Weiden van schapen bij derden, de feiten:
Wat mag er wel en wat niet, het blijft lastig. Sinds 1 januari 2010 zijn er een aantal wijzigingen.
Om de regels rond het laten grazen van schapen bij derden te verhelderen krijgt u van de Vakgroep
Schapenhouderij LTO Nederland dit overzicht op één A4-tje. U kunt deze informatie meenemen naar
de eigenaar van grasland om te zorgen dat het weiden van schapen op de goede wijze wordt
geregeld.
Er zijn twee mogelijkheden bij in- en uitscharen:
DIT NOEMEN WE IN DE PRAKTIJK: NAWEIDEN
1. Uw schapen worden ingezet om gras te benutten. Op het perceel waar de dieren naar toe
gaan, lopen geen andere dieren. U komt mondeling (dat is voldoende) of desnoods schriftelijk
overeen dat uw schapen het perceel begrazen. Dit perceel wordt tijdelijk tot uw UBN
gerekend en u hoeft geen registratie in de I&R centrale databank te doen. U moet wel
voldoende mestplaatsingsruimte hebben op uw eigen bedrijf omdat de mestproductie wordt
doorberekend op uw eigen bedrijf.
Dus: GEEN handelingen voor I & R
DIT NOEMEN WE IN DE PRAKTIJK: UITSCHAREN
2. Het perceel kan niet tijdelijk tot uw UBN worden gerekend. Reden kan zijn dat er andere
dieren lopen of dat u niet voldoende mestplaatsingsruimte heeft op uw eigen bedrijf. U
schaart dan de dieren uit en doet een afvoermelding aan de I&R centrale databank. De
inschaarder (tijdelijke houder) doet een aanvoermelding. De mestproductie van de dieren telt
mee op het ontvangende bedrijf. Bij terugkomst van de dieren doet de inschaarder een
afvoermelding en u een aanvoermelding aan de I&R centrale databank. De inschaarder moet
in dit geval altijd een UBN voor de diersoort schapen en geiten hebben.
Dus: WEL handelingen voor I & R
Belangrijk!
Voor subsidieregelingen kunnen afwijkende regels gelden voor in- en uitscharen. Zo is bij bijvoorbeeld
voor een ganzenopvangsubsidie op het begraasde perceel verplicht om maximaal 0,45 GVE (=3
schapen) per ha. te weiden. De schapen moeten dan ook uiterlijk 1 februari weer weg zijn. Voor
andere pakketten kunnen andere voorwaarden gelden. Informeer bij twijfel bij de landeigenaar.
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