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Eisen Flora-en faunawet in verband met boswerk
De FF-wet eist altijd redelijke zorgvuldigheid :
Art 2.1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving.
Art 2.2.: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna
kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
De FF-wet verbiedt:
Art 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken,
te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Art.9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Art.10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.
Art. 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te
halen, weg te nemen of te verstoren.
Art.12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
De FF-wet kent géén broedseizoen dat op een bepaalde datum begint of ophoudt.
Dus: wie de geboden zorgvuldigheid in acht neemt en niet de verboden overtreedt kan boswerk het
hele jaar door uitvoeren. Dat geldt voor aannemers en boseigenaren. Het aantoonbaar maken van de
redelijk zorgvuldigheid is niet altijd eenvoudig.
Zorgvuldigheid aantonen kan bijvoorbeeld met gedragscode (is niet verplicht, het mag ook op een
andere manier, voor ERBO bedrijven is het op dit moment wèl een verplicht onderdeel van de
regeling om met gedragscode te werken).

De gedragscode eist:





Een inventarisatie van te beschermen soorten en/of elementen die is terug te vinden in een
checklist die door de boseigenaar en aannemer wordt ondertekend.
In de periode 15 maart tot 15 juli: geen werk in loof- en gemengd bos (dat is al het bos dat
geen naaldbos of populier is). Er mag wèl nog tot 15 april hout worden uitgereden dat voor
15 maart is geveld.
In de periode 15 maart tot 15 juli kan wèl worden gewerkt in naaldbos (bos dat voor
minstens 80% uit naaldbomen bestaat) en populierenbos (bos dat voor minstens 80% uit
populieren bestaat) mits te beschermen elementen worden gespaard. Dat betekent onder
meer: geen bomen vellen met holen of nesten, 50 meter afstand houden van bijzondere
nestbomen, 20 meter afstand houden van ingang dassenburcht, mierenhopen en
jeneverbessen ontzien, melden als tijdens het werk niet geïnventariseerde nesten worden
gevonden.

Wat altijd mag, ook zonder gedragscode of andere aparte zorgvuldigheidsmaatregelen:
inventariseren, blessen, handmatig prunus uitrekken, werk uitvoeren op de bosweg zoals laden van
hout op de vrachtwagen, korten of chippen van hout op de boswegen .
De hele gedragscode met checklist en goedkeuringsbrief van de minister is te vinden op:
http://hetlnvloket.nl/actueel/document/fileitem/2200126/gedragscode-bosbeheer-bosschap
De gedragscode geldt tot en met eind 2015.
Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe Natuurwet. Het hangt af van de Tweede en Eerste Kamer
hoe de beschermingseisen voor flora en fauna er komen uit te zien en of dat dan ook veranderingen
voor een volgende gedragscode betekent.
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