Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Minister ir. P. J. Lardinois verbiedt de vossenklem;
overigens vergaande beperking van klemmen
De minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardinois, heeft besloten - gehoord de terzake door de
Jachtraad uitgebrachte adviezen - met onmiddellijke
ingang geen vergunningen tot gebruik van de vossenklem meer te doen verlenen. De Jachtraad is overigens van mening, dat gébruik van een klem ter bestrijding van wildschade niet geheel kan worden gemist. In verband daarmede zullen alleen nog vergunningen voor'het klemmen van konijnen worden verleend, in gevallen als door de Jachtraad omschreven
en met in achtneming van de voorgestelde beperkingen. Dit houdt in, dat uit een door de directie Faunabeheer van het ministerie van landbouw en visserij
ingesteld onderzoek moet zijn gebleken, dat een doeltreffende beperking op andere wijze niet mogelijk is.
Voorts zulllen dergelijke vergunningen Sn principe
alleen aan jachtopzieners worden verleend. Tenslotte
zal de klem geen grotere beugelwijdte dan 15 cm
mogen hebben.
Ten aanzien van de in de Jachtwet verankerde bevoegdheid van de grondgebruiker tot gebruik van
klemmen op zijn erf, stelt de bewindsman zich voor,
in de wet een bepaling op te nemen, waarbij aan deze
klemmen eisen kunnen worden gesteld. Met de voorbereiding van een ontwerp tot wetswijziging is inmiddels een aanvang gemaakt.
Faunabeheer: jacht op eekhoorns gedeeltelijk gesloten; jachttijd op vrouwelijke wiide zwijnen is bekort
Het zal voortaan verboden zijn om gedurende een
deel van het jaar op eekhoorns te jagen. Tevens zal
de jachttijd op vrouwelijke wilde zwijnen worden bekort. Dit blijkt uit een in de Staatscourant gepubliceerde beschikking van de minister van landbouw en
visserij, ir. P. J. Lardinois. De bewindsman is tot deze
besluiten gekomen op grond van adviezen van de
Jachtraad.
Tot nu toe mocht het géhele jaar door op eekhoorns
worden gejaagd. Thans echter zal in verband met de
huidige eekhoornstand een zgn. schoontijd worden

ingevoerd, weike jaarlijks van 1 februari tot 1 augustus duurt.
Wat de vrouwelijke wilde zwijnen betreft bestond
reeds een gesloten jachtseizoen, nl. van 1 maart tot
1 juli. Voortaan echter zal de jacht op deze dieren
niet meer vier, maar zes maanden per jaar gesloten
zijn, namelijk eveneens van 1 februari tot 1 augustus.
Aanvraag afschotvergunningen

reewild

Het ministerie van landbouw en visserij maakt bekend, dat - voorzover deze nog niet aan belanghebbenden zijn toegezonden - aanvraagformulieren ter
verkrijging van een afschotvergunning voor reebokken in de periode juni/september 1970 en voor reegeïten/reekalveren in de periode januari/maart 1971
kunnen worden aangevraagd bij de directie Faunabeheer, 1e van den Boschstraat 4 te 's-Gravenhage.
De formulieren moeten - nauwkeurig ingevuld - vóór
31 maart 1970 aan dit adres worden geretourneerd.
Aanvraagformulieren, die na 31 maart 1970 worden
ontvangen, kunnen niet, dan wel met grote vertraging,
worden behandeld.
Bosinplant van cultuurgrond (gedeelte van een persbericht)
Op de vraag uit de Tweede Kamer, of de mogelijkheid is bestudeerd, na rooiïng van fruitopstanden,
bosaanplant aantrékkélijk te maken, deelde minister
Lardinois mede, dat er een regeling is ontworpen en ter advies aan o.m. het Bosschap voorgelegd waarbij het ministerie van landbouw en visserij een
premie zal geven als cultuurgrond wordt ingeplant
tot bos. Deze premieregeling zal waarschijnlijk In de
loop van dit jaar nog inwerking treden, en volkomen
in het bestaande bosbouwbeleid passen.
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Reductie waterschapsfasten van bosgronden in het
Waterschap van de Oude IJssel
Reeds jaren beijvert het Bosschap zich voor een
wa te rschaps lasten heffing van bosgronden, welke rekening houdt met de bijzondere positie, welke deze
gronden waterhuishoudkundig innemen. In het kader
daarvan heeft het in de loop der tijd vele waterschappen benaderd, w.o. 'het Waterschap van de Oude
IJssel. Thans heeft genoemd waterschap een nieuwe
regeling ontworpen, welke rekening houdt met de
door'het Bosschap geuite verlangens. In de overwegingen wordt door het waterschap gesteld, dat gekozen wordt voor een gedeeltelijke vrijstelling van
lasten van bosgronden, omdat de mening, dat het
waterbezwaar van bosgronden minder is dan van
overigens overeenkomstige gronden, algemeen ingang heeft gevonden.
Voorts onderkent het waterschap, dat het waarschijnlijk (mogelijk) is, dat hier en daar een enkel perceel
niet in cultuur gebrachte grond of bosgrond wordt
aangetroffen, dat - althans op het oog - geen waterbezwaar aan 'het waterschap oplevert. De afwezigheid van 'belang hoort naar de mening van het waterschap door onderbrenging in een zgn. 0 klasse (vrijgesteld van lasten) uitgedrukt te worden.

De nieuwe regeling kent een klasse-indeling in vier
klassen, die zich tot elkaar verhouden als 100 : 75 :
6 0 : 0.
De bosgronden, welke afwateren op watergangen
van welker normale verbetering moet worden afgezien vanwege hun ligging in een als zodanig wettelijk
beschermd natuurgebied, worden ondergebracht in
klasse 2 (verhoudingsgetal 75). De bosgronden, die
geen waterbezwaar voor het waterschap opleveren,
worden - mits zij aaneengesloten oppervlakten van
1 ha beslaan - ingedeeld in klasse 4 (verhoudingsgetal 0). De niet in de 'klassen 2 en 4 ondergebrachte
bosgronden worden ingedeeld in klasse 1 (verhoudingsgetal 100).
In klasse 1 genieten bosgronden een vrijstelling van
40% en in klasse 2 van 25% der voor de betrokken
klasse geldende lasten. De vrijstelling wordt beperkt
tot aaneengesloten oppervlakten van 1/2 ha en groter
en geldt niet voor gronden, begroeid met wilgen of
populieren.
Het Bosschap is verheugd, over het door het Gecombineerd College van het Waterschap van de Oude
IJssel genomen besluit. Het spreekt de hoop uit dat
de waterschappen, die zulks tot nog toe niet deden,
een soortgelijke - voor de bosbouw billijke - regeling, zullen treffen.

Bij de

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
is de functie vacant van

DISTRICTBEHEERDER
De functionaris zal worden belast met het beheer van
een aantal moerasgebieden, landgoederen, bossen
e.d. in het Gooi, het Vechtplassengebied en de rest
van de provincie Utrecht en tevens met de verwerving van natuurterreinen In het vermelde gebied.
De oppervlakte van het moerasgebied, voor zover
eigendom van de Vereniging, bedraagt momenteel
ca. 1600 ha. De landgoederen en bossen vormen gezamenlijk een oppervlakte van ca. 700 ha.
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ken over goede contact eigenschappen en over capaciteiten om leiding te geven aan enige onder hem te
plaatsen opzichters.
Salariëring volgens rijksregeling.
Een woning komt t.z.t. beschikbaar.

Leeftijd: 25-35 Jaar.

Zij die belangstelling hebben voor deze functie kunnen zich schriftelijk wenden tot de Directie van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, Herengracht 540, Amsterdam.

Opleiding: Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische
School of gelijkwaardige opleiding.

Gegadigden dienen bereid te zijn een psychologische
test af te leggen.

De sollicitant dient belangstelling te hebben voor het
werk van de natuurbescherming. Hij dient te beschik-

Uiterste datum voor Inzenden van een sollicitatie is
1 juni 1970.

