Pakket 6 Extensief beweid grasland
Beschrijving
Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevogels die voorkomen op wat korter
grasland en een bepaalde beweidingdruk kunnen hebben. Het dient zowel als
broedgebied als voor foerageergebied voor oudere vogels en kuikens. Extensief beweid grasland is
structuurrijk grasland, omdat er vanwege de lage veedichtheid verschillen in het beweidingpatroon
ontstaan. Landbouwkundige werkzaamheden en chemische onkruidbestrijding niet zijn toegestaan in
de rustperiode. Wel mag er beweid worden met een lage beweidingdichtheid. Chemische
onkruidbestrijding is niet toegestaan omdat kruiden insecten aantrekken, die als voedsel dienen voor
de weidevogels en hun kuikens en daarmee van belang zijn voor het broedsucces van de weidevogels.
Afbakening
• Cumulatie toegestaan met beheerpakketten 7 en/of 8
• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.
Beheereisen
• Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b
(GVE/ha) ( zie beschreven onder pakketten)
Aanvullende beheervoorschriften
• Pakket a en c: Rustperiode is van 1 april tot 15 juni
• Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd,
gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan
• Op het moment dat de beheereenheid gemaaid mag worden dient het van binnen naar buiten
gemaaid te worden
• Het is niet toegestaan de beheereenheid ’s nachts te maaien.
Pakketten
a) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha
c) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 3 GVE/ ha
Vergoeding
6 Extensief beweiden
Vergoeding per jaar Per eenheid
a minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha
€ 581,08 / hectare
c minimaal 1 en maximaal 3 GVE/ ha
€ 398,43 / hectare
GVE-tabel (geldt voor SNL-A vanaf 2010 en voor ANLb)
Diersoort
Stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee jaar, paardachtigen ouder dan
zes maanden
Runderen vanaf zes maanden maar niet ouder dan twee jaar
Runderen jonger dan zes maanden
Schapen
Dit is ongeacht leeftijd of geslacht en geldt dus ook voor lammeren. Als relatie
bijvoorbeeld 2 volwassen schapen en 2 lammeren heeft is het 4x 0,15 GVE.
Geiten
Fokzeugen & gelten > 50 kg
Andere varkens
Leghennen
Overig pluimvee
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