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Mededelingen inzake het boswezen,
de houtvoorziening en de jacht
Subsidie herbebossing en herbep1anting.
De directeur van het Staatsbosbeheer te Utrecht brengt nogmaals ter kennis van be~
langhebbenden, dat aanvragen tot het verkrijgen van subsidie In de kosten van herbe~
bossing en herbeplanting uiterlijk 1 Mei 1949 bIt hem moeten zijn ingediend om nog in
behandeling te kunnen worden genomen.
Niet beschermde vogels.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.;
Gelet op artikel 3 van het Vogelbesluit 1937, zoals dat besluit laatstelijk is aangevuld
bij Koninklij~ besluit .van 10 Januari 1949 (Staatsblad no. J 18) :
Heeft goedgevonden:
)
te bepalen dat 'in het gehele rijk niet zullen behoren tot de beschermde vogels in de zin
der vogelwet 1936:
'.
a. gedurende het tijdvak van heden tim 31 December 1950: de schollevaar, de mantel~
meeuw, de bonte kraai, de ekster, de vlaamse gaai en de roek;

b. gedurende de tijdvakken van heden tlrn 15 April 1949. van 15 Juli 1949 tlrn 15 April
1950, alsmede van 15 Juli tlm 31 December 1950: de zilvermeeuw, de kokmeeuw, de
houtduif en de kauw;
c. gedurende de tijdvakken van heden tlrn 31 Januari 1949, van 15 Juli 1949 tlm 31 Ja~
nuari 1950, alsmede :van 15 Juli tlrn 31 December 1950: de blauwe reiger;
d. gedurenden de tijdvakken van 15 Juli Urn 31 October 1949 en van 15 Juli t/m 31 Oc~
tober 1950: de spreeuw.

Mededeling van de N ederlandsche
Vereeniging van Boseigenaren
Hierbij maken wij reeds bekend, dat onze Vereeniging dit jaar ecn bosbouwdag zal
houden op het landgoed "Middachten", te De Steeg en wel op Zaterdag -4 Juni a.s.
De Heer W. F. C. H. G r a a f Ben tin c k heeft er zjjn goedkeuring aan gehecht,
dat ook het Kasteel wordt bezichtigd.
Nadere gegevens omtrent de dagindeling zullen tijdig worden bekend gemaakt.
Namens hèt Bestuur:
De Voorzitter, Dr Th. C. 0 u d e man s.
De Secretaris. Mr S .. J. H a I b e r' t s m a.
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