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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN – FAUNAGRASLAND 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming 

WAT? 

Een faunagrasland is een perceel waarop u weidevogelvriendelijke maatregelen uitvoert. Tijdens het 
broedseizoen mag u geen landbouwactiviteiten op die percelen uitvoeren. Een faunagrasland is bij voorkeur 
kruidenrijk. Vernatting met een plasdraspomp maakt de percelen extra aantrekkelijk voor weidevogels. 
 

WAAROM? 

• Door tijdens het broedseizoen niet te maaien en te beweiden, neemt het broedsucces van de 
weidevogels toe en hebben ze voldoende tijd om hun jongen groot te brengen. 

• In kruidenrijk gras komen veel en ook grote(re) insecten voor. Weidevogels voeden zich met die 
insecten. 

HOE? 

• Voer vanaf 20 maart tot en met 22 juni of 15 juli geen enkele activiteit uit op het faunagrasland.  

• U mag het faunagrasland in die periode als standweide gebruiken. De veebezetting mag dan op elk 
ogenblik niet meer dan 2 dieren per hectare  bedragen. Als er nesten van grutto of wulp aanwezig zijn, 
is het aanbevolen om in die periode niet te beweiden om de nesten te beschermen. 

• Kiest u voor de optie 22 juni – plasdras, laat het perceel dan vanaf 15 februari tot en met 22 juni 
vernatten door een plasdraspomp. De bedrijfsplanner zal u daarbij begeleiden. 

• Vertrekt u van tijdelijk grasland? Dan is alleen de optie 22 juni – ontwikkeling mogelijk. 

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 

• Gebruik het hele jaar door geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Pleksgewijze mechanische 
bestrijding van een aantal soorten zoals akkerdistel mag vóór 20 maart en na 22 juni of 15 juli. 

• Hou de bestaande graskruidenvegetatie in stand tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst. U 
mag niet doorzaaien of herinzaaien. 
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TIPS 

• Maai zo veel mogelijk van binnen naar buiten, niet te snel en niet ’s nachts, zodat nog aanwezige 
weidvogels kunnen vluchten. 

• Gebruik daarbij wildredders indien mogelijk. De aankoop van een wildredder wordt terugbetaald via 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. 

VERGOEDING 

• Faunagrasland met rustperiode tot 22 juni: jaarlijkse vergoeding van 754 euro per hectare. 

• Faunagrasland met rustperiode tot 22 juni – plasdras: jaarlijkse vergoeding van 1.414 euro per 
hectare. 

• Faunagrasland met rustperiode tot 22 juni – ontwikkeling: jaarlijkse vergoeding van 599 euro per 
hectare. 

• Faunagrasland met rustperiode tot 15 juli: jaarlijkse vergoeding van 1.220 euro per hectare. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw

