Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Aanvraag afschotvergunningen
1972j1973)

reewild (seizoen

Het ministerie van landbouw en visserij maakt bekend, dat - voor zover deze nog niet aan belanghebbenden zijn toegezonden - aanvraagformulieren
ter verkrijging van een vergunning tot afschot voor
reebokken in de periode juni/september 1972 en voor
reegeiten/reekalveren in de periode januari/maart
1973 kunnen worden aangevraagd bij de Directie
Faunabeheer, 1e v. d. Boschstraat 4 te 's-Gravenhage.
De formulieren moeten - nauwkeurig ingevuld vóór 31 maart 1972 aan dit adres worden geretourneerd. Aanvraagformulieren, welke na 31 maart 1972
worden ontvangen, kunnen niet, dan wel met grote
vertraging worden behandeld.
Harmonisatie Benelux wetgeving; aanpassing jachtwet; controle aan de buitengrenzen
De Ministerraad heeft in de zitting van 17 december
j.l. zijn goedkeuring gehecht aan een ontwerp van wet

Dr. Oudemans 80 jaar
Op 28 februari werd een van de weinige ereleden
van onze vereniging tachtig jaar. Wij prijzen ons gelukkig dat dr. Th. C. Oudemans, want daarover
schrijven wij natuurlijk, met onverflauwde belangstelling het bosbouwgebeuren blijft volgen en daar
nog steeds actief aan deelneemt. Goed verankerd op
Schovenhorst, ondanks dreigementen van immigratie
naar elders die hij niet ten uitvoer brengt, is hij het
toonbeeld van een Nederlandse boseigenaar van
goede boniteit.
Inmiddels bereikte ons het bericht dat het kostelijke boek over de geschiedenis van de Veluwe,
waarin Oudemans zich naast zijn zuster mevrouw
Hacke-Oudemans ten voeten uit gemanifesteerd
heeft, uitverkocht is.
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opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
minister van landbouw en visserij en andere betrokken bewindslieden, tot ratificatie van de Beneluxovereenkomst van 10 juni 1970. Deze overeenkomst
beoogt harmonisatie van de wettelijke bepalingen op
het gebied van de jacht en de bescherming van de in
het wild levende vogels tot stand te brengen en te
komen tot afschaffing van de controle en formaliteiten,
die aan de binnengrenzen van de Benelux ten aanzien
van in-, uit- en doorvoer van wild en van in het wild
levende vogels bestaan.
Wat ons land betreft heeft dit alleen tot gevolg dat
in de Jachtwet een aantal incidentele wijzigingen
moeten worden aangebracht. Het ontwerp tot aanpassing van de Jachtwet verkreeg eveneens het
akkoord van de Ministerraad.
Overigens kan de indiening van een ontwerp van
wet tot nadere, ingrijpende, wijziging van de Jachtwet, pas in de loop van het volgende kalenderjaar
tegemoet worden gezien. De Benelux-overeenkomst
vergt geen aanpassing van de Vogel wet 1936.

