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Mededelingen inzake het Boswezen.
de Houtvoorziening ~n de Jacht
Bodemproducliebeschikking 1948 Bosbouw en Houtteelt.
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Zoals bekend waren. nà de intrekking van het Besluit Staatstoezicht op de Bossen
1943. de artikelen 7 en 7bis voor de Bodemproductiehesc:hikking 1939 wederom van
kracht.
: , .
Ingegaan 15 Mei 1948 zijn laatstgenoemde artikelen vervangen door de Bodempro~
clucliebeschikking 1948 Bosbouw en Houtteelt, d.d. 11 Mei 1948, afd. Juridische Zaken,
Landbouw. no. 255/161 B, die hieronder volgt:
De Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening;
de OrgaGelet op de Bodemproductiewet 1939. het Bodemproduttiebesluit 1939• en
I
nisaticbeschikking Bodemproductie :
Heeft goedgevonden te bepalen:

,

. Artikel l.
In deze beschikking wordt verstaan onder:
.
"productiecommissaris" : de productiecommissaris voor de Bosbouw en de houtteelt;
"gebrniksgerechtigde van cJe grond"~: hij die krachtens zakelijk recht grond mag
gebruiken;
.
"houtopstand" : \hakhout en één of meer bomen.
Artikel 2.
Het is .verboden 'aan bossen en andere houtopstanden handelingen te verrichten.
welke ten gevolge kunnen hebben, dat hout op stam wordt gedood.
Artikel 3.

1. Het is' verboden bossen en andere houtopstanden te snoeien, anders dan volgens
de regelen van normaal beheer.
2. Van het in het rvoi"ig lid gestelde verbod kan, al dan niet onder voorwaarden,
ontheffing worden ,verleend.
Artikel 4.

, _ .
is verboden bosseri en ?fldere houtopstanden te vellen of te

1. Het
rooien.
2. Van het in het vorig lid gestelde verbod kan, al dan niet onder voorwaarden,
.....
ontheffing worden verléend.
Artikel 5.

De productieéommissaris kan de gebruiksgerechtigde van de grond, waarop zich
bossen en/of. andere houtopstanden bevinden, gelasten deze geheel of gedeeltelijk te
vellen of te rooien.
Artikel 6.
De ingevolge de artikelen ,7 en 7bis der Bodempraductiebeschikking 1939 en' de
ingevolge artikel 14 van het Besluit Staatstoezicht op de bossen 1943 verleende :ver..
gunningen of verstrekte lastgevingen tot vellen of rooien worden geacht te 'ZiJn ontheffingen. als bedoeld in het tweede lid van artikel 4, resp. lastgevingen, als bedoeld
in artikel 5 van deze beschikking.
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Artikel 7.
1. De gebruiksgerechtigde van de: grond, die daarop hetzij krachtens een onthef·
fing, als bedoeld ,in het tweede lid van artikel 4. hetzij krachtens ceD last, als bedoeld
in artikel 5, eeD bos of andere houtopstand geheel of gedeeltelijk heeft geveld of ge..
rooid, is verplicht een gelijke oppervlakte. als werd ontbloot. overeenkomstig de hem
door de productie-commissarIs ,~e geven a.<mwijzingen en binnen de door deze te stellen
tennljn. te bebossen of te beplanten. DMe verplichting gaat over op de rechtopvolgers
onder algemene en onder bijzondere' titel.
..
2. De verlichting, bedoeld in het eerste lid, geldt ook voor hen, voor· wie d~e
verplichting reeds gold krachtens de Boclemproductiebeschikking 1939.
,
3. Van de in het eerste lid. bedoelde verplichting kan, al dan niet oilder_ voorwaarden,
ontheffing worden verleend.
.

Artikel 8. ,
Aan de gebruiksgerechtigde van .de grond, waarop een bos of a.ndere houtopstanp.
geheel of gedeeltelijk is geveld of gerooid. zonder dat een ontheffing. als bedoeld
in het tweede lld van artikel 4, is verleend en zonder dat een last, aIs bedoeld in
artikel 5. is verstrekt, kan de verplichting worden opgelegd. een gelijke oppervlakte
als werd ontbloot. overeenkomstig de hem door de productiecommissaris te geVen aanwijzingen en binnen: de door deze te stellen termijn. te bebossen of te beplanten .
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Artikel 9.

De' artikelen 7 en 7bis der Bodempr~uctiebeschikking 1939 vervallen.

Artikel 11.
1. Deze beschikking kan worden aangehaald als: Bodemproductiebeschikking 1948
Bosbouw en Houtteelt.
2. Zij zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in
werking met ingang van 15 Mei 1948.
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