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Ministerie van Landbouwen Visserij meldt...

Haringvangst in zuidelijke Noordzee

vanaf 1 oktober

Met ingang van 1 oktober 1982 mogen onze

vissers het Nederlandse quotum van 13.000

ton Haring in de zuidelijke Noordzee en het

oostelijke deel van het Engels Kanaal gaan

opvissen. Voormalig minister drs. J. De Ko-

ning (landbouw en visserij) maakte dit bij be-

schikking bekend.

De visserij moet gebeuren in overeenstem-

ming met de nadere regels die het Product-

schap voor Vis en Visproducten heeft ge-

steld. Deze hebben onder meer betrekking op

de verdeling van het quotum over de verschil-

lende typen vaartuigen en de verplichting een

document inzake de betreffende visserij aan

boord te hebben dat bij het productschap
moet worden aangevraagd.

Persbericht no. 337(24-9-82).

Landbouwbeleidmeer afstemmen

op natuur en milieu

HoofddirecteurNatuurbehoud en

Openluchtrecreatie tijdens conferentie CBTB:

’Met subsidie van het ministerie van land-

bouw en visserij en het voormalige ministerie

van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk hebben de vakgroep milieubiologie van

de Rijksuniversiteit te Leiden, het Land-

bouw-Economisch Instituut (LEI) en het

Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) in

opdracht van de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid gezamenlijk model-

len ontwikkeld voor het bedrijven van de

landbouw met behulp van minder energie,

grondstoffen en met minder aantasting van

het milieu.

Dit omdat een voorzichtige koerswijziging

van het landbouwbeleid gewenst is. Natuur

en landschap staan er volgens wetenschappe-

lijk georiënteerde natuurbeschermers niet zo

best voor en binnen de landbouw zelf zijn de

problemen ook groeiende’.
Aldus de hoofddirecteur Natuurbehoud en

Openluchtrecreatie van het ministerie van

landbouw en visserij, ir. F.C. Prillevitz, tij-
dens de conferentie 'Grondgebruik’ van de

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuin-

dersbond op 10 december 1982 in het Con-

grescentrum 'De Blije Wereld’ te Lunteren.

Met name in de zogenaamde grote land-

schapseenheden heeft de regering het belang

van natuur- en landschapsbehoud erkend en

haar beleid daarop ingericht. Vandaar dat

deze gebieden in belangrijke mate mede een

niet-agrarische functie moeten krijgen.
Voor de boeren in dergelijke gebieden hoeft

dit verbetering van hun situatie niet uit te

sluiten. Beslissingen over de inrichting van

grote landschapseenhedenworden echter niet

uitsluitend door grondeigenaren genomen,

zoals bij ruilverkaveling.
Ook instanties als natuurbeschermings- en

recreatie-organisaties en de provincie hebben

een stem in het kapittel.

Als door zo’n beslissing schade aan natuur en

landschap zou ontstaan, moet worden beke-

ken of er geen andere oplossingen mogelijk

zijn. Blijkt dit niet het geval, dan zal een

'zorgvuldige inpassing’ dienen plaats te vin-

den, opdat de waarden van natuur en land-

schap zo goedmogelijk behouden blijven.
’Het is een uitdaging om de waarden van de

groene ruimte in Nederland zo goed te behar-

tigen, dat velen ervan kunnen genieten, hetzij
als producent hetzij als consument’, aldus ir.

Prillevitz.

Persbericht no. 455 (10-12-82).

Voorkom wildschade in de winter

Winterse omstandighedenkunnen aanleiding

zijn tot het ontstaan van meer dan toelaat-

bare wildschade.

Door — in onderling overleg — ieder het zij-

ne te doen, kunnen grondgebruiker en jager

komen tot een doelgerichte gezamenlijke

schadebestrijding. Zo kan de jager samen

met de grondgebruiker verhoogde activitei-

ten ontwikkelen ter beoordeling van de toe-

stand in zijn jachtveld.

Wij hebben gemeend onder de kop ’ministerie van Landbouw en Visserij
meldt’ regelmatig wat korte berichten zonder commentaar op te nemen van

hel ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Voorlichtingen Externe

Betrekkingen.

Ofschoon in de berichten nog wel eens meningen worden geuit waar na-

tuur- en dierenbeschermers zich niet of moeilijkkunnen verenigen hebben

wij toch gemeendde teksten op te moeten nemen om een beter idee te krij-

gen van de meningen, die op dit ministerie heersen.
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Naast de uitoefening van de jacht kan wild-

schade ook worden voorkomen doormaatre-

gelen van de grondgebruiker.
In het kader van de normale bedrijfsuitoefe-

ning behoort de grondgebruikerbij voorkeur

in overleg met de jager, hiertoe voorzorgs-

maatregelen te treffen.

