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1 Conclusies 
 

• Afschot van vossen is op basis van een vrijstelling het gehele jaar toegestaan, maar alleen 
overdag. Omdat de vos vooral actief is in de schemering en in de nacht en daardoor soms lastig 
te bestrijden is, geldt in een deel van Fryslân aanvullend een ontheffing voor het doden van 
vossen met gebruik van geweer, kunstlicht en nachtzichtapparatuur.  

• Door de intensieve bestrijding is de waarnemingsfrequentie van de vos en daarmee de 
vossendichtheid is in Fryslân de laatste vijf jaar gedaald, al treden er regionaal grote verschillen 
op. Hierbij zij opgemerkt dat de ontheffing niet gold in grote delen van het oosten en zuiden van 
de provincie.  

• De intensieve bestrijding van de vos is effectief geweest door het verlagen van de 
vossendichtheid in de weidevogelkansgebieden.  

• het totaal aantal geschoten vossen is in deze vijf jaar in dezelfde orde van grootte gebleven. Wel 
zijn er grote verschillen tussen de WBE’s. In grote lijnen is het afschot in de WBE’s in het 
noorden, midden en westen van de provincie gelijk gebleven of gedaald, terwijl het afschot in het 
oosten en zuiden gelijk of toegenomen is. Een mogelijke verklaring is dat de vossendichtheid in 
het noorden en westen van de provincie beheerst is door de bejaging, terwijl dat in de 
grensgebieden met Drenthe en Overijssel niet het geval is, hetzij door migratie, hetzij doordat 
het gebruik van de ontheffing in deze gebieden niet toegestaan is. 

• Het hoge afschot in de ‘grensgebieden’ waar de vos alleen bejaagd kan worden op basis van de 
vrijstelling is ook een verklaring dat het afschot onder ontheffing zowel absoluut als relatief 
gedaald is over de jaren.  

• In 2020-2021 is de steenmarter 1,7 keer zo vaak waargenomen als de vos, de kat 7,6 keer zo vaak 
en de bunzing 0,3 keer. Hermelijn, wezel en wasbeerhond worden veel minder frequent 
waargenomen. 

• De waarnemingsdichtheid van de steenmarter is in de laatste vijf jaar in dezelfde orde van 
grootte gebleven. Het kaartbeeld van de dichtheid in 2020-2021 laat een ruime verspreiding zien 
over de provincie zonder duidelijke zonering. 

• Ook de bunzingdichtheid lijkt over de jaren heen vrij constant. Het kaartbeeld 2020-2021 toont 
dat de bunzing wijd verbreid voorkomt over de gehele provincie, maar in veel lagere dichtheid 
dan de vos. 

• Hermelijn en wezel laten een vrij diffuse verspreiding zien van zuidwest naar noordoost door de 
provincie. Ze zijn door hun formaat lastiger waar te nemen dan de andere nachtactieve 
predatoren. Daardoor is de werkelijke dichtheid van beide soorten waarschijnlijk hoger dan 
gemeten.  

• De wasbeerhond is een invasieve exoot die in 2020-2021 weliswaar nog in een lage dichtheid 
waargenomen is, maar die volgens het kaartbeeld wel voorkomt verspreid over een groot deel 
van de provincie.  

 

2 Vrijstelling en ontheffingen 
 
De vos is sinds 2006 landelijk vrijgesteld van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun 
vaste rust- of verblijfplaats te vernielen i.v.m. schade aan vee en fauna. De vrijstelling geldt 
gedurende het gehele jaar, maar alleen overdag. Omdat de vos vooral actief is in de schemering en in 
de nacht en daardoor soms lastig te bestrijden is, zijn aanvullend in verschillende periodes en 
gebieden provinciale ontheffingen van kracht geweest voor het doden van vossen met 
gebruikmaking van het geweer, kunstlicht en, van 1 februari tot 1 juli, nachtzichtapparatuur.  
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Het gebruik van aardhonden om vossen uit hun hol te jagen is op grond van de vrijstelling toegestaan 
van 1 september tot 1 maart. Van 1 maart tot 1 juli is dit toegestaan op grond van de ontheffing ter 
opsporing van jonge vossen in het geval dat duidelijk is dat een zogende moervos is gedood.  
 
Op 6 juli 2015 werd door GS ontheffing verleend voor het doden van vossen met behulp van het 
geweer en kunstmatige lichtbronnen. Deze ontheffing was operationeel tussen 1 februari en 1 juni 
2016 in weidevogelkansgebieden binnen de zes, op het vasteland van Fryslân werkzame 
weidevogelcollectieven: Westergo, Waadrâne, It Lege Midden, De Súdwestkust, ELAN en Noardlike 
Fryske Wâlden. 
 
