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Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en· çle Jacht
Bij b~schikking· van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
vao' 4: Mei 1950. Afdeling a.K.N., no. 145489 It is. in afwIjking van de beschikking van
de Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 29 Januari 1949. Afde...
Iing a.K.N.• no. 91212 It bepaald, dat de houtduif gedurende het tijdvak van heden
tot en met
December 1950 in het gehele Rijk niet zal behoren tot de beschermde
vogels in de' zin der Vogelwet 1936.
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Via het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden te
Den Haag bereikt 005 de navolgende mededeling van onze Landbouwattaché te Stock..
helm, Jht Ir G. E. VAN SUCHTELEN.
Op 3. 4.en 5 Juli a.s. vindt cen bosbouw..excursle plaats in de omstreken van Piteä in
Noord~Zweden. waarbij een dag speciaal gewijd zal zijn aan demonstraties van grond ..
bewerkingsmachines. Deze excursie georganiseerd door Norrlands 'Skogsvärdsförbund
(Sekreterare ForsheIl. Kunglige Skogsstyrelsen te Stockholm) kan 'zeer, interessant
zijn voor Nederlandse bosbouwkundigen. die zich een indruk willen versèhaffen om ..
trent de bosbouw en de daarmede samenhangende bedrijven in Noord..Zweden. De heer
FORSHELL deelde mede, dat men ook Nederlandse deelname aan deze excursie bijzonder
op prijs zou stellen. Gaarne zou ik van U .willen vernemen in, hoeverre hiervoor in
Nederland belangstelling zou bestaan. Indien dit inderdaad het geval is en' de deel..
nemer(s) vooraf of na afloop van deze excursiedagen op eigen gelegenheid nog het
een en andere zouden willen' gaan zien of met bepaalde personen of instellingen zou ..
den willen spreken dan zal ik daarvoor gaarne de gewenste contacten leggen.
Het programma voor de hier bedoelde excursie is nog niet geheel in details vast..
gesteld. Voorlopig is het volgende schema opgesteld:
'

Zondag 2 Juli 17 uur vertrek per nachttrein naar Älvsbyn.
Maandag 3 Juli 8.34 uur aankomst Älvsbyn, waarna per autobus naar Pitea wordt
doorgereisd en onderweg de houtvesterijen van de A,B. Munksund wor... ,
den bezocht. Objecten: algemeen bosbeheer en rejuvenatie.
Dinsdag 4- Juli Demonstraties van bosbouwwerktuigen en speciale grondbewerkings..
machines.
Woensdag 5 Juli bezoek aan grote moderne zagerij en wallboard fabriek. 's Namid..
dags vertrek ,per. trel~ naar Stoekpolm.
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Treinkosten en logies te Piteä (waar van 3 tlrn 5 Juli a.s. overnacht zal worden)
komen voor rekening van de deelnemers. Aan de excursie zelf in de omstreken van
Piteä zijn geen speciale kosten verbonden.
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