Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Aanvullende bijdrage ruimïngskosten
aprit 1973

stormhout

De minister van landbouw en visserij, mr. T. Brouwer, heeft besloten aan boseigenaren, die in aanmerking komen voor een bijdrage ruimïngskosten
stormhout april 1973, een aanvullende bijdrage te
verlenen van f 9,— per kubieke meter voor het vervoer van ongeschild pinushout van een bosweg naar
een door de direkteur van Staatsbosbeheer erkende
tijdelijke opslagplaats. Voorwaarde daarbij is dat het
hout gedurende ten minste twee maanden in de
opslagplaats wordt bewaard.
Als gevolg van de na de laatste storm (van 2 april
jl.) ontstane marktsituatie is pinushout veelal niet
meer afzetbaar. Daardoor wordt het niet meer uit
bossen afgevoerd, hetgeen fytosanitair ongewenste
gevolgen kan hebben.
Aanvragen voor deze aanvullende bijdrage moeten
vóór 31 augustus a.s. worden ingediend bij de direkteur van Staatsbosbeheer.
Minister Brouwer:
Categorie "schadelijk wild" regelmatig kritisch bezien
Regelmatig wordt kritisch bezien welke soorten wild
in de Jachtwet tot de groep "schadelijk" moeten worden gerekend. Ook bij de thans in voorbereiding
zijnde wetswijziging is dit vraagstuk aan de orde.
Dit o.m. antwoordt de minister van landbouw en
visserij, mr. T. Brouwer, tevens namens de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk, de heer W. Meijer, op schriftelijke vragen van
de Tweede Kamerleden, mevrouw drs. De Boois en
de heer drs. Franssen. Desgevraagd verklaart de bewindsman dat de kans inderdaad bestaat dat bij het
doden van volwassen schadelijk wild, jonge dieren bij
gebrek aan verzorging een langzame hongerdood
sterven. De kans hierop zal uiteraard afhankelijk zijn
van de levensfase, waarin de jongen zich bevinden
en van het feit of één. dan wel de beide ouderdieren
werden gedood.
De Jachtwet legt aan de jager de verplichting op
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datgene te doen, wat een goed jager betaamt ter
voorkoming van schade door in zijn jachtveld aanwezig wild. In dit geval zal de jager uiteraard niet
verder behoren te gaan dan ter nakoming van zijn
wettelijke verplichting geboden is.
Het kan nodig zijn eksters en vlaamse gaaien in de
bedoelde periode te bejagen, omdat deze dieren in
de broeitijd ook eieren en jongen van andere vogels
nuttigen, waardoor zij aan de stand van die andere
vogels afbreuk kunnen doen.
Van de middels de Jachtwet geboden mogelijkheid
gedurende een zekere periode de jacht op bepaalde
soorten wild te verbieden, wordt gebruik gemaakt
Zo is de jacht op eekhoorns van 1 februari tot
1 augustus gesloten. Hetzelfde geldt voor de jacht op
wilde zwijnen.