Sinds december 2016 golden ontheffingen steeds tussen 1 december en 1 juli daaropvolgend in 
weidevogelkansgebieden en/of parels met buffers daar omheen binnen werkgebieden van 
Collectieven welke nader op kaart waren aangeduid. De kaart kon steeds geraadpleegd worden op 
de website van de provincie en is voor de perioden 2019-2020 en 2020-2021 weergegeven in figuur 
1. 
 

 
Fig.1. Ontheffingsgebied vos (oranje) in 2019-2020 en 2020-2021 
 
Om gebruik te mogen maken van de ontheffingen heeft de FBE machtigingen uitgegeven aan een 
beperkte groep van ervaren en nauw betrokken jachtaktehouders welke door de collectieven en 
wbe’s gezamenlijk zijn voorgedragen.  
 

3 Afschot vos 
 
Het gerealiseerde afschot van vossen is per WBE vermeld op basis van de ontheffingen (’s nachts) en 
op basis van de landelijke vrijstelling (overdag) in tabel 1. De landelijke vrijstelling geldt gedurende 
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het gehele jaar, de ontheffingen voor een kortere periode (de laatste jaren tussen 1 december en 1 
juli). In deze notitie wordt steeds gerapporteerd op perioden van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend.  
 

 
Tabel 1: Afschot vos op ontheffing en vrijstelling in de perioden vanaf 2016-2017; aantallen per WBE 
 
Uit tabel 1 blijkt dat het totaal aantal geschoten vossen over de verschillende perioden in dezelfde 
orde van grootte gebleven is. Wel zijn er grote verschillen tussen de WBE’s. In grote lijnen is het 
afschot in de WBE’s in het noorden, midden en westen van de provincie gelijk gebleven of gedaald, 
terwijl het afschot in het oosten en zuiden gelijk of toegenomen is. Een verklaring zou kunnen liggen 
in het feit dat de pleistocene zandgronden het traditionele verspreidingsgebied zijn van de vos, maar 
een andere mogelijke verklaring is dat de vossendichtheid in het noorden en westen van de provincie 
beheerst is door de bejaging, terwijl dat in de grensgebieden met Drenthe en Overijssel niet het geval 
is, hetzij door migratie, hetzij doordat het gebruik van de ontheffing in deze gebieden niet 
toegestaan is. Het hoge afschot in de ‘grensgebieden’ waar de vos alleen bejaagd kan worden op 
basis van de vrijstelling is ook een verklaring dat het (nachtelijk) afschot onder ontheffing zowel 
absoluut als relatief gedaald is over de jaren. Daarnaast hebben de tijdelijke sluiting van de jacht in 
verband met vogelgriep en maatregelen tegen Covid19 een rol gespeeld. 
 

4 Nachtelijke waarnemingen vos  
 

Vergelijking jaren en perioden 
Aan de machtiginghouders is gevraagd om tijdens de lichtbakacties ook waarnemingen van de vos te 
melden. Doordat in FRS begin- en eindtijd van de bejaagacties worden geregistreerd, kunnen de  
waarnemingen worden omgerekend naar een waarnemingsfrequentie (aantal waargenomen vossen 
per uur). Deze is een maat voor - c.q. geeft een indruk van - de vossendichtheid. De gemiddelde 
waarnemingsfrequenties van de vos zijn per periode en per WBE vermeld in tabel 2.  
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Tabel 2: Waarnemingsfrequentie vos; aantallen per uur 
 
De dichtheden in 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 zijn overgenomen uit eerdere 
jaarrapportages. Voor 2019-2020 is deze gebaseerd op in totaal 1675 waarnemingen gedurende 
3980 uur en voor 2020-2021 is deze gebaseerd op in totaal 608 waarnemingen gedurende 2664 uur.  
De afname van de waarnemingstijd in het veld valt te verklaren met de tijdelijke sluiting van de jacht 
in verband met vogelgriep en met maatregelen tegen Covid19, zoals de avondklok en de 1,5 meter-
maatregel, waardoor mensen uit verschillende huishoudens niet samen in een auto mochten zitten 
om waarnemingen te doen. 
 
Uit tabel 2 blijkt dat de waarnemingsfrequentie van de vos in veel WBE’s en voor Fryslân als geheel in 
de afgelopen perioden is teruggelopen. Geconcludeerd kan worden dat de vossendichtheid in Fryslân 
de laatste vijf jaar sterk gedaald is, al treden er grote verschillen op tussen WBE’s. Hierbij zij 
opgemerkt dat de ontheffing niet gold in grote delen van het oosten en zuiden van de provincie (zie 
figuur 1), waardoor daar waarnemingen ontbreken.  
 

