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Welke schade wordt er veroorzaakt door de haas en in welke grootte van
orde van schade moet er dan gedacht worden?

Schade aan akkerbouw: vraat- en graafschade aan graan,
peulvruchten, mais (afvreten jonge planten), suikerbieten,
winterwortel.
Schade aan vollegrondsgroenten: spinazie, sla, andijvie, kool,
asperge. Schade aan fruit: Aardbeien: vooral vraat aan jonge
planten.
Fruitbomen: schade door afbijten van knoppen en twijgen en
schillen van de stam.
Schade aan Bosbouw en boomteelt: vraat- en schilschade aan
voornamelijk fruitbomen.
Ordegrootte van schade:
Schade van vrijgestelde (en of bejaagbare soorten) wordt niet
vergoed en ook niet gemeld/ getaxeerd.
Op basis van onderzoek is een inschatting bekend (bron: FF-79.Guldemond-et-al-2013.-Kosten-en-baten-van-schadesoorten.pdf
(bij12.nl)
Kijkend naar de schade per gewassoort (tabel 7.4) zien we dat nietbeschermde soorten (houtduif, zwarte kraai/kauw, konijn, haas,
wilde eend en fazant) in totaal een schadepost opleveren op
jaarbasis van € 34,5 mln. Gewassen met veel schade zijn graan (€
11,0 mln) en fruit (€ 7,0 mln). Zie voor details het onderzoek.
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Welke schade wordt er veroorzaakt door het konijn en in welke grootte van
orde van schade moet er dan gedacht worden?

Konijnen foerageren voornamelijk op graslanden maar eten ook
granen/mais, suikerbieten en wortelen. Verder kunnen ze schade
veroorzaken in percelen met fruitbomen, boomkwekerijen en
vollegrondsgroenten.
Ordegrootte van schade: zie antwoord hierboven bij haas.

2c

Welke schade wordt er veroorzaakt door de bunzing en in welke grootte
van orde van schade moet er dan gedacht worden?

De bunzing behoort tot de familie van marterachtigen. Het voedsel
van de bunzing bestaat uit allerlei dierlijk voedsel zoals konijnen,
hazen, ratten, muizen, mollen, vogels, vogeleieren, reptielen,
amfibieën en insecten, maar ook vogelkers, bosbes of ander fruit
wordt gegeten.
De bunzing doet geen schade. De bunzing stond op de provinciale
vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen. Dat wil zeggen dat er dan
bij een ruimtelijke ingreep (bv. Bouw) geen rekening hoeft te
worden gehouden met een mogelijk aanwezige bunzing. Nu de
bunzing van deze vrijstelling af is, moet er bij een ruimtelijke
ingreep onderzoek naar de bunzing worden gedaan.

