Tabel: Overzicht geen landbouwactiviteit
‘Geen landbouwproductie’ betekent dat er op het betrokken perceel of de strook geen gewas wordt verbouwd. De inzaai van een faunamengsel of een bloemenmengsel is wel toegelaten. De inzaai van een ander gewas dat niet geoogst zal worden, is enkel toegelaten in het
kader van een aantoonbare (gebruiks)overeenkomst***,
Onderstaande tabel geeft voor vier EAG-types ‘zonder landbouwproductie’ weer hoe ze ingetekend moeten worden en vooral welk gewas of
activiteit er op het perceel of op de strook kan/mag voorkomen:
Combinatietabel EAG / bedekking
- activiteit

Braakliggend land

1 m teeltvrije strook
(bufferstrook)*

Akkerrand

Strook subsidiabel areaal langs
bosranden zonder productie*

Intekenen

Apart perceel

Apart perceel
(GPM**: ‘AKR’)

Deel van perceel (auto- Deel van perceel (automatisch)
matisch)

Wettelijke breedte

-

Minimum 1 m

Minimum 1 m

Minimum 5 m - maximum 10 m

Braak

ja (gewascode 89)

ja (gewascode 82)

ja

ja

Faunamengsel

ja (gewascode 98)

ja (gewascode 98)

ja

ja

Bloemenmengsel

ja (gewascode 9832)

ja (gewascode 9831)

ja

ja

Gras

nee

ja (graslandcode en onderscheidbaar)

ja (onderscheidbaar)

ja (onderscheidbaar)

Begrazen

nee

ja (onderscheidbaar)

ja (onderscheidbaar)

Ja (onderscheidbaar)

Maaien / Klepelen

ja (voor 1 oktober)

Ja (onderscheidbaar)

Ja (onderscheidbaar)

Ja (onderscheidbaar)

Afvoeren

Enkel met overeenkomst***

ja

ja

ja

Landbouwteelt, andere dan gras

Enkel met overeenkomst***

Enkel met overeenkomst***

nee

Enkel met overeenkomst***

Bemesting

nee

nee

nee

nee

Gewasbeschermingsmiddel

nee

Volgens geldende mestwetgeving

nee

nee

* Bij stroken is de gewascode van het volledige perceel = de gewascode van de hoofdteelt. De tabel geeft enkel weer welke bedekking / activiteit er op de strook zelf kan voorkomen.
** GPM: Gespecialiseerde productiemethode
*** Een “(gebruiks)overeenkomst” is een schriftelijke overeenkomst die een landbouwer sluit met een overheid, vereniging of rechtspersoon, en met het oog op realiseren van
milieu- of natuurdoelstellingen op grasland of bouwland waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het kan onder meer gaan om een overeenkomst met een gewestelijke
overheid (het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur en Bos, …) of met lokale overheden zoals gemeenten en provincies. Het kan ook gaan om een
overeenkomst met een vereniging of rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een natuur- of milieuorganisatie (Natuurpunt, de Regionale Landschappen, …). Een landbouwer moet
de overeenkomst kunnen voorleggen bij controles.
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