
      Uitrijden Ruige Mest SNL-weidevogelbeheer 

 
Het uitrijden van ruige stalmest  (in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.) in 
het kader van het SNL-weidevogelbeheer is toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 
september met uitzondering van de verschillende rustperiodes.   
Het is het aan te bevelen om dit kort na 1 februari te doen en voor het begin van de rustperiode. 
Bij toediening van de ruige mest in februari en maart levert dit de meeste voordelen voor de 
weidevogels op. Boeren die ruige mest als toeslagpakket in hun SNL-beschikking hebben, mogen de 
ruige mest ook over bevroren en besneeuwde ondergrond uitrijden waardoor de ruige mest kan 
worden toegediend op de lager gelegen en vaak nattere percelen. 
 
Het ontvangen van de toeslag ruige mest is voor de deelnemers aan de SNL alleen mogelijk bij de 
volgende weidevogelpakketten: 

 Weidevogelgrasland met rustperiode 

 Weidevogelgrasland met voorweiden  

 Kruidenrijk weidevogelgrasland 
 
 
De werkwijze omtrent de melding van het uitrijden van de ruige mest is ten opzichte van vorig jaar 
niet gewijzigd: 
- De ANV heeft de meldingsformulieren voor alle leden die voor ruige mesttoeslag in aanmerking  
  komen al besteld bij het DR-loket. Dit formulier krijgt u dus thuisgestuurd.  
- De nummers van de beheereenheden voor 2013 zijn nog niet bekend. Daarom mag u de  
  beheereenheden zelf een nummer geven.  
- Zorg dat u de bemeste beheereenheden duidelijk intekent en nummert op een topografische kaart,  
  waarop de X en Y-coördinaten duidelijk herkenbaar moeten zijn. Bedrijfskaarten kunt u aanvragen  
  bij het DR-loket (0800-2233322). 
- Zorg ervoor dat nummers van de beheereenheden op de topografische kaart overeenkomen met de  
  nummers van de beheereenheden die u op het meldingsformulier invult. 
- Stuur het ingevulde en ondertekende meldingsformulier + topografische kaart  zo spoedig  
  mogelijk na het uitrijden op naar Dienst Regelingen. Deze papieren moeten binnen 2 weken na de  
  uitrijdatum door Dienst Regelingen zijn ontvangen. 
 
 
Sinds 2012 is het ook toegestaan om vanaf 1 februari op percelen met het SNL-weidevogelpakket 
Legselbeheer op grasland ruige mest over bevroren en besneeuwde grond uit te rijden (in een  
volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha). U ontvangt hiervoor geen ruige mest toeslag 
en hoeft daarom voor deze percelen  geen ruige mestmelding in te dienen. Deze toeslag is  
namelijk alleen beschikbaar voor de SNL-weidevogelpakketten: weidevogelgrasland met een 
rustperiode, weidevogelgrasland met voorweiden en kruidenrijk weidevogelgrasland.   
 

 Doet u uw ruige mestmelding nà 1 april, dan zijn de nummers van de beheereenheden wèl 
bekend. Ze zijn dan te vinden in het SNL-uitbetalingsverzoek 2013, onderdeel van de 
Gecombineerde Opgave 2013.  

 Uitbetaling van de ruige mesttoeslag vindt tegelijkertijd plaats met de uitbetaling van de SNL-
weidevogelbeheervergoeding. 


