STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN
GRASLAND
BESCHRIJVING
De kosten mozaïekbeheer zijn een vergoeding voor de kosten die op bedrijfsniveau gemaakt
worden voor het plannen/inpassen en uitvoeren van het mozaïekbeheer open grasland. Deze
vergoeding is uitgedacht en uitgewerkt door Collectief Ark & Eemland, maar is landelijk
toepasbaar. Het betreft kosten bovenop de verrekening van de opbrengstderving van het gewas.
De opbrengst-derving is opgenomen in de huidige vergoeding van de afzonderlijke
pakketten/beheeractiviteiten. De kosten voor plannen/inpassen en uitvoeren van het
mozaïekbeheer op het niveau van het bedrijf niet. Het gaat om onder andere de volgende kosten:
•
•
•

Hogere bewerkingskosten (o.a. maaien, kuilen) doordat vaker en met kleinere eenheden
bewerkingen uitgevoerd worden;
Hogere opslagkosten van meer voer van verschillende kwaliteit;
Hogere kosten voor het voederen bij voer van verschillende kwaliteit.

De kosten voor het plannen/inpassen en uitvoeren van het mozaïekbeheer zijn afhankelijk van de
intensiteit van het beheer op bedrijfsniveau. Hoe hoger het areaal gecontracteerd beheer en hoe
groter de verscheidenheid in gecontracteerd beheer, hoe hoger de kosten voor het
plannen/inpassen en uitvoeren van het beheer.
Het collectief is vrij om te bepalen of zij deelnemers aan mozaïekbeheer deze kosten
mozaïekbeheer willen vergoeden.

BEHEEREISEN
•

Er gelden geen specifieke beheereisen. De kosten Mozaïekbeheer komen bovenop de
vergoedingen voor de beheerpakketten open grasland voor de pakketten 1 (Grasland met
rustperiode), 2 (Kuikenvelden), 3 (Plasdras), 5 (Kruidenrijk grasland) en 6 (Extensief Beweid
Grasland).
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BEHEERVOORSCHRIFTEN
•

De kosten mozaïekbeheer worden alleen berekend voor de volgende beheerpakketten in het
leefgebied Open Grasland:
o
o
o
o
o

•

Pakket 1 (Grasland met rustperiode)
Pakket 2 (Kuikenvelden)
Pakket 3 (Plasdras)
Pakket 5 (Kruidenrijk Grasland)
Pakket 6 (Extensief beweid Grasland)

De kosten mozaïekbeheer wordt gestaffeld toegepast in de volgende vorm:
o
o
o

Geen kosten mozaïekbeheer wanneer < 10 % van het aantal hectares met beheer per
deelnemer bestaat uit bovengenoemde beheerpakketten
Minimale kosten mozaïekbeheer wanneer > 10 % van het aantal hectares met beheer
per deelnemer bestaat uit minimaal 2 van bovengenoemde beheerpakketten
Maximale kosten mozaïekbeheer vanaf > 30 % van het aantal hectares met beheer per
deelnemer bestaat uit minimaal 3 van de bovengenoemde beheerpakketten.

De ondergrens van 10% én minimaal 2 van de bovengenoemde beheerpakketten (zwaar beheer),
ligt vast, dit is de minimale verplichting voor een deelnemer om in aanmerking te komen voor de
kosten mozaïekbeheer. Het collectief kan deze ondergrens niet verlagen.
Let op: het pakket 4 (Legselbeheer) telt dus niet mee als beheerpakket voor de staffeling. Dit houdt
in dat er naast het legselbeheer minimaal twee andere beheerpakketten uit de bovengenoemde
pakketten aanwezig moeten zijn op een bedrijf.

VERGOEDING
De maximale vergoeding is gebaseerd op de normkosten conform CGBD en is als volgt
opgebouwd:
•
•
•

Bewerkingskosten
Kosten voeropslag en voeren
Toegestane maximale kosten mozaïekbeheer
beheer

€ 245,- / ha
€ 186,80 / ha
€ 431,80 / ha van het bovengenoemde
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Deze vergoeding is exclusief de transactiekosten van het collectief. Het collectief moet dus in de
begroting van de gebiedsaanvraag de transactiekosten over de Kosten Mozaïekbeheer apart
berekenen.
Dit bedrag is de maximale vergoeding, op basis van het zwaarste beheer. Het advies is om lagere
vergoedingen te hanteren, dat wordt hieronder toegelicht.

ADVIES SCAN: VERGOEDING DEELNEMER
Voor de kosten Mozaïekbeheer voor het plannen/inpassen en uitvoeren van het mozaïekbeheer
mag een maximale vergoeding van € 431,80 gehanteerd worden conform de normkosten CGBD.
Maak voor een reële vergoeding aan de beheerders gebruik van de voorgestelde staffeling. Bepaal
zelf de bovengrens van de staffeling en de verdeling binnen de staffeling. Maximaal toegestaan is €
431,80/ha. De kosten mozaïekbeheer zijn per bedrijf verschillend en zal per bedrijf afzonderlijk
berekend moeten worden.
De kosten mozaïekbeheer zijn bedoeld als een extra vergoeding bovenop de in de SCANtarievenlijst genoemde bedragen voor de pakketten 1, 2, 3, 5 en 6, indien aan de in dit advies
beschreven voorwaarden voor mozaïekbeheer wordt voldaan.
Het collectief is vrij om te bepalen of zij deelnemers aan mozaïekbeheer deze kosten
Mozaïekbeheer willen toekennen, en onder welke voorwaarden. Wel zijn er twee voorwaarden
waaraan het collectief moet voldoen als zij gebruik willen maken van de kosten Mozaïekbeheer:
1. De ondergrens van 10% oppervlakte uit de staffel
2. De oppervlakte bestaat alleen uit de pakketten 1, 2, 3, 5 en 6
3. De kosten Mozaïekbeheer bedragen maximaal € 431,80 / ha

