Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb)
Subsidie voor het creëren en in stand houden van leefgebieden voor (dier)
soorten van internationaal belang, met als doel de biodiversiteit, waterkwaliteit
en –kwantiteit in agrarisch gebied te verbeteren/vergroten.
• Effectief en efficiënt beheer • Leefgebiedenbenadering
• Collectieve aanpak • Gebiedsgericht

Het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb)
Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd.
De kern hiervan is een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een
collectieve, gebiedsgerichte aanpak. Doelstelling van het ANLb is effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer
(meer natuurwinst), een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. De subsidie wordt
mede gefinancierd door Europa. Dit stelt voorwaarden aan de uitvoering van het ANLb (EU-conforme
uitvoering).
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een belangrijk instrument voor het realiseren van de
(internationale) natuurdoelen, vanwege de bufferfunctie die agrarische gebieden vervullen rondom
natuurgebieden. Het ANLb ondersteunt het beheer van natuurgebieden en verbindt de natuurgebieden met
elkaar. Daarnaast zijn er veel soorten die hun leefgebied in het agrarisch gebied hebben. Via het ANLb worden
de leefgebieden voor deze soorten in stand gehouden.

Leefgebiedenbenadering
Uitgangspunt van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een leefgebiedenbenadering: het creëren en
in stand houden van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt.
Doelsoorten zijn de diersoorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de
internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van deze soorten te verbeteren of te
behouden. Het gaat om broedvogels, amfibieën, vissen, vleermuizen, knaagdieren, marterachtigen en insecten.
Er zijn in totaal 68 soorten benoemd, waaronder: de gele kwikstaart, kievit, grutto, blauwe kiekendief, houtduif,
torenvalk, boomkikker, kamsalamander, tureluur, hazelmuis, bunzing, steenuil.

Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor 4 agrarische leefgebieden
en voor de categorie water. De vier leefgebieden komen overeen met de agrarische natuurtypen van de Index
Natuur en Landschap: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering.
De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied hebben een functie, bijvoorbeeld
het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie
water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones.

Agrarisch natuurbeheer en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL). Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische)
natuurgebieden en landschappen.
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Subsidieproces Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
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6. 	Monitoring
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beleidsmonitoring en één voor beheermonitoring.
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