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BOSBESCHERMINGS STUDIEKRINGDAG
op vrijdag 21 februari 1964
{herplaatst wegens misstelling)

De 14de bijeenkomst van de Studiekring in het Jaarbeursrestaurant te
Utrecht om 9.45 uur.
Programma:
9.45 Ontvangst en registratie.
10.15 Opening door de waarnemend voorzitter ir. H. A. van der Meiden.
10.25 J. Gremmen van het Bosbouwproefstation over „de betekenis van
de schimmels voor de houtteelt".
10.40 dr. A. D. Voûte van het Itbon over „de betekenis van de insekten
voor het bos en de mogelijkheid van hun harmonische bestrijding".
10.55 J. A. Eygenraam van het Itbon over „de betekenis van het wild en
de wildschade in de Nederlandse bossen en de mogelijkheid van het
tegengaan van de schade".
11.15 Forumdiscussie onder leiding van dr J. van Soest. Leden: dr A. F. H.
Besemer, ir W. Meyerink en ir E. Reinders.
14.00 Algemene discussie.
16.30 Samenvatting door de discussieleider.

Mededelingen inzake het Boswezen, de
Houtvoorziening en de Jacht

VIER MAANDEN GEEN JACHT OP VROUWELIJKE WILDE ZWIJNEN
Hoewel weidelijke jagers het vrouwelijke wilde zwijn met jonge biggen doorgaans
niet schieten, zijn er anderen, die dat wel doen. Bij herhaling moest dït in de afgelopen
jaren worden vastgesteld. Moederloze jonge biggen worden wel eens door andere moederzwijnen geadopteerd, maar lang niet altijd. De meeste van deze jonge diertjes komen
dan ook door verhongering om. Van de zijde der dierenbescherming is meermalen op
dit euvel gewezen. Ook in jagerskringen wordt tegen deze onweidelijke jachtpraktijk
krachtig stelling genomen.
De minister van landbouw en visserij heeft nu besloten op grond van artikel 20 van
de Jachtwet, de jacht op vrouwelijke wilde zwijnen te sluiten van 1 maart tot 1 juli 1964.
Indien evenwel op landbouwgronden ter beteugeling van schade door wilde zwijnen
maatregelen noodzakelijk zijn, kan op aanvraag een vergunning worden verstrekt om in
bepaalde gevallen ook tegen vrouwelijke wilde zwijnen op te treden.
BEËINDIGING PREMIEREGELING VOOR HET SCHIETEN VAN HOUTDUIVEN
De premieregeling voor het schieten van houtduiven is met ingang van 1 maart 1964
definitief beëindigd, ingevolge mededeling van de directie Faunabeheer.

