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NPI – WOLFPROOF MAKEN VAN OMHEINING BINNEN EEN
AFGELIJND GEOGRAFISCH GEBIED
Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en veresiten waaraan de NPI moet voldoen zoals
opgenomen in het MB van 11 juni 2021 (Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit

van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan
de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven.).

1 INSTAPVOORWAARDEN
Als aanvrager moet u beschikken over:
•

een landbouwnummer.

•

een KBO-nummer gelinkt met uw landbouwproductie.

2 STEUNPERCENTAGE, NORMEENHEID EN NORMBEDRAG
OM OMHEININGEN WOLFPROOF TE MAKEN
Het steunpercentage om omheiningen wolfproof te maken bedraagt 100%. Het normbedrag is 4,8 euro
per meter (normeenheid).

3 VERBINTENISVOORWAARDEN
3.1 WELKE PERCELEN?
De subsidie is beperkt tot percelen die binnen één of meerdere van de gemeenten liggen binnen het
risicogebied. Dit gebied vindt u op de website van Agentschap Natuur en Bos (ANB)
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3.2 WELKE DIEREN EN HOEVEEL DIEREN?
Alleen professionele veehouders met een minimum aantal dieren kunnen deze steun aanvragen. De
diersoorten die in aanmerking komen met hun minimale aantal per bedrijf zijn:
Diersoorten:

Het bedrijf heeft minstens:

a) schaap, mouflon of geit;

50 vrouwelijke dieren zoals opgegeven in de
meest recente decembertelling

b) alpaca, guanaco of lama;
c) damhert of edelhert;

(vermeld in artikel 22 van het Koninklijk besluit van 3
juni 2007 betreffende de identificatie en de registratie
van schapen, geiten en hertachtigen)

d) runderen;

30 dieren ouder dan 8 maanden

e) paarden;

15 fokpaarden.

3.3 HOE EEN OMHEINING AANPASSEN?
Om een bestaande omheining aan te passen volgt u de richtlijnen van het het subsidiereglement van
ANB. Voor meer info kunt u ook terecht bij het wolf fencing team.

3.4 MAXIMALE SUBSIDIABELE LENGTE
Er is een maximale subsidieerbare lengte voorzien afhankelijk van de diersoort.
Diersoort

Maximale subsidiabele lengte:

a) schaap, mouflon of geit;

- maximaal 400m omheining per 5,5 dieren op het
bedrijf;

b) alpaca, guanaco of lama;
c) damhert of edelhert;

- bij de toepassing van een mobiel raster is per 50
dieren een raster met een lengte van maximaal
400 m toegelaten;

d) runderen;

maximaal 1.600m omheining per bedrijf

e) paarden;

maximaal 1.600m omheining per bedrijf

3.5 WELKE KOSTEN ZIJN SUBSIDIABEL?
De subsidiabele kosten zijn deze zoals vermeld in Deel 1: “subsidie om bestaande omheiningen aan te
passen” van het subsidiereglement van ANB.
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3.6 VOLDOE AAN HET REGLEMENT OP ELEKTRISCHE RASTERS
De aanpassing van de omheining moet voldoen aan de voorwaarden van elektrische rasters. Deze
voorwaarden vindt u in het algemeen Reglement op de elektrische installaties waaraan voldaan moet
worden bij het installeren van elektrische rasters.

3.7 TECHNISCH VERANTWOORDINGSADVIES
Er is geen technisch verantwoordingsadvies vereist voor deze NPI.

