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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN FAUNA-AKKER LUZERNE 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming 
 
WAT? 
 
Een fauna-akker luzerne (vogelakker) is een perceel waarop u in het eerste jaar een graangewas inzaait. In het 
najaar van het eerste jaar zaait u stroken luzerne afgewisseld met faunaranden in. Faunaranden zijn stroken 
die u inzaait met een mengsel van kruiden en grassen.  
 

WAAROM? 
 

• Fauna-akkers trekken veldmuizen aan, die de belangrijkste voedselbron zijn voor grauwe kiekendief en 
andere roofvogels. Ze bieden ook veilige nestgelegenheid voor akkervogels zoals veldleeuwerik en 
grauwe gors. De insecten in de faunaranden dienen als voedsel voor akkervogels en hun jongen. Ook 
in de winter vinden akkervogels er zaden om te eten. 

• De stroken luzerne in fauna-akkers hebben een positief effect op de bodemstructuur en de 
bodemvruchtbaarheid. 
 

HOE? 
 

• Zaai het volledig perceel in het eerste jaar van de beheerovereenkomst voor 1 mei in met een 
graangewas of een door de VLM goedgekeurd mengsel. Dit gewas mag u oogsten vanaf 15 juli.  

• In overleg met de bedrijfsplanner wordt het perceel ingezaaid met faunaranden en luzerneranden in 
het najaar van het eerste jaar.  

 

Luzerneranden 

• Minstens 40 % van de oppervlakte van het perceel bestaat uit luzerneranden. 

• Zaai de stroken voor 15 september van het eerste jaar van de beheerovereenkomst in met luzerne of 
een mengsel van luzerne en rode klaver. Doe dat na een oppervlakkige bewerking van de 
graanstoppel. 

• Maai de luzerneranden vanaf het tweede jaar van de overeenkomst jaarlijks minstens twee keer vanaf 
15 juni. Bijkomend jaarlijks maaien voor 20 april mag, maar is niet verplicht. 

 

Faunaranden 
• Minstens 40 % van de oppervlakte van het perceel moet bestaan uit faunaranden. 

• Zaai de stroken voor 15 september van het eerste jaar van de beheerovereenkomst in met een 
goedgekeurd mengsel. Doe dat na een oppervlakkige bewerking van de graanstoppel. 

• Zaai stroken in met een breedte tussen 15 en 24 meter breed. 

• Maai de faunaranden vanaf het tweede jaar van de beheerovereenkomst jaarlijks minstens één keer in 
de periode vanaf 15 augustus tot en met 31 oktober. Voer het maaisel binnen de 15 dagen af.  
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• Maai de helft van de oppervlakte van elke strook. Maai in hetzelfde jaar altijd hetzelfde deel. Maai in 
het daaropvolgende jaar het andere deel. 

 

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 
 

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal soorten zoals 
akkerdistel mag wel. 

• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen. Kalibemesting op de luzernestroken mag 
vanaf het twee jaar van de beheerovereenkomst wel. Dat kan niet via effluent omdat dat nog altijd 
stikstof en fosfaat bevat. 

• Houd de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop van de 
beheerovereenkomst bij. 

• Voer behalve het beheer geen andere activiteiten uit op het perceel. 
 

TIP 

• Op percelen waar lang geen luzerne gestaan heeft, is het aangeraden om de luzernezaden te enten 
met de stikstofbindende bacteriën Rhizobium Meliloti. Opgelet: de rhizobiumbacteriën op luzerne 
verschillen van die van klaver. Sommige zaden worden geleverd als geënt zaad. In andere gevallen kan 
de entstof worden meegeleverd met het zaaizaad. Vraag hiernaar bij uw zaadleverancier. 

 

VERGOEDING 

 
Voor een beheerovereenkomst fauna-akker luzerne ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.072 euro per 
hectare. 
 


