FaunaRegistratieSysteem (FRS)
Bestuursbesluit:
Het bestuur van de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) heeft besloten om per 1 oktober 2013 volledig
over te stappen op het FRS als (digitaal) systeem voor het aanvragen van machtigingen op basis van de
ontheffingen die door de Provincie aan de FBE Drenthe zijn verstrekt.
Naast de bekende grofwildmachtiging (reeën) gaat het nu ook om perceelsgebonden machtigingen t..b.v.
een planmatige aanpak om belangrijke schade te voorkomen dan wel te bestrijden.
Ook de terugkoppeling van de uitgevoerde maatregelen gaat digitaal via FRS.
Vanaf 1 oktober 2013 kan een machtiging aanvragen bij de FBE alleen nog met behulp van FRS.
De papieren machtiging en de papieren terugkoppeling is dan verleden tijd.
Er zijn 3 soorten machtigingen:
1. Algemene machtiging.
Deze wordt vooral gebruikt voor populatiebeheer, bijvoorbeeld vos en konijn m.b.v. kunstlicht.
Algemene machtigingen worden meestal verstrekt aan WBE’s.
2. Perceelsgebonden machtiging.
Deze machtiging is voor het bestrijden of voorkomen van schade aan gewassen.
Bijvoorbeeld: gans, knobbelzwaan en roek.
Perceelsgebonden machtigingen worden verstrekt aan grondgebruikers of uitvoerders (jagers)
3. Grofwild machtiging.
Heeft betrekking op populatiebeheer van reeën met met bijbehorende wildmerken.
Grofwildmachtigingen worden uitsluitend verstrekt aan WBE’s.
Er zijn 2 portalen:
• Voor de grondgebruiker www.faunaschade.nl (SRS)
• Voor de uitvoerder (jager) www.faunaregistratie.nl (FRS)
Wat verandert er voor de grondgebruiker.
• De grondgebruiker meldt zich aan bij www.faunaschade.nl
• Aanvragen machtiging: de grondgebruiker of zijn jager (namens de grondgebruiker) doet op
www.faunaschade.nl een machtigingverzoek bij de FBE.
• Het systeem wijst u de weg. Voor hulp klikt u op het “uiltje”.
• Koppeling met het Faunafonds. Het schadedossier kan bij een aanvraag Tegemoetkoming
Faunaschade meegenomen worden naar het Faunafonds Schade portaal (FFS), zodat deze
gegevens niet tweemaal hoeven te worden ingevuld.
• zie de gebruiksaanwijzing op deze site
Wat verandert er voor de jager.
• De wbe secretaris zorgt voor uw aanmelding bij FRS.
• Daarna ontvangt u inloggegevens per mail en kunt u FRS gaan gebruiken.
• Door digitale koppeling met één of meerdere grondgebruiker(s) kunt u perceelsgebonden
machtiging(en) aanvragen via www.faunaschade.nl
• U vindt als jachthouder uw reewildmachtiging in www.faunaregistratie.nl
• De perceelsgebonden machtigingen kennen een beperkte looptijd.
• De rapportage van de uitgevoerde maatregelen gaat ook digitaal via FRS of SRS.

