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OPENING EN SLUITING VAN DE JACHT
In het gehele Rijk is de: jacht bij besluit van de Minister van Landbouw en Visserij
op de hierna vermelde wildsoorten geopend gedurende de daarnaast vermelde tijdvakken.
Hazen van 15 oktober ti m 31 december 1961.
Patrijzen van 1 september tlm 31 december 1961; fazantehanen van 15 oktober 1961
tlrn 31 januari 1962; fazantehennen van 15 oktober tlrn 31 december 1961. Op Ameland
is de jacht op fazantehennen echter nict geopend. evenmin in het gebied, begrensd door
de spoorlijn Harlingen-Franeker-Leeuwarclen en Dokkumer Eet van Leeuwarden tot

de Lauwerszee. de Lauwers:ee en de Waddenzee.
Alle soorten ganzen, behalve brandganzen, rotganzen en Canadaganzen van 1 september 1961 tlrn 31 januari 1962. De jacht op alle soorten ganzen door middel van
netten is niet geopend.
Wilde eenden (Anas platyrhynchos)\ van 24: juli 1961 tlm 31 januari 1962. Slobeenden en talingen van 18 augustus 1961 tlm 31 januari 1962. Alle overige soorten
eenden. behalve eidereenden, bergeenden, krooneenden. zwarte zeeëenden, bruine- of
grote zeeëenden, gebrilde zeeënden. zaagbekken( waaronder de nonnetjes) en ijseenden
van 1 september 1961 tim 31 januari 1962.
De jacht door middel van eendenkooien is slechts geopend op wilde eenden (Anas
platyrhynchos) en wel van 24: juli 1961 tlm 31 januari 1962, op slobeenden en wintertalingen van 18 augustus 1961' tlrn 31 januari 1962. smienten. pijlstaarten en zomertalingen van 1 september 1961 tlrn 31 januari 1962. Meerkoeten van 18 augustus 1961
t/m 31 januari 1962.
Houtsnippen van 15 oktober 1961 tlm 31 januari 1962. Watersnippen. poelsnippen
en bokjes van 18 augustus 1961 tlm 31 januari 1962. Goudplevieren van 15 oktober
1961 tlm 15 januari 1962. De jacht op goudpleVieren, door middel van netten, waarvan
het gebruIk is geoorloofd. is slechts in de provincies Groningen. Friesland, Drente en
Noord-Holland geopend en wel van 15 oktober 1961 tlm 15 januari 1962.
Holenduiven van 1 juni 1961 tlm 31 maart 1962.

HET SCHIETEN VAN HOUTDUIVEN
Er wordt door het Ministerie van Landbouw en Visserij een premie beschikbaar gesteld voor het schieten van houtduiven. De regeling is ingegaan op 15 april 1961 en
eindigt op 28 augustus 1961. De premie bedraagt f 0,75 per geschoten volwassen houtduif. Slechts de houders van een jachtakte en de houders van een vergunning ex artikel
53 van de Jachtwet komen in aanmerking voor uitkering van de premie.
De uitkering zal geschieden vanwege de provinciale voedselcommissarissen. Voor het
verkrijgen van de premie dienen de twaa1f grote staartveren. aan de onderzijde gekenmerkt door de brede lichte band, te worden uitgetrokken en per duif tot een bosje te
zijn samengebonden uiterlijk 31 augustus 1961 te worden ingeleverd bij de bureaux van
de voedselcommissarissen.