2020-2021 
In 2020-2021 zijn waarnemingen gedaan in de in figuur 2 weergegeven waarnemingsgebieden. Dat 
zijn de gebieden waar een machtiginghouder – voornamelijk dan wel uitsluitend - actief is geweest 
en waarbinnen waarnemingen op één machtiging zijn geregistreerd. Aangeduid op de kaart is het 
zwaartepunt van elk waarnemingsgebied; de gebieden variëren in grootte. Elk gebied is aangeduid 
met een code voor de WBE en een gebiedsnummer. De exacte omgrenzing van de 
waarnemingsgebieden is aangegeven in bijlage 1 (niet bijgevoegd). 
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Fig.2. Machtigingsgebieden in 2020-2021. 
 
Per machtigingsgebied is de vossendichtheid berekend en weergegeven in figuur 3.  
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Fig.3. Waarnemingsfrequentie vos in 2020-2021; aantallen per uur 
 
Over het geheel genomen kan geconcludeerd worden dat de intensieve bestrijding van de vos 
effectief geweest is door het verlagen van de vossendichtheid in de weidevogelkansgebieden.  
 

5 Waarnemingen andere nachtactieve predatoren 
 

Methode 
In 2016-2017 en 2017-2018 is aan jagers gevraagd om ook waarnemingen van andere nachtactieve 
zoogdieren dan de vos te registreren tijdens het ’s nachts opsporen en doden van vossen met behulp 
van een lichtbak. Specifiek gevraagd werd om waarnemingen van bunzing, steenmarter en –al dan 
niet verwilderde- kat. Daarnaast zijn ook meldingen gedaan van hermelijn, wezel en marterhond.  
Omdat waarnemingen van de laatste soorten niet specifiek gevraagd waren is het echter onzeker of 
het ‘niet vermelden’ moet worden uitgelegd als ‘niet waargenomen’ of als ‘niet gevraagd’.  
 
Registratie van waargenomen en van gedode vossen vond plaats in het Faunaregistratie Systeem 
FRS. De waarnemingsfrequentie van de vos was daardoor gebaseerd op een veel groter aantal acties 
dan de waarnemingsfrequenties voor bunzing, steenmarter en -al dan niet verwilderde- kat welke 
apart op papier moesten worden bijgehouden. Dit werd als omslachtig ervaren, leidde tot verwarring 
en tot een onvolledige respons.  
 
In de twee volgende machtigingsperioden is geen oproep gedaan om waarnemingen van andere 
nachtactieve predatoren bij te houden, omdat de animo klein was en omdat het (mede) daardoor 
twijfelachtig was of een substantieel beter beeld van de predatiedruk zou ontstaan dan in de beide 
voorafgaande seizoenen al was verkregen.  
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In 2020 is op initiatief van de FBE Fryslân een applicatie toegevoegd aan FRS voor het registreren 
door jagers van ook andere nachtactieve predatoren dan alleen de vos. Informatie over de 
verspreiding van nachtactieve predatoren blijkt namelijk van groot belang om gegevens van langjarig 
onderzoek met camera’s bij nesten van weidevogels van de betreffende percelen te kunnen 
extrapoleren naar hun omgeving. Het betreffende perceel kan hierbij beschouwd worden als 
steekproef, de verspreiding en dichtheid van de predator geeft informatie over het door deze 
steekproef gerepresenteerde gebied.  
 
 

2020-2021 
Doordat in FRS begin- en eindtijd van bejaagacties worden geregistreerd, is bekend hoeveel uur 
machtiginghouders in 2020-2021 met kunstlicht op pad geweest zijn. Dat was tussen 1 december en 
1 juli in totaal 2664 uur. Aan hen is gevraagd om waarnemingen van nachtelijk actieve predatoren te 
melden. In totaal hebben ze 1801 waarnemingen geregistreerd. Maar ook het niet waarnemen van 
een soort is belangrijke informatie. Door het toevoegen van deze ‘non-waarnemingen’ is een 
database ontstaan met in totaal 6541 records van onderstaande soorten. 
 

 
Tabel 3. Aantal waargenomen nachtactieve predatoren per soort en per WBE in 2020-2021.  
 
