
Veranderde situatie jachtpacht n.a.v. ontwikkelingen bij Stichting 
Faunabeheer Flevoland (SFF) 
 
Op 5 augustus hebben een groot aantal agrariërs in Flevoland een brief van de SFF gekregen over de 
actuele ontwikkelingen bij de Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF). In deze brief wordt aangegeven 
dat de Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF) stopt met haar activiteiten en dat de stichting wordt 
ontbonden. De taken van de SFF waren, het inhuren en doorverhuren van jachtrechten, bestrijding 
van faunaschade en toezicht in de natuurgebieden en het buitengebied. 
 
Door het wegvallen van de SFF kan dit gevolgen hebben voor u als agrariër m.b.t. de jacht en 
schadebestrijding op uw gronden. Dit kan per situatie verschillend zijn en is afhankelijk van de 
eigendom situatie.  
 
Als u gronden pacht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
 
Het RVB, als eigenaar van de grond, verhuurde de jachtrechten centraal aan de SFF en de SFF 
verhuurde deze weer door aan de jager/jachtcombinatie van dat betreffende jachtperceel. Door de 
gewijzigde situatie bij SFF komt dit nu te vervallen. WBE Flevoland (vereniging van jagers in 
Flevoland) heeft aangegeven met het Rijksvastgoedbedrijf in overleg te gaan. Zij zullen het voorstel 
aan RVB doen om het jachtecht, zodra dit komt te vervallen per 1 april 2022, dit weer voor een 
nieuwe periode van 6 jaar te verhuren aan WBE Flevoland. De WBE gaat dit dan vervolgens 
doorverhuren aan de huidige combinatie /jager. Het opnieuw doorverhuren aan de huidige 
combinatie/jager is belangrijk om versnippering van de jachtvelden te voorkomen met mogelijk 
onbejaagbare stukken. 
 
Ingeval u zelf grondeigenaar bent en het jachtrecht de afgelopen periode heeft verhuurt aan de 
SFF.   
Deze contracten lopen op 1 april 2022 af. De verhuur van het jachtrecht voorde komende periode 
van 6 jaar zal dan de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar van het betreffende perceel.  
De jagers/jachtcombinaties die deze gronden nu huren via de SFF hebben aangegeven deze graag, 
voor de nieuwe periode na 1 april 2022, rechtstreeks te willen huren van u als de grondeigenaren.  
Dit voorkomt versnippering van jachtvelden waardoor met name schadebestrijding minder efficiënt 
kan worden uitgevoerd. Indien u niet weet wie de jager of jachtcombinatie op uw perceel is kunt u 
contact opnemen met de WBE Flevoland. Email: secretaris@wbeflevoland.nl 
 
 
Ingeval u zelf grondeigenaar bent en het jachtrecht al rechtstreeks aan een jager heeft verhuurt of 
u jaagt zelf op uw eigen grond.   
Voor u verandert er in principe niets omdat er geen contractuele verplichting met de SFF zijn. 
 
 
 
 
 
Schadebestrijding 
Agrariërs die schade ondervinden van schadelijk wild in hun gewassen meldden dit in het verleden 
vaak aan de faunabeheerders SFF. Deze faunabeheerders SFF gaven de betreffende jager bericht en 
het verzoek om de schade te bestrijden door het wild te schieten of te verjagen, of deed dit soms zelf 
wanneer de jager niet beschikbaar was. Nu dit door het opheffen van de SFF niet meer bij de SFF 
gemeld kan worden wordt u geadviseerd om schade of dreigende schade rechtstreeks aan de 
jager/jachtcombinatie van uw perceel te melden.  
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De jager/jachtcombinatie kan de schadebestrijding uitvoeren. Voorwaarde is wel dat de schade 
veroorzaakt wordt door een soort die op de landelijke vrijstelling staat. De vraag of een soort bejaagd 
mag worden hangt af of de soort op de Landelijke of op Provinciale vrijstellingslijst staat.  
Op de Landelijke vrijstellingslijst staan: het konijn, houtduif, kraai, kauw, vos en Canadese Gans. 
 
Op de Provinciale vrijstellingslijst staan de kolgans, grauwe gans, brandgans, smient, wilde eend, 
holenduif, spreeuw, ringmus, huismus, meerkoet, knobbelzwaan, roek, ekster, toendrarietgans.  
Voor de soorten op de Provinciale vrijstellingslijst geldt dat deze bij schade in principe alleen 
verstoord mogen worden en niet bejaagd en gedood.  
 
Schadebestrijding in bijzondere gevallen 
In bijzondere gevallen van schade of dreigende schade door soorten die op de Provinciale  
vrijstellingslijst staan, door bijvoorbeeld holenduiven, kan door de grondgebruiker hiervoor een 
individuele ontheffing aangevraagd worden bij de FBE. Het is goed om dit af te stemmen met hun 
jager, zij hebben daar vaak al ervaring mee. 
Na toekenning van de individuele ontheffing kan de grondgebruiker de jager / jachtcombinatie de 
schadebesrijding met afschot uit laten voeren.  
  
Voor schade of dreigende schade door Grauwe Gans kunt u als grondgebruiker een melding en 
aanvraag doen in het Schade Registratie Systeem (SRS). In de aanvraag nodig u uw jager / 
jachtcombinatie uit om de schadebesrijding Grauwe Gans uit te voeren. Het is goed om dit af te 
stemmen met uw jagers.  
Als aan de voorwaarde van werende middelen voldaan is verstrekt de FBE een machtiging en mag er 
door uw jager(s), binnen de voorwaarden van de ontheffing, schade door Grauwe Ganzen bestreden 
worden. 
 
 
Bas Naaktgeboren 


