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INFOFICHE – FAUNA-AKKER 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming  

WAT? 
 
Een fauna-akker is een perceel dat voor een deel uit faunavoedselgewassen en een deel uit faunaranden 
bestaat. Het faunavoedselgewas zaait u in met een graangewas of andere zaaddragende planten, die u niet 
oogst. Faunaranden zijn stroken die u inzaait met een mengsel van kruiden en grassen. 
 

WAAROM? 
 

• Voor de veldleeuwerik, grauwe gors en andere grondbroedende akkervogels is een gebrek aan 
geschikte en veilige nestgelegenheid een groot knelpunt. Door het aangepaste maaibeheer op fauna-
akker krijgen ze voldoende tijd om succesvol hun jongen groot te brengen.  

• De stroken faunavoedselgewas vergroten het aanbod aan zaden voor vogels.  

• Muizen schuilen en vinden voedsel in de fauna-akker. Die muizen dienen als voedsel voor roofvogels 
en uilen. 

 

HOE?   
 
Leg een perceel aan met afwisselend stroken faunavoedselgewas en faunaranden. Elk deel neemt minstens 40 
% in. 
 

Faunavoedselgewas 
• Zaai aan reguliere dichtheid een graangewas (tarwe, haver, gerst) in,  of een geschikt zaadleverend 

mengsel. Zaai bij voorkeur in voor 15 april en ten laatste voor 1 mei.  

• Laat het zaadleverend gewas minstens tot 15 maart van het volgende jaar staan. 

• In het eerste jaar of in het derde jaar mag een mengsel van vlinderbloemigen ingezaaid worden. Het 
gewas mag geoost worden na 15 juni. Zaai een graangewas in, na 15 maart zodra de 
weersomstandigheden het toelaten, en uiterlijk voor 1 mei.  

 
Tips: – zie begeleidingsfiche faunavoedselgewas 

  

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Infofiches%20BO%20vanaf%202023/Infofiche%20BO%20faunavoedselgewas.pdf
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Faunaranden 
• Minstens 40 % van de oppervlakte van het perceel bestaat uit faunaranden. 

• Faunaranden moeten gemiddeld tussen 9 en 30 meter breed zijn. 

• Zaai uw faunaranden in met een graskruidenmengsel, bij voorkeur in het najaar voor de start van uw 
overeenkomst en uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar.. Bij slechte opkomst kunt u de faunaranden 
opnieuw inzaaien in het najaar van het eerst jaar voor 15 september. 

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

• Maai de faunaranden twee keer per jaar:  
o  de ene helft van de faunarand in de periode vanaf 15 maart tot en met 30 april.  
o  de andere helft van de strook maait u in de periode vanaf 15 augustus tot en met 31 oktober. 

Maai het jaar erop bij de eerste maaibeurt hetzelfde deel als bij de tweede maaibeurt van het 
jaar ervoor. Maai bij de tweede maaibeurt de andere helft.  

o Voer het maaisel bij elke maaibeurt binnen de 15 dagen af. 

• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de faunaranden. 
 

Extra stroken in fauna-akker plus 
U kan optioneel nog extra stroken aanleggen in een fauna-akker plus. U vindt daarover meer informatie in de 
begeleidingsfiche over faunaranden.  
 

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 

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

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

VERGOEDING 
 
Voor een beheerovereenkomst fauna-akker ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.248 euro per hectare. 
Voor een beheerovereenkomst fauna-akker plus ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.349 euro per 
hectare. 