Door het aantal waargenomen dieren per soort te delen door de tijdsduur van de actie met 
kunstlicht is de gemiddelde dichtheid bepaald van voorkomen voor elke afzonderlijke waargenomen 
predatorsoort en totaal. De dichtheid is een maat voor c.q. geeft een indruk van de predatiedruk 
door de betreffende soort.  
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Tabel 4. Waarnemingsfrequentie van nachtactieve predatoren per soort en per WBE in 2020-2021; 
aantallen per uur 
 
Op de dichtheid van de vos over de verschillende periodes is in hoofdstuk 3 reeds ingegaan. Uit tabel 
4 volgt dat in 2020-2021 de steenmarter in de waarnemingsgebieden 0,38/0,23= 1,7 keer zo vaak is 
waargenomen als de vos, de kat 7,6 keer zo vaak en de bunzing 0,06/0,23= 0,3 keer zo vaak. 
Hermelijn, wezel en wasbeerhond worden veel minder frequent waargenomen. In het vervolg wordt 
nader ingegaan op de waarnemingen van de afzonderlijke soorten in de verschillende perioden. 
 

Steenmarter 

Dichtheid steenmarter 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Aengwirden-Schoterland ? 0,41    1,33 

De Alde Slachte ? 0    0,31 

De Dongeradielen ? 0,12    0,51 

De Lauwers 0,58 0,36    0,42 

De Lytse Súdwesthoeke 0,46 0,14    0,34 

De Marne 0 0,63    0,46 

De Marren 0,15 0,33    0,24 

De Middelsee ? 0,37    0,83 

De Veenpolders ? 0,33    0,46 

Gaasterlân e.o. 0,43 0,66    0,38 

It Bûtenfjild 0,32 0,32    0,25 

Kuinder en Linde 0,62 1,01    0,37 

Midden-Opsterland ? 0    0,19 

Om de Terpen 0 0,28    0,38 

Skarsterlân e.o. 0,38 0,58    0,37 

Smallingerland 0,58 0,39    0,64 

Tusken Waed en Stêd 0,12 0,68    0,19 

Tytsjerksteradiel-Súd 0,46 0,56    0,48 

Utingeradeel 0,95 0,71    0,32 

Totaal 0,49 0,41     0,38 

Tabel 5. Waarnemingsfrequentie steenmarter per periode en per WBE; aantallen per uur  
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De waarnemingsdichtheid van de steenmarter is gemiddeld over alle waarnemingsgebieden in de 
laatste vijf jaar in dezelfde orde van grootte gebleven. Tussen en binnen de WBE’s zijn de verschillen 
groter. Het kaartbeeld van de dichtheid in 2020-2021 laat een ruime verspreiding zien over de 
provincie zonder duidelijke zonering. 
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Fig.4. Waarnemingsfrequentie steenmarter in 2020-2021; aantallen per uur 
 

Kat 

Dichtheid kat 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Aengwirden-Schoterland ? 1,3     0,9 

De Alde Slachte ? 0,6     2,3 

De Dongeradielen ? 1,5     1,5 

De Lauwers 1,6 1,3     1,9 

De Lytse Súdwesthoeke 1,8 1,9     2,2 

De Marne 0,8 1,3     2,2 

De Marren 2,3 0,7     1,3 

De Middelsee ? 1,9     1,5 

De Veenpolders ? 0,0     1,7 

Gaasterlân e.o. 1,7 4,3     1,7 

It Bûtenfjild 1,8 2,2     2,2 

Kuinder en Linde 2,7 3,6     1,9 

Midden-Opsterland ? 1,5     0,5 

Om de Terpen 0,2 1,6     1,6 

Skarsterlân e.o. 1,1 1,5     1,5 

Smallingerland 1,0 1,3     1,6 
Tsjonger en AldDjip 0,6 0,5       

Tusken Waed en Stêd 0,4 1,3     2,3 

Tytsjerksteradiel-Súd 1,5 2,8     1,6 

Utingeradeel 1,6 0,7     1,5 
Zuidoosthoek ? 1,0       

Totaal 1,5 1,9     1,8 

Tabel 6. Waarnemingsfrequentie kat per periode en per WBE; aantallen per uur  
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De kattendichtheid ligt over de jaren heen en binnen de WBE’s in dezelfde orde van grootte. De kat is 
veruit de meest frequent waargenomen nachtelijk actieve predator. In hoeverre ook de predatie 
door de kat daarmee groter is dan die door vos of steenmarter hangt ook af van de efficiëntie 
waarmee de verschillende soorten jagen. Mogelijk ligt deze voor de kat, die overdag veelal huiskat is, 
lager dan voor in het wild levende soorten als vos, bunzing en steenmarter. Dit mogelijke verschil in 
efficiëntie is onbekend maar de factor 7,6 in waarnemingsfrequentie ten opzichte van de vos 
veronderstelt dat predatie door kat substantieel is.  
 
