Bepaling van de schade
Aanvulling op de taxatierichtlijnen van het Faunafonds.

Richtlijn grasland
Bij de bepaling van de opbrengstderving van grasland veroorzaakt door beschermde inheemse
diersoorten maakt de taxateur gebruik van de grashoogtemeter. De bepaling van de
opbrengstderving van het grasgewas vindt plaats op basis van de bij de grashoogtemeter
gevoegde handleiding. De bij de taxatie te hanteren verlies in kilogram drogestof per centimeter
gras en de prijs per kilogram drogestof wordt door het bestuur van het Faunafonds vastgesteld en
aan het taxatiebureau meegedeeld.


Voorjaarsschade
Schadeperiode 1 februari tot 1 april (Groningen, Drenthe, Friesland tot 1 mei).
Verlies van 1 cm gras is bepaald op 150 kg/ds per ha. In deze hoeveelheid is inbegrepen 30
kg/ds per ha ter compensatie van de achteruitgang van de kwaliteit van de grasmat en een
eventuele onkruidbestrijding.
Bij taxatie van graslandpercelen gelegen binnen ganzenfoerageergebied en waarbij de
grondgebruiker deelneemt aan de ganzenopvangregeling is verlies van 1 cm gras bepaald op
120 kg/ds per ha. De 30 kg/ds per ha ter compensatie van de kwaliteitsachteruitgang van de
grasmat is hierbij opgenomen in de vaste component in de beheervergoeding.
Bezoek schadelocatie
De taxateur bezoekt een melding van voorjaarschade in de regel twee keer;
- eerste keer na ontvangst taxatieopdracht om de diersoort(en) vast te stellen en de situatie
ter plaatse te bekijken (o.a. eventuele andere schadeoorzaken, mogelijke
referentieplekken);
- indien nodig de aangewende preventieve afweermiddelen, aantallen per ha;
- tweede keer vlak voor maaien of voor in gebruik name (aftaxatie).
Doorzaai/herinzaai
Slechts bij hoge uitzondering kan in extreme gevallen doorzaai of eventueel herinzaai tegen
een normvergoeding worden toegestaan. Deze gevallen dienen vooraf per fax te worden
gemeld bij het secretariaat van het Faunafonds.
Kosten doorzaaien:
Kosten eventueel herinzaaien:

€ 254,- per ha
€ 435,- per ha + 4000 kg/ds per ha
herinzaai verplicht uit te voeren in het voorjaar

Eilandtoeslagen
In verband met extra transportkosten voor aanvoer van ruwvoer vanaf het vaste land naar de
Waddeneilanden, wordt voor Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog met een toeslag
gerekend. De hoogte van deze toeslagen worden tezamen met de drogestofprijs bekend
gemaakt.
Beperking gebruik percelen
Percelen van een grondgebruiker waarvoor een beperking geldt, (bijv. beheersovereenkomst
met voorwaarden, zoals niet bemesten en/of niet beweiden, later maaien en/of beperkt
beweiden) pas aftaxeren op het moment dat het perceel in gebruik genomen gaat worden of
dat de einddatum van de overeenkomst is bereikt.



Zomerschade
Schadeperiode 1 april tot 30 september (Groningen, Drenthe, Friesland vanaf 1 mei).
Verlies van 1 cm gras is een verlies van 120 kg/ds per ha.
Bezoek schadelocatie
De taxateur bezoekt een melding van zomerschade meerdere keren:
- na ontvangst taxatieopdracht vaststellen van diersoort(en) vast te stellen en de situatie ter
plaatse te bekijken (o.a. eventuele andere schadeoorzaken, mogelijke referentieplekken);
- geconstateerde preventieve afweermiddelen, aantallen per ha;
- aftaxatie vlak voor maaien of voor in gebruik name.
Overig
Geen toeslag voor achteruitgang van de grasmat;
Geen doorzaai- en/of herinzaaikosten.



Najaarsschade
Schadeperiode 1 oktober tot 1 november.
Verlies van 1 cm gras is een verlies van 120 kg/ds per ha.
Bezoek schadelocatie
De taxateur bezoekt een melding van najaarschade in de regel twee keer;
- eerste keer na ontvangst taxatieopdracht om de diersoort(en) vast te stellen en de situatie
ter plaatse te bekijken (o.a. eventuele andere schadeoorzaken, mogelijke
referentieplekken);
- geconstateerde preventieve afweermiddelen, aantallen per ha;
- aftaxatie vlak voor maaien of voor in gebruik name.
Overig
Alleen schade vaststellen als het gewas nog wordt (beweiding of maaien). Indien het gewas
niet benut wordt is er geen sprake van schade.
Geen toeslag voor achteruitgang van de grasmat;
Geen doorzaai- en/of herinzaaikosten.

Richtlijn akkerbouw
De opbrengst van akkerbouwproducten en enkele akkerbouwmatig geteelde groetengewassen,
alsmede de kilogramsprijs van deze producten worden vastgesteld door het bestuur van het
Faunafonds. Deze gegevens zijn gebaseerd op de KWIN (Kwantitatieve Informatie) en worden
door het secretariaat van het Faunafonds aan de taxatiebureaus meegedeeld. Tenzij er sprake is
van contractteelt, dient in het taxatierapport gebruik gemaakt te worden van de voorgaande
gegevens.

Richtlijn fruitteelt
De opbrengstgegevens en de kilogrammen alsmede de fruitprijzen en opslagpercentages voor
biologisch fruit worden jaarlijks door het bestuur van het Faunafonds vastgesteld. Deze gegevens
worden door het secretariaat van het Faunafonds aan de taxatiebureaus meegedeeld. Tenzij er
sprake is van contractteelt, dient in het taxatierapport gebruik gemaakt te worden van de
voorgaande gegevens.

Richtlijn graszaad
De opbrengstgegevens en de kilogrammen alsmede de prijs wordt door het bestuur van het
Faunafonds vastgesteld op basis van de KWIN gegevens. Deze gegevens worden door het
secretariaat van het Faunafonds aan de taxatiebureaus meegedeeld. In de taxatierapporten dient
van deze gegevens uitgegaan te worden tenzij er sprake is van contractteelt.

Richtlijn overige producten
Bij producten waar de handel per stuk gaat dient de taxateur aan te geven wat de marktprijs is op
het moment dat hij taxeert, dan wel welke prijs dat product aan het eind van de oogst oplevert.
Bij afwijking van gemiddelde opbrengstgegevens dient dit gemotiveerd te worden. Er kan van de
gemiddelde opbrengst worden afgeweken wanneer sprake is van contactteelt met van te voren
vastgestelde prijzen.