De geadviseerde staffel is als volgt (in bedragen per hectare kuikenland):
Percentage kuikenland
Vergoeding (per hectare) bij 2
Vergoeding (per hectare) bij 3 of
(pakket 1, 2, 3, 5 en 6)
pakketten
meer pakketten
10%
€ 200,€ 225,15%
€ 250,€ 275,20%
€ 300,€ 325,25%
€ 325,€ 375,30% of hoger
€ 350,€ 425,-
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Rekenmethode per deelnemer:
1. Bepaal het percentage kuikenland: aantal hectares kuikenland / aantal hectares onder
beheer
2. Bepaal volgens bovenstaande tabel welke vergoeding van toepassing is
3. Bereken de kosten Mozaïekbeheer: het aantal hectares kuikenland * vergoeding uit de
tabel
4. Neem het totaal van de kosten Mozaïekbeheer op in de begrote kosten voor de
gebiedsaanvraag binnen de desbetreffend beheerfunctie of cluster van beheeractiviteiten.
5. Berekenen de transactiekosten à 20% over het berekende budget voor de kosten
Mozaïekbeheer.

AAN DE ACHTERDEUR
De bovenstaande berekening gaat uit van kosten Mozaïekbeheer bovenop de vergoeding voor de
pakketten met kuikenland (1, 2, 3, 5 en 6). In de uitwerking aan de achterdeur kan het Collectief
ervoor kiezen om de kosten Mozaïekbeheer om te slaan naar een vergoeding over alle hectares in
beheer (inclusief legselbeheer), met uiteraard een navenant lagere vergoeding per hectare.
Voorbeeld
Een bedrijf met 50 hectare beheer, 20 % kuikenland en 2 verschillende pakketten komt volgens de
geadviseerde staffel in aanmerking voor de kosten Mozaïekbeheer à € 300,- per hectare kuikenland
(bovenop de ‘normale’ vergoeding voor de betreffende kuikenlandpakketten). Dat is 10 ha
kuikenland x € 300,- = € 3.000,-. Dat zijn dus, anders berekend, de kosten Mozaïekbeheer van €
3000,- / 50 ha totaal beheer = € 60,- over alle hectares in beheer (legselbeheer en kuikenland).

Als de geadviseerde staffel aldus wordt omgerekend in bedragen per hectare, alle hectares in
beheer meegerekend, inclusief legselbeheer, komt de tabel er als volgt uit te zien:
Percentage kuikenland Vergoeding (per hectare) bij 2
Vergoeding (per hectare) bij 3 of
pakketten
meer pakketten
10%
€ 20,€ 22,5
15%
€ 37,50
€ 41,25
20%
€ 60,€ 65,25%
€ 81,25
€ 93,75
30%
€ 105,€ 127,50
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Als afzonderlijk pakket worden gerekend:
•

•
•

•
•
•

Pakket 1, grasland met rustperiode, uitgezonderd de varianten L en M. Alle andere varianten
tellen in bovenstaand advies dus samen als 1 pakket. Dus hoewel een bedrijf bijvoorbeeld
zowel pakket 1A als 1C heeft afgesloten, telt dit voor de kosten Mozaïekbeheer nog steeds
slechts als 1 pakket.
Pakket 1L en Pakket 1M, grasland met rustperiode en voorweiden.
Pakket 2, kuikenvelden. SCAN adviseert de collectieven van te voren goed te bedenken of en
hoe op dit pakket de kosten Mozaïekbeheer kunnen worden vergoed. Voordeel: de kosten
Mozaïekbeheer kunnen last-minutebeheer extra aantrekkelijk maken. Nadeel: omdat dit dan
als apart pakket telt (en de deelnemer dus eerder aan 2 of 3 verschillende pakketten komt),
concurreert het sterk met het vooraf afsluiten van contracten voor uitgestelde maaidatums
(pakket 1 bv). Het Collectief kan ervoor kiezen om dit pakket uit te sluiten van de kosten
Mozaïekbeheer in het eigen gebied, of er een lagere vergoeding van de kosten Mozaïekbeheer
aan te koppelen.
Pakket 3, plas-dras.
Pakket 5, kruidenrijk grasland. SCAN adviseert om randen (5H en 5I) niet mee te laten tellen als
apart pakket voor de kosten Mozaïekbeheer.
Pakket 6, extensief beweid grasland.

Het verdient verder aanbeveling om per pakket als Collectief ook een oppervlakte-ondergrens te
stellen, zodat niet een extra pakket op een zeer klein oppervlak meteen leidt tot het vergoeden van
de kosten Mozaïekbeheer over alle hectares. Bijvoorbeeld:
•
•

Bij de pakketten 1, 2, 5 en 6: minimaal 1 hectare van elk.
Bij pakket 3: minimaal 0,5 hectare.
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