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Blijvend grasland  -  Evolutie

Het behoud van blijvend grasland is belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering 
omwille van de opgeslagen koolstof in de bodem. Door het omploegen van blijvend 
grasland komt de vastgelegde koolstof namelijk opnieuw in de atmosfeer terecht als 
koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas. Ook de Europese Commissie erkent het 
belang hiervan en heeft daarvoor onder andere vastgelegd dat de ratio van blijvend 
grasland ten opzichte van de referentieratio van 2015 niet meer dan 5 procent mag 
dalen. Daarnaast zijn sommige percelen blijvend grasland door de aanwezige fauna en 
flora ecologisch kwetsbaar en is het ook daarom van cruciaal belang om deze te 
beschermen. Afhankelijk van de status van het blijvend grasland (wijzigingsverbod of -
vergunning via het Natuurdecreet, ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG) 
enzovoort) kunnen er nog bewerkingen op bepaalde graslanden gebeuren of kan het 
blijvend grasland toch nog omgeploegd en verlegd worden, waarbij de aanhaalde 
koolstofvrijzetting toch nog gebeurt.

1. Kan de minister de jaarlijkse evolutie van de ratio aan blijvend grasland ten opzichte 
van die van 2015 weergeven? Graag ook de procentuele daling van de ratio 
weergeven om te illustreren hoe die zich verhoudt ten opzichte van de vastgelegde 
grens van 5 procent.

2. Kan de minister ook parallel de jaarlijkse evolutie 2015-2022 weergeven in absolute 
oppervlakte van het blijvend grasland? Kan hier telkens een opdeling worden 
gemaakt naargelang de verschillende statuten van blijvend grasland qua 
beschermingsstatus?

3. Is de minister van plan om in het kader van de klimaatmaatakkoorden bijkomende 
beperkingen in te voeren ten opzichte van het scheuren van (blijvend) grasland?
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1. De referentieratio, berekend in 2015 op basis van het referentiejaar 2012, bedraagt 
27,99%. Er is in 2022 een daling van 3,14% ten opzicht van deze referentieratio. Tabel 
1 geeft een overzicht van de ratio en de relatieve wijziging ten opzichte van de 
referentieratio.

Tabel 1. Overzicht van de ratio en de relatieve wijziging ten opzichte van de 
referentieratio

Jaar Jaarlijkse ratio blijvend 
grasland/totaal 

landbouwareaal (%)

Relatieve wijziging t.o.v. de 
referentieratio

(%)
2015 28,26 0,96
2016 27,85 -0,50
2017 27,41 -2,07
2018 27,28 -2,54
2019 27,36 -2,25
2020 27,23 -2,72
2021 27,28 -2,54
2022 27,11 -3,14

Bron: ISAMM-formulier 546 voor de jaren 2015 tot en met 2022

2. Tabel 2. Areaal blijvend grasland (ha) per beschermingsstatuut*

Blijvend 
grasland 

bescherming

Ecologisch 
kwetsbaar blijvend 

grasland

Grasland met verbod 
of vergunningsplicht 

voor 
vegetatiewijziging

Geen EKBG of 
verbod of 

vergunningsplicht

campagne
2015 7453 19437 162995
2016 10907 16474 162160
2017 10710 16759 159783
2018 10635 16976 158512
2019 10520 17575 156728
2020 10719 17886 156713
2021 10887 17632 157357
2022 10836 17555 156919

Bron: Landbouwgebruikspercelen, GIS-laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
(EKBG), GIS-laag (bron Agentschap voor Natuur en Bos, dataset van Geopunt) met 
alle historisch permanente graslanden (HPG) en alle permanente graslanden (in VEN) 
in Vlaanderen die beschermd zijn door de natuurwetgeving, zij het door een verbod, 
zij het door vergunningsplicht voor het wijzigen van deze graslanden (art. 7 en 8 van 
het BVR van 23/07/1998 voor de historisch permanente graslanden, artikel 25§3 ten 
2e van het Natuurdecreet en artikel 6 van het maatregelenbesluit voor de permanente 
graslanden gelegen in VEN)



*de tabel doet geen uitspraak over de finaliteit van de percelen. Deze kunnen dus 
omgezet zijn naar bouwland, maar evengoed niet langer in landbouwgebruik zijn.

3. Het Vlaamse GLB Strategisch plan dat de Europese Commissie op 5 december 2022 
heeft goedgekeurd, bevat verschillende maatregelen om het behoud van blijvend 
grasland te garanderen. Binnen de conditionaliteit zal de evolutie van de ratio van 
areaal blijvend grasland tot het totaal landbouwareaal verder opgevolgd worden. 
Terwijl op Europees vlak een ratiodaling van 5% is toegestaan, heeft Vlaanderen ervoor 
gekozen om de marge te beperken tot 3%. Wanneer deze ratio met meer dan 3% zou 
dalen ten opzichte van de ratio in het referentiejaar 2018, dan zullen landbouwers 
verplicht worden om opnieuw blijvend grasland aan te leggen en zal er ook een 
omzettingsverbod van blijvend grasland gelden. Daarnaast zullen landbouwers die 
beschermde grasland ploegen of omzetten eveneens gesanctioneerd worden. Het gaat 
zowel om afgebakend ecologisch kwetsbaar blijvend grasland als om historische 
permanente graslanden waarop een wijzigingsverbod of een vergunningsplicht voor het 
wijzigen van toepassing is op basis van de natuurwetgeving, maar ook om graslanden 
gelegen in veen- en moerasgebieden. Met de nieuwe ecoregeling ‘behoud van meerjarig 
grasland’ zal Vlaanderen het langer aanhouden van blijvend grasland zonder te ploegen 
stimuleren, wat de verdere koolstofopbouw in het bodemprofiel onder het grasland ten 
goede komt. Ook voorziet de ecoregeling ‘ecologische beheer van grasland’ in steun 
voor het ecologisch beheer van graslanden als stimulans om biologisch waardevolle 
graslanden in stand te houden. Met de agromilieuklimaatmaatregel ‘omzetting van 
tijdelijk grasland in blijvend grasland’ zullen landbouwers ook gestimuleerd worden om 
tijdelijk grasland om te zetten in blijvend grasland. De gekoppelde steun voor een 
duurzame zoogkoeienhouderij voorziet in specifieke instapvoorwaarden met onder 
meer het behoud van blijvend grasland op het bedrijf. 


