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Nieuwsbrief 1e kwartaal 2022 
Faunabeheereenheid Limburg 

 

 

 

Faunabeheerplannen 2020-2026 

De provincie is momenteel bezig met het opstellen van een aantal nieuwe ontheffingen voor 
de komende 6 jaren gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan, o.a.  de ontheffing Vos 
hobbyvee, Konijn, Das, Edelhert, Verwilderde dieren (o.a. Verwilderde Duif) en Exoten. Zodra 
deze beschikbaar komen zullen wij alle WBE’s hiervan op de hoogte stellen. 

 

Exoten Ganzendag 

Op zaterdag 19 februari a.s. zal door de FBE de Exoten Ganzendag worden georganiseerd, 
om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg 
voordat het broedseizoen aanvangt. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere 
faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.  

Wij verzoeken iedere WBE om aan het eind van deze dag de resultaten in FRS te registreren. 
Het is van belang dat u de datum van 19 februari kiest tijdens het registreren van de 
afschotgegevens, zodat wij daarna exact weten wat de reductie van deze diersoorten die dag 
is geweest. 

 

Beschikbare Ontheffingen 

Overzicht ganzenbeheerontheffingen Limburg  

Ruime ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:  
Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober 
 

Beperkte ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:  
Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart 
 

Ruime ontheffing Grauwe Gans (incl. Koppelvormers) in Maasplassenregio:  
Jaarrond beschikbaar  
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Koppelvormers Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:  
Geldig vanaf 1 februari t/m 14 maart 
 

Ruime ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:  
Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober 
 

Beperkte ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:  
Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart 
 

Ruime ontheffing Kolgans voor geheel Limburg:  
Geldig vanaf 15 maart t/m 31 oktober 
 
Alle ruime ontheffingen staan als Algemene Machtigingen in FRS  en de beperkte 
ontheffingen als Perceelsgebonden Machtigingen. 

Kaart indeling ganzenbeheergebieden: 
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In december jl. is op een bedrijf in Ysselsteyn Hoog-pathogene Vogelgriep vastgesteld. Wij hebben 
toen direct de desbetreffende WBE’s op de hoogte gesteld dat binnen een 10 km zone bepaalde 
handelingen werden verboden. Per vrijdag 21 januari jl. zijn de beperkingen ten aanzien van het 
doden en verontrusten van watervogels in de 10 km zone rondom Ysselsteyn opgeheven. 

 

Rapportages 

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op 
de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het 
registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor 
de vrijstelling 1x per kwartaal.  

Vanaf 1 januari 2022 zullen in FRS periodes voor de wildsoorten, landelijke vrijstelling en 
opdracht Nijlgans automatisch worden afgesloten. Dit houdt in dat wanneer de door de FBE 
ingestelde termijn van een bepaalde grondslag is verstreken, men zelf GEEN afschot of 
maatregelen meer kan toevoegen, ook niet wanneer men een bepaalde periode NIET ZELF 
heeft afgesloten. Alle FRS-gebruikers ontvangen automatisch een herinneringsmail om nog 
op tijd te kunnen gaan invoeren over de voorliggende periode. Voor de exacte procedure, zie 
bijgaande ‘Toelichting Afsluiten periode in FRS’. 

Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk 
in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of 
binnen één maand na beëindiging van een ontheffing. 

 

Wild zwijn 

In onderstaand overzicht is te zien dat in Limburg buiten het leefgebied in 2021 het hoogste 
afschot is geweest sinds 2000. 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valwild 0 0 2 10 10 24 29 47 30 38 35 

Afschot 9 53 94 140 118 190 185 316 329 261 280 

Totaal 9 53 96 150 128 214 214 363 359 299 315 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Valwild 22 14 19 38 49 63 72 79 84 69 65 

Aanrijding     45 50 58 71 68 53 56 

Afschot 233 262 271 391 521 621 841 1095 1142 978 1164 

Totaal 255 276 290 429 570 684 913 1174 1226 1047 1229 

 

2000-2021 

 

 

 

Waarnemingen zoogdieren 

Graag willen wij u eraan herinneren dat waarnemingen van bijzondere zoogdieren 
gedurende het gehele jaar in FRS kunnen worden geregistreerd via het telplan 
‘Waarnemingen zoogdieren 2022’ (een uitleg voor het registreren hiervan staat als bijlage in 
het telplan). Hier kunnen waarnemingen binnen uw WBE worden geregistreerd van de 
volgende diersoorten: Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, 
Wasbeer en Wasbeerhond. Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen 
ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s.  
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Monitoring 

Op 2 april a.s. zal de landelijke voorjaarstelling worden georganiseerd. Alle WBE’s worden 
hierover tijdig geïnformeerd. 

