dus niet de totale
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daadwerkelijke schade die gemeten is door de taxateur. Uitgekeerde
schade betreft het bedrag dat de grondgebruiker ontvangt. Dit is
meestal lager dan de getaxeerde waarde, omdat boeren vaak een eigen
risico hebben. Ook wordt niet alle schade vergoed.
Sommige delen van het Zuiden en Oosten van Nederland kennen minder
schadeclaims, maar ook minder ganzen. Het wilde zwijn veroorzaakte
voor ruim € 342.000 aan wroet- en vraatschade. Nieuwkomer de wolf was
afgelopen jaar goed voor bijna € 36.000 schade aan vee. Verreweg de
meeste schade werd aangericht aan blijvend grasland (€ 20,1 miljoen),
gevolgd door wintergraan met ruim € 643.000.
Preventieve maatregelen
Boeren kunnen verschillende maatregelen nemen om schade aan hun
gewassen te voorkomen. Bepaalde maatregelen zijn ook verplicht om in
aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade. BIJ12
adviseert boeren over preventie via speciale Faunaschade Preventie
Kits. Ook doet BIJ12 onderzoek naar het voorkómen van faunaschade.
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www.bij12.nl/faunazaken. De onderstaande infographic kunt u hier in
PDF en origineel formaat bekijken en/of downloaden.

