Niet goed leesbaar? Bekijk deze email dan in uw browser.

Sjoch ris oan. It nijste nijs!
september 2021

Informatie via een QR code
In de 11 mozaïeken van ons werkgebied hangen
nieuwe informatiebordjes. De QR code linkt naar de
pagina van het betreffende gebied op onze website.
De informatiebordjes zijn mogelijk gemaakt dankzij de
Europese subsidie van POP3 'Niet Productieve
Investeringen agrarisch natuurbeheer voor weidevogels

en akkervogels'.

Een sloot vol leven!
Met ecologische slootschonen behoud je meer biodiversiteit in en rondom de
sloot. Ecologisch slootschonen is net even anders dan normaal hekkelen. Met
de nieuwe werkwijze krijgen slootdieren meer kans om te vluchten en een deel
van de waterplanten blijft in de sloot staan.
Nieuwsgierig hoe deze nieuwe werkwijze in de praktijk gaat? Meld je dan aan
voor de demo Ecologisch slootschonen op dinsdag 14 september in It
Heidenskip. Meer informatie over het ecologisch slootschonen vind je op onze
site. Aanmelden kan via de website van Living Lab.

Faunaschade wél melden
Graag willen wij je attenderen op het melden van
faunaschade. Dit melden wordt in de praktijk te
weinig of niet gedaan, terwijl het wel belangrijk is.
Als er niet gemeld wordt, heeft de provincie
Fryslân ook geen cijfers omtrent de omvang van
de faunaschade. Het gevolg is, dat het krijgen
van ontheffingen voor bijvoorbeeld
predatiebeheer niet worden verleend. Dus
verzoek: meld je faunaschade.

Boer doet leven!
Inspiratie-avond over de landbouwtransitie
De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen
beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor
biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die
zorgvuldig omgaat met kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel
boeren willen best mee in de ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een
complex systeem dat veranderen moeilijk maakt........... dit is het onderwerp
van een inspiratie-avond in Theater Sneek op 22 september 2021. De sprekers
van deze avond zijn: Jan Terlouw (politicus), Frank Westerman (auteur) en
Caspar Janssen (columnist bij de Volkskrant). Bekijk de trailer van deze avond.

Oproep aan ANLb beheerders:
doe de BGT-check!
BGT staat voor Basisregistratie
Grootschalige Topografie. De
vergoedingen voor het Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb) wordt uitgekeerd op basis
van een intekening van
beheerpakketten op een digitale
kaart.
Die intekening moet altijd binnen de door de overheid vastgestelde landbouwen landschapsbegrenzingen liggen, anders kan er voor het beheerpakket geen
vergoeding worden uitbetaald. Op dit moment is de overheid bezig om de
begrenzing opnieuw en met meer detail vast te stellen . Heb je een uitnodiging
van de RVO ontvangen? Doe dan zo snel mogelijk de BGT-check! Lees hier
verder.

Schep in de grond voor Weidevogels!
In mei 2020 heeft het Collectief Súdwestkust een
Europese subsidie aanvraag POP3 2de openstelling
"Niet Productieve Investeringen agrarisch natuurbeheer
weidevogels en akkervogels' ingediend. Inmiddels zijn
de projecten uitgevoerd. Kijk op de website voor een
serie foto's van deze projecten.
Kenniscarroussel natuurinclusieve landbouw
Op 30 september organiseert Living Lab Fryslân een
dag met meerdere kennissessies over natuurinclusieve
landbouw. Kijk voor meer informatie op de site van
Living Lab. Aanmelden kan tot 23 september.
Vooraankondiging: evaluatiebijeenkomsten
In het najaar organiseren we per mozaïek een
evaluatiebijeenkomst met alle betrokken partijen die in
het betreffende gebied actief zijn. Je krijgt binnenkort
persoonlijk een uitnodiging van de gebiedscoördinator.
Kruidenrijkgrasland: meerwaarde voor vogels, koe
en boer
In2017 is het project Koeien en Kruiden gestart. Er is
onderzoek gedaan naar biodiversiteit in kruidenrijk
grasland, het beheer daarvan en de inpassing in het
bedrijf. De eindrapportage kan je hier lezen.

Uitrijden ruige mest
Herinnering: ruige mest mag tot 15 september worden
uitgereden. Je kan dit tot en met 18 september melden
via het formulier op de website.

Praktijkanalyse Ganzen
Momenteel wordt er door de provincie Fryslân een praktijkanalyse uitgevoerd.
"Ganzen zorgen voor schade op gronden met agrarisch gebruik. Aan de
verjaging met ondersteund afschot zijn door de provincie voorwaarden en
beperkingen opgelegd. Wat zijn de ervaringen (positief en negatief) van de
grondgebruikers en/of jachtaktehouders met deze voorwaarden en
beperkingen?". De resultaten van deze analyse zullen worden gebruikt bij de
evaluatie van het huidige ganzenbeleid: De Fryske Gouzzeoanpak 2017-2020
en zal dienden voor input voor een nieuwe uitvoeringsnota die in 2023 zal
worden opgesteld. Heb je vragen of opmerkingen over deze analyse, neem
dan contact op met Beant Dijkstra.
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