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BELEID 1999 VERORDENINGEN
BOSSCHAP VO OR
SCHADELIJKE BOSINSECTEN
Mededeling Bosschap

Volgens de Bosschapsverordeningen bestrijding dennenscheerder en bestrijding insectenplagen in Picea en Larix is het verboden om dood of geveld hout

䢇

onontschorst Picea-hout dat zich
bevindt op veilig geachte opslagplaatsen.

De tekst van de verordeningen en bijbehorende besluiten ten aanzien van de
ontheffingen evenals een overzicht van
de gemeenten waarvoor deze gelden is
verkrijgbaar bij het Bosschap (tel: 0306930130).

van de soorten pinus, picea en larix in het bos te laten liggen. Ieder jaar stelt
het bestuur van het Bosschap vast voor welke periode deze verordening geldt
en voor welke gemeenten de verordening van toepassing is. Ook wordt jaarlijks het ontheffingsbeleid bij deze verordening vastgesteld.
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De verordening bestrijding dennenscheerder is in 1999 van kracht in het
tijdvak van 15 mei tot 15 augustus. De
verordening ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix geldt voor het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober. Het ontheffingsbeleid voor 1999 staat hieronder kort toegelicht.

䢇

wordt beregend danwel wordt ontschorst, voordat daarin aanwezig
broedsel van de dennenscheerder het
verpoppingsstadium bereikt.
onontschorst Pinus-hout dat zich
bevindt op door het bestuur van het
Bosschap veilig geachte houtopslagplaatsen.

CURSUSSEN
Basiscursus bosbouw voor
akkerbouwers

Bestrijding dennenscheerder
䢇

䢇

Een algemene ontheffing ten aanzien
van geheel of gedeeltelijk ontwortelde houtopstand van het geslacht
Pinus welke niet met succes door de
dennenscheerder is aangeboord.
Een algemene ontheffing ten aanzien
van verspreid liggend dunningshout
van het geslacht Pinus met een
grootste doorsnede van niet meer
dan 10 centimeter.

Door het bestuur van het Bosschap kan
ontheffing worden verleend ten aanzien
van:
䢇 onontschorst Pinus-hout afkomstig
van velling op of na 1 april 1999 onder
de voorwaarde dat het hout geheel
wordt ontschorst, dan wel wordt afgevoerd naar een plaats waar het verbod
ex artikel 1 van de Verordening
bestrijding dennenscheerder niet
geldt, binnen zes weken na velling en
in ieder geval, voordat in dit hout aanwezig broedsel van de dennenscheerder het verpoppingsstadium bereikt
(zomervellingen).
䢇 onontschorst Pinus-hout, dat zich
bevindt op houtopslagplaatsen, die
niet veilig worden geacht, onder
voorwaarde dat dit hout permanent

Bestrijding insectenplagen in Picea
en Larix
䢇

䢇

Een algemene ontheffing van het verbod van het hebben van gevelde Larix
in het bos, al dan niet gestapeld.
Algemene ontheffing voor niet door
de letterzetter aangetaste Picea, met
uitzondering van de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe.

Voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe kunnen voor wat betreft
de Picea ontheffingen verleend worden
ten aanzien van:
䢇 onontschorst Picea-hout, afkomstig
van velling op of na 1 april 1999,
onder voorwaarde dat het hout
geheel wordt ontschorst of afgevoerd naar een plaats waar het verbod niet geldt, binnen vier weken na
velling en in ieder geval voordat in
dit hout aanwezig broedsel van de
letterzetter het verpoppingsstadium
bereikt;
䢇 ononschorst Picea-hout dat zich
bevindt op niet-veilig geachte opslagplaatsen, onder voorwaarde dat dit
hout permanent wordt beregend of
wordt ontschorst, voordat daarin
aanwezig broedsel van de letterzetter
het verpoppingsstadium bereikt;

Opstandbeoordeling staat aan de basis
voor een goed bosbeheer. Kennis van
de opstand en de opstand kunnen
beoordelen is onder meer noodzakelijk
voor het maken van beheersplannen,
subsidieaanvragen en voor het bedrijfseconomische plaatje. De cursus is
bedoeld voor akkerbouwers die bebost
hebben en particuliere boseigenaren en
zal deze mensen de eerste kennis en
vaardigheden bijbrengen die noodzakelijk zijn voor de bosbouwkundige
opstandbeoordeling. In de cursus staat
het verzamelen en het analyseren van
opstand en groeiplaatsgegevens centraal.
Binnen deze cursus zal het theoretische
en praktische gedeelte uitgebreid aan
bod komen, waarbij de problematiek
van bestaande bossen op zandgronden
centraal staat. Houtproductie is bij deze
opstanden de hoofdmoot.
De tweedaagse cursus vindt plaats op
donderdag 20 en 27 mei in
Frederiksoord en kost ƒ 300,- inclusief
lunch en syllabus.
Opgave bij het Terra College,
dhr. F.B.J. Berends of dhr. H.C. Fokken.
Tel: 0521-381237.