Enkele voorbeelden van zulke maatregelen

zijn:

— bij strenge kou en vooralbij sneeuw snoei-

hout neerleggenaan debuitenzijde van de

boomgaard, indien vrees bestaat voor

vraatschade aan debomen;
— de teelten die kwetsbaar zijn voor wild-

schade, zoveel mogelijk bij elkaar zetten

en tijdig voorzien van een (electrische) af-

rastering;

— de jager er van op de hoogte stellen waar

de schadegevoeligegewassen staan;
— ingekuilde producten afdoende afdekken

met bijvoorbeeld kunststof dekkleden,

een laag grond of door het spannen van

netten boven de kuil;

— een afrastering aanbrengen bij ingekuilde

boomkwekerijproducten;

—
de fruitaanplant afrasteren en eventueel

insmeren (of, indien dat niet mogelijk is,

bespuiten) met een toegelaten wildafweer-

middel;
— afwisselend of in combinatie met elkaar

diverse wildafweermiddelen toepassen

(voor vogels: vogelverschrikkers, netten,

metaalfolie, knalapparaten, draden en

dergelijke).
Wanneer onverhoopt toch wildschade op-

treedt of dreigt op te treden, dienen jager en

grondgebruikerzich direct met elkaar te ver-

staan omtrent de wijze waarop het voorko-

men en het bestrijden van wildschade ter

handkan worden genomen.

Voor advies kunnen zij zich altijd wenden tot

het kantoor van de Hoofdingenieur-Direc-
teur voor Landinrichting, Grond- en Bosbe-

heer van het ministerie van landbouw en vis-

serij in debetreffende provincie.

Persbericht no. 484 (24-12-82).

Proefneming opening en sluiting
van de jacht in wintertijd

Voor sluiting en opening van de jacht bij bij-
zondere weersomstandighedenheeft minister

ir. G. Braks (landbouw en visserij), op advies

van de Jachtraad, besloten in de winter

1982/1983 gebruik te zullen maken van de

opzet van een inEngeland toegepast systeem,

waarbij criteria over de toestand van het veld

in de winterperiodeworden gehanteerd.
De situatie in het winterseizoen zal van dag

tot dag worden gevolgd aan de hand van

waarnemingenvan het KNMI, een groot aan-

tal weeramateurs en de buitendienstambtena-

ren van de directieFaunabeheer.

Aan de hand van deervaringen met de werk-

wijze in deze winter zal vastgesteld kunnen

worden of dit systeem voor ons land goed
voldoet. In dat geval zullen criteria voor be-

doelde opening en sluiting van de jacht onder

de Nederlandse klimatologische omstandig-

heden kunnen worden vastgesteld.

Persbericht no. 486 (27-12-82).

zeezoogdiernieuwtjes

West-Duitsland stopt invoer van

zeehondenhuiden

De Westduitse regering wil vanaf 1 maart

1983, ook eventueel als het enige EEG-land,

een invoerverbod voor pelzen van jonge Zee-

honden in laten gaan. Dus ook wanneer de

onderhandelingen op EEG-niveau tot eind

februari 1983 zonder resultaten zouden blij-

ken te zijn. Het Bundeskabinet besloot vol-

gens mededelingen van de regeringswoord-

voerder Diether Stolze verder, dat de rege-

ring de betrokken Duitse importhandel wil

bewegen tot een vrijwillige invoerstop. Wan-

neer de handel op dit voorstel ingaat, dan

worden de betrokken nationalebesluiten on-

nodig, zo verklaarde de regeringswoordvoer-

der. Volgens ons houdt dat een ernstig gevaar

in zich verborgen. Misschien heeft ons drin-

gend verzoek aan Helmut Kohl, dat wij op

verzoek van Brian D. Davies verzonden, dan

toch met de vele andere brieven enig effect

gehad. Uit ’Bild’ van 15 januari 1983 verna-

men wij dat ook Brigitte Bardot aan de mi-

nister van buitenlandse zaken Genscher een

telegram heeft gezonden, waarin zij de hou-

ding van de Westduitse regering prijst en har-

telijk bedankt voor depositieve besluiten.

Kegelrobben
Een van de oorzaken van de achteruitgang
van de Kegelrobben in de Oostzee schijnen

de korte winters in de laatste 30 tot 40 jaren

zijn geweest. Voordat de jongenop het ijs ge-

boren konden worden smolt het al, menen de

wetenschapsmensen. Een Pools idee, kunst-

matige eilanden voor de Kegelrobben aan te

leggen, kon wegens geldgebrek niet verwe-

zenlijkt worden.


