BERICHTEN
Veldgids Korstmossen
Bij de KNNV-Uitgeverij is de Veldgids Korstmossen
verschenen, waarin uitsluitend inheemse soorten
worden behandeld. Ook alle fotomateriaal is in Nederland gemaakt. Met deze gids kunnen 126 algemene en vrij algemene soorten korstmossen op
naam worden gebracht. Behandeld worden de algemeenste grond-, schors- en steenbewonende
korstmossen. Daarnaast is er informatie over vorm
en kenmerken, kleurreacties, milieu-invloeden, actieve bescherming en de rode lijst van korstmossen.
De Veldgids is te bestellen door overmaking van
f 34,50, exclusief f 6 , - verzendkkosten, op giro
13028 t.n.v. KNNV-Uitgeverij Utrecht o.v.v. Veldgids
Korstmossen.

Symposium: "De
betekenis van bossen"
Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) en
het Informatie- en Kenniscentrum voor Natuurbeheer (IKC) organiseren op 29 en 30 november het
symposium "De betekenis van bossen". Hadden
bossen vroeger een produktiefuncie, nu hebben ze
meer ecologische, landschappelijke en recreatieve
functies. Deze overgang wordt gemarkeerd door
het symposium dat gehouden zal worden in Congrescentrum De Blije Werelt in Lunteren. Centraal
staat de betekenis van bossen in relatie tot andere
vormen van grondgebruik. Per onderdeel wordt dit
ter discussie gesteld:
- vanuit een maatschappelijke invalshoek: wat zijn
de wensen?
- vanuit het onderzoek: wat 2ijn de mogelijkheden?
- vanuit het beheer: hoe kunnen we dat bereiken?
De toegangsprijs bedraagt f 240,-- (inclusief overnachting, diner, lunches enz.). Voor aanmelding:
08370 - 77766, voor meer informatie: 08370 - 77763
en 08370 - 74873.

kende kracht tot 1 januari jl.
De "Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen" is nog ondertekend door staatssecretaris
Gabor, en is geënt op het advies dat een voor dit
doel ingestelde commissie, onder voorzitterschap
van mr. O.W.A. baron van Verschuer, hem heeft uitgebracht. De regeling treedt in de plaats van de
Regeling bijdragen bos- en landschapsbouw 1991.
Voor natuurterreinen was er tot 1982 een financiële
regeling.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de districtsbureauhouders.

Vakgroep Bosbouw
Per 1 mei is door het College van Bestuur van de
LUW een structuurcommissie ingesteld, die o.a. het
taalveld van de vakgroep Bosbouw aan de LU, en
afgeleid daarvan, de taken van twee hoogleraren op
Hinkeloord, moet omschrijven. Volgens opdracht
moet deze commissie per 1 juli 1994 haar rapport
uitbrengen.
Ter overbrugging van een periode zonder hoogleraren op Hinkeloord is voor de periode van 1 juni 1994
tot 31 mei 1996 prof. dr. ir. M. Wessel benoemd tot
'Hoogleraar op de vakgroep Bosbouw'. Prof. Wessel, wiens specialiteit de meerjarige tropische
gewassen zijn, moet in die periode de reeds opganggekomen processen, die zullen leiden tot vernieuwing van onderwijs en onderzoek op de vakgroep Bosbouw, versterken.
Op 26 mei is dr. ir. P. Schmidt voor twee jaar herkozen als voorzitter van de vakgroep Bosbouw, tot secretaris is ir. F. J. Staudt gekozen.

Nieuw subsidiestelsel
Op 14 september jl. is een nieuw subsidiestelsel
voor bossen en natuurterreinen in werking getreden. Op grond van de regeling kunnen eigenaren
van bossen en natuurterreinen een bijdrage krijgen
voor duurzame instandhouding van hun terrein, en
daarmee van de functies die het voor de samenleving heeft: natuur recreatie, houtproduktie, landschap en milieu. De regeling heeft een terugwer198
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