Mededelingen inzake het Boswezen,
de Hortvoorziening en de Jacht
L00NSVERHOGING IN DE BOSBOUW
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Naar aanleiding van de bekendmaking der regering over de mogeUjkheid van een
loonsverhoging. hebben ~e Ned. Vereeniging van Boscheigenaren en de drie in de
Stichting voor de Landbouw samenwerkende Landarbeidersbonden overeenstemming
bereikt over een loonsve~hoging in de bosbouw. waarbij de lonen van alle arbeiders
van 23 jaar en ouder whden verhoogd met 6 ct. per uur of f 3.- per week.
De uur· en weekloneJ van jeugdige arbeiders van 17. 18. 19. 20. 21 en 22 Jaar
worden bepaald op 57%~ 65%. 750/0' 83%. 90010 en 95% van de lonen der 23·jarigc
arbeiders van overeenkomstige vakbekwaamheid. De vaste toeslagen blijven daaren.
tegen ongewijzigd.
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Er werd overeengekomr de loonsverhoging te doen ingaan op Maandag 4 Oet. 1954.
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EIND,E PREMIEREGELING HOUTDUIVEN

Met ingang van 16 October 1954 werd de premieregeling voor het schieten van
houtduiven tot nader &rder beëindigd. Zoals men weet was deze premieregeling
getroffen om de ernstig~ schade. die de houtduiven aan de landbouw in ons land
toebrengen. te beteugeleP,. Krachtens de regeling werd aan jachtaktchouders. ver·
gunninghouders ex artikel 60 der Jachtwet 1923 en vergunninghouders ex de Vogelwet
1936 tot het schieten vcfn onbeschermde vogels voor de inlevering van een rechter
vleugel en rechterpootje
elke geschoten houtduif een premie van f 0,75 verstrekt.
De premieregeling heeft gunstig gewerkt. Het aantal klachten over schade door
houtduiven aan landbouwgewassen is sterk teruggelopen.
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COMMISSIES BOSSCHAP
Door het Bosschap werden commissies ingesteld voor .. Bosbrandweer", I\loor .. Grond~
zaken", voor ..Rationalis~tie", voor -.,Bestudering van de invloed van het successierecht op bosbezit" en v&:'r "Meten van hout op stam", alle met zittingsperioden van

3 September 1954 tot

Hl Mei

1956.

Bij de taakomschrijvingen luidt die voor de Commissie voor Grondzaken: ..het, als
adviescollege van het Bc"stuur, 'Voorbereiden van de door het Bosschap te geven adw
viezen en in te nemen stdndpunten terzake van de aangelegenheden, verband houdende
met de cigendom en het gebruik van bosgronden, waaronder tevens begrepen de ruimte~
lijke ordening en de daáruit voortvloeiende vraagstukken".

HOUTDAGEN 1954
De houtdagen van October van het Houtvoodichtingsinstituut Jiggcn achter OOSt
De berichten daarvan k"vameo voor oos Octobernummer tot onze spijt wat te laat.

