LEGSELBEHEER

Legselbeheer heeft een
positief effect op de
biodiversiteit (specifiek op
weidevogels). Landbouwgrond
met legselbeheer kan zowel
bestaan uit grasland als uit
bouwland. Door het plaatsen
van nestbeschermers of het
op andere wijze ontzien van
de legsels bij werkzaamheden,
wordt de kans op het uitkomen
van het legsel sterk vergroot.
Het perceel wordt grotendeels
normaal agrarisch gebruikt.
Er zijn twee varianten van de
maatregel legselbeheer.

VOORWAARDEN LEGSELBEHEER OP GRASLAND
 Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en
gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen.
 Gevonden nesten worden geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via
geo-informatie).
 Vrijwaring van nesten en kuikens bij beweiding en bewerkingen.
 Toepassen van nestenclaves van minimaal 50 m2 (grasland) en
minimaal 10 m2 (bouwland).
Wanneer er nesten op het perceel zijn aangetroffen, meldt u dit
binnen 14 dagen bij het collectief.
Vergoeding € 75 ha/jaar (mits nesten aanwezig en gemeld bij collectief)

VOORWAARDEN LEGSELBEHEER OP BOUWLAND





Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april – 15 mei.
In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
Vrijwaring van nesten en kuikens bij bewerkingen buiten de rustperiode.
Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en
met 15 mei. Als eerder dan 15 april legsels worden aangetroffen dan geldt
de rustperiode vanaf het moment dat er legsels zijn geconstateerd en
gemeld bij het collectief. In deze periode worden geen werkzaamheden
uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen en eggen.
Wanneer er nesten op het perceel zijn aangetroffen, meldt u dit
binnen 14 dagen bij het collectief.
Vergoeding € 75 ha/jaar (mits nesten aanwezig en gemeld bij collectief)

www.glb-hoezo.nl

PRAKTISCHE TIPS
Liggen er meerdere nesten (vlak)bij elkaar, maak
dan één grote nestenclave in plaats van meerdere
kleine van 50 m2. Is effectiever en werkt makkelijker.
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