 

Kalender  

vóór 31 januari Rapportage ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzing 2021 in FRS  
19 februari  Exotendag (achteraf registratie afschot in FRS) 
28 februari  Carnavalsmaandag FBE kantoor gesloten 
vóór 28 februari Rapportage wildsoorten 
maart/april  Reewildtelling 
2 april   Voorjaarstelling  
Vóór 8 april   Registratie reewildtelling in FRS 
18 april  2e Paasdag FBE kantoor gesloten 
27 april  Koningsdag FBE kantoor gesloten 
vóór 1 mei  Registratie voorjaarstelling in FRS 
5 mei   Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten 
 



         

Afsluiten periode 

in FRS        

                                                 
Toelichting 

 
…………… 

Ellen 

 

1-6-2021 
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WAT IS HET? 
 
Het afsluiten van een periode in FRS houdt in, dat u verklaart dat alle u bekende afschot en 
maatregelen voor de betreffende grondslag(en) in FRS geregistreerd zijn. Door wie  de registratie is 
ingevoerd in FRS is verder niet relevant.  
 
Het gaat er dus uitsluitend om dat de rapportages compleet zijn en door de FBE verwekt kunnen 
gaan worden. 
 
Het afsluiten van een periode is een persoonlijke verklaring en kan niet door een ander worden 
gedaan dan de gebruiker zelf.  Het afschot zelf kan wél door een ander voor u worden ingevoerd in 
FRS. 
 
 
HOE WERKT HET? 
 
De FBE kan per grondslag (Jacht, Provinciale Vrijstelling en Landelijke Vrijstellingen)  een periode 
vaststellen. Ook stellen zij een daarbij behorende “verlooptijd” vast. Dit is de termijn waarin 
uitvoerders hun periode nog zelf kunnen afsluiten. 
 
Zodra een periode is verstreken, wordt er een bericht verstuurt naar alle betrokken uitvoerders, 
waarin gevraagd wordt om de betreffende periode af te sluiten. 
 
De FBE kan in een overzicht zien, wie de betreffende periode al heeft afgesloten en wie nog niet. 
Eventueel kunnen zij per e-mail een herinnering sturen.  
 
Het invoeren van afschot en maatregelen op basis van de betreffende grondslag is mogelijk, zolang u 
de periode nog niet zelf heeft afgesloten of zolang de door de FBE ingestelde termijn nog niet 
verlopen is.  
 
Zodra de door de FBE ingestelde  termijn verstreken is, kunt u dus geen afschot of maatregelen meer 
toevoegen – ook  niet wanneer u een bepaalde periode NIET ZELF heeft afgesloten.  
 
Heeft u meerdere openstaande perioden? Dan kunt u deze uitsluitend allemaal tegelijk afsluiten. U 
kunt de openstaande perioden dus niet één voor één afsluiten. Zo hoeft u niet onnodig vaak dezelfde 
handeling te verrichten. 
 
 
STAP 1: CONTROLEREN 
 
Voordat u een periode afsluit, dient u eerst te controleren of alle u bekende maatregelen zijn 
ingevoerd in FRS. 
 

 U kunt de registratie van de genomen maatregelen controleren via het Overzicht 
Uitgevoerde maatregelen.  

 

 Afhankelijk van uw rol kunt u via het filter bovenaan het overzicht kiezen tussen een 
overzicht van een bepaald (jachtveld)gebied of een overzicht met al uw eigen meldingen - 
onafhankelijk van op welk jachtveld deze geboekt zijn.  
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 U hoeft per FBE slechts eenmaal de perioden af te sluiten. Bent u betrokken bij meerdere 
jachtveldgebieden in die FBE, dan geldt deze verklaring voor al deze jachtveldgebieden. 
Controleert u dus eerst voor alle jachtvelden waarbij u als uitvoerder betrokken bent, of de 
rapportages compleet zijn! 
 

 Staan alle afschot en alle genomen maatregelen in FRS vermeld, dan kunt u de periode gaan 
afsluiten via "Melden > Periode afsluiten". 

 
 
STAP 2: PERIODE AFSLUITEN 
 
U kunt de periode als volgt afsluiten: 
 

 Log in op www.faunaregistratie.nl 

 

 Selecteer – indien nodig – rechts bovenaan het scherm de gewenste rol. Dit moet een 
uitvoerdersrol zijn binnen de betreffende FBE.  

o WBE-deelnemer en Teller zijn geen uitvoerdersrollen. U kunt vanuit deze rollen geen 
periode afsluiten! 

 

 Kies voor menukeuze “Melden > Periode afsluiten” 

 

 Zet een vinkje in het vakje achter “Aldus naar waarheid ingevuld” 

 

 Klik op de groene knop “Afsluiten van periode(n)”. 

 
De getoonde perioden zijn nu afgesloten.  U kun nu geen afschot of maatregelen meer invoeren voor 
deze periode en grondslag in deze FBE. De FBE weet nu dat de rapportage wat u betreft compleet is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 

http://www.faunaregistratie.nl/
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