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Ministerie van Landbouw en Visserij meldt...

Minister De Koning: verlaag

jachthuur bij jachttoezicht

Minister drs. J. De Koning (landbouwen vis-

serij) heeft bij 34 instanties, betrokken bij de

verhuur van het jachtrecht op particuliere of

overheidsterreinen, schriftelijk aangedrong-

en op een reductie van de jachthuurprijzen

wanneer de huurder tevens voor toezicht

zorgdraagt door een jachtopzichter aan te

stellen.

Een dergelijke reductie (ƒ 6,— per ha bij een

gehele, en f 3,— per ha bij een gedeeltelijke

dagtaak) wordt op gronden van het Staats-

bosbeheer al jaren toegepast.
De bewindsman heeft hiermee uitvoering ge-

geven aan één van de aanbevelingen uit het

rapport 'Taakstelling jachtopzichters’. Een

en ander naar aanleiding van een motie be-

treffende de positie van jachtopzichters in

Nederland, ingediend door het Tweede Ka-

merlid Van Rossum tijdens de behandeling

van de wijziging van de Jachtwet.

Persberichtno. 248 (21-7-’82).

Jacht sluitstuk van natuurbeheer

'In een land als het onze, met een hogebevol-

kingsdichtheid en een grondoppervlakte dat

voor circa 70% bestaat uit cultuurgronden,

respectievelijk bos- en natuurgebieden, kan

een goed faunabeheer slechts worden bevor-

derd met deactieve medewerking van met na-

me de landbouw, de natuurbescherming en

dejacht’.

Aldus staatssecretaris A. Ploeg (landbouw en

visserij) tijdens de opening van de Reewild-

tentoonstellingvan de afdeling Noord van de

Vereniging’Het Reewild’ op 18 februari 1983

te Drouwen.

De bewindsman wees op de mogelijkheden

die de Jachtwet biedt om een evenwichtig be-

heer van de in het wild levende dieren tot

stand te brengen. Als gevolg van de afwezig-

heid van grote roofdieren, die onder meer de

edelherten-, reeën- en wilde zwijnenstand in

toom zouden kunnen houden, zijn de aantal-

len van deze dieren de laatste tientallenjaren
vaak te grootgeworden.

Vooral de boeren ondervinden hiervan over-

last. Maar ook voor de jongebosaanplant en

voor het wild zelf heeft zoiets schadelijke ge-

volgen. Er is minder ruimte en minder voed-

sel per dier beschikbaar, waardoor er meer

concurrentiestrijd plaatsvindt en de lichame-

lijke conditie achteruit gaat. Vandaar dat

jaarlijks een flink afschot nodig is. Dit af-

schot, als sluitstuk van het natuurbeheer,
wordt verricht door jagers.
Er is dus niet zozeer sprake van jacht omwille

van de jacht, maar omwille van het op peil
houden van de wildstand.

Het aantal Reeën in ons land bedraagt mo-

menteel circa 22.000 (tegen 5.000 in 1953).
Om deze stand zo groot en zo gezond

mogelijk te houdenis de jacht van grote bete-

kenis.

Persbericht no. 65 (21-2- ’83).

Aanmoediging van

muskusrattenvangst met verhoogde

premie

Minister drs. J. de Koning (landbouw en vis-

serij) heeft het nodig geacht, de bestrijding

van de Muskusrat extra te stimuleren door de

vergoeding voor zogenoemdepremievangers

van ƒ 5,— tot ƒ 7.50 per ingeleverdexemplaar
te verhogen. Premievangers zijn voor deze

vangst aangewezen personen, die niet uit

hoofde van hun dienstbetrekking een bijdra-

ge aan de bestrijding leveren.

Anderen dan premievangers zullen de

vergoeding niet langer ontvangen. Doel van

de premietoekenning aan niet-premievangers

was met name inzicht te krijgen in het ver-

spreidingsgebied van de Muskusrat. Nu de

Muskusrat over vrijwel het gehele land ver-

spreid is, heeft premietoekenning aan niet-

premievangers geen enkele zin meer en is dus

vervallen. De verhoogde premie zal vanaf 1

oktober 1982 worden toegekend, mits de

Muskusrat in het aan de premievanger toege-

wezen gebied is bemachtigd. De vanger dient

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

het ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Voorlichtingen Externe

Betrekkingen.

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

tuur- en dierenbeschermers zich niet of moeilijk kunnen verenigen hebben

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

gen van de meningen, die opdit ministerie heersen.
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bij de inlevering plaats, tijdstip en wijze van

bemachtigingnauwkeurig te vermelden.

Persbericht no. 258 (28-7-’82)

Waarborgen voor indentiteit

natuurbehoud en openluchtrecreatie

Tijdens het debat over de regeringsverkla-

ring, dat 24 en 25 november 1982 werd ge-

houden in de Tweede Kamