Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
a. Commissie herziening Jachtwet 1923.
Bij beschikking van de Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening is
een commissie ingesteld. die zal onderzoeken. welke wijzigingen en aanvullingen de
wettelijke bepalingen inzake de regeling van de jacht. zoals die zijn vastgesteld bij de

I

Jachtwet 1923, behoeven.
In dele commissie zijn benoemd de heren: Dr J. A. van St e ij n, voorzitter; Mr
J. E. van Lee uwe 0, secretaris; Mr B. L. Ho f, adjunct.secretaris; Mr A. E. M.
A. Bak k eren H. BI a a u w, allen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening. Voorts de heren: Mr M. C. Blo e mer 5 van het Ministerie
van Onderwijs. Kunsten cn Wetenschappen. J. D r ij ver, secretaris van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Mr A. H i 1 bin g h P rin s,
voorzitter van de Nederlandse Jagersvereniging en Drs F. J..M. Kr i e 11 a ars,
adjunct~secretaris bij de Stichting van de Landbouw.

b. Zoeken en rapen van eieren.
De Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening heeft. gelet op art. 30
lid 2 der Jachtwet 1923 bepaald, dat in het gehele Rijk
.
1. het zoeken en rapen van eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto·s. ture ...
luurs. meerkoeten en waterhoentjes is toegestaan van heden af tot en met 19 April
1948 ;
2. het ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden. verkopen. afleveren en
vervoeren van eieren van het onder a. genoëmde waterwild is toegestaan van heden af
tot en met 21 April 1948, met dien verstande, dat op 20 en 21 April het vervoeren
slechts is toegestaan binnen de bebouwde kom der gemeenten en langs openbare
wegen en paden;
3. het zoeken, rapen, ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden. verkopen.
afleveren en vervoeren van eieren van zwanen, ganzen. eenden (alle soorten), duikers,
watersnippen en goudpleVieren niet is toegestaan.,
c. Intrekking Besluit Staatstoezicht op de Bosschen 194:3.
, De wet tot intrekking van het Besluit Staatstoezicht op de Bosschen 1943, waarvan
de inhoud is opgenomen op blz. 78 van de Maart~aflevering 1948 van dit tijdschrift
is op 12 Februari 1948 afgekondigd.