 

Bunzing 
 

Dichtheid bunzing 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Aengwirden-Schoterland ? 0     0,00 

De Alde Slachte ? 0,04     0,02 

De Dongeradielen ? 0,01     0,05 

De Lauwers 0,12 0,11     0,05 

De Lytse Súdwesthoeke 0,17 0,05     0,13 

De Marne 0 0     0,06 

De Marren 0,09 0,18     0,07 

De Middelsee ? 0,24     0,16 

De Veenpolders ? 0     0,02 

Gaasterlân e.o. 0,06 0,04     0,00 

It Bûtenfjild 0,06 0,06     0,07 

Kuinder en Linde 0,02 0,1     0,00 

Midden-Opsterland ? 0     0,05 

Om de Terpen 0 0,08     0,04 

Skarsterlân e.o. 0,02 0,09     0,02 

Smallingerland 0,01 0,08     0,05 

Tusken Waed en Stêd 0,03 0,08     0,06 

Tytsjerksteradiel-Súd 0,24 0,31     0,09 

Utingeradeel 0,05 0,09     0,03 

Totaal 0,06 0,09     0,06 

Tabel 7: Waarnemingsfrequentie bunzing per periode en per WBE; aantallen per uur 
 
Ook de bunzingdichtheid lijkt over de jaren heen vrij constant. Het kaartbeeld 2020-2021 toont dat 
de bunzing wijd verbreid voorkomt over de gehele provincie, maar in veel lagere dichtheid dan de 
vos. 
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Fig.5. Waarnemingsfrequentie bunzing in 2020-2021; aantallen per uur 
 
 

Hermelijn en wezel 
 

  
Fig.6. Waarnemingsfrequentie Hermelijn (links) 
en Wezel (rechts) in 2020-2021; aantallen per 
uur 
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De kleine marterachtigen hermelijn en wezel zijn door hun formaat lastiger waar te nemen dan de 
andere nachtactieve predatoren. Daardoor is de werkelijke dichtheid van beide soorten 
waarschijnlijk hoger dan blijkt uit tabel 4. De soorten zijn bovendien gemakkelijk onderling te 
verwarren. Het kaartbeeld 2020-2021 laat voor beide soorten een vrij diffuse verspreiding zien van 
zuidwest naar noordoost door de provincie. 
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Wasbeerhond 
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Fig.7. Waarnemingsfrequentie wasbeerhond in 2020-2021; aantallen per uur 
 
De wasbeerhond is een invasieve exoot die in 2020-2021 weliswaar nog in een lage dichtheid 
waargenomen is, maar die volgens het kaartbeeld wel voorkomt verspreid over een groot deel van 
de provincie.  

6 Aandachtspunten  
 

• De ontheffing vos-kunstlicht welke in 2021 afloopt maakte afschot met kunstlicht mogelijk 
van 1 december t/m 30 juni aansluitend. Gebruik van de warmtebeeldcamera was in de 
ontheffing toegestaan vanaf 1 februari. Het is gewenst dat deze ingangsdatum eveneens 
naar 1 december gaat; De warmtebeeldcamera geeft minder verstoring dan kunstlicht.  

• Bestrijding van de vos vindt plaats in het kader van weidevogelbescherming. Om de bijdrage 
hieraan te kunnen evalueren is het nodig om bestrijding van de vos in samenhang met de 
andere vormen van weidevogelbeheer te relateren aan broedresultaten. De samenhangende 
factoren betreffen in het bijzonder waterhuishouding, agrarisch beheer en 
landschapsbeheer. Om de samenhang te kunnen beschouwen moeten de schalen waarop 
gegevens over deze factoren worden geregistreerd, voldoende overeenkomstig zijn. Dat gaat 
zowel om overeenkomstige ruimtelijke schaal (gegevens per collectief, per mozaïek, per 
bedrijf of per perceel) als om overeenkomstige temporele schaal (tussen opeenvolgende 
jaren, per jaar, per groeiseizoen, per broedseizoen).  

• De wasbeerhond is een invasieve exoot van de Unielijst. Dat betekent dat er een 
wetenschappelijke risicoanalyse bestaat die onderbouwt dat er een serieuze dreiging is voor 
de biodiversiteit. De soort kan jaarrond overdag bestreden worden met het geweer op basis 
van een provinciale opdracht. Omdat de wasbeerhond vooral 's nachts actief is, is afschot 
met gebruik van kunstlicht en/of warmtebeeldcamera in aanvulling hierop gewenst.  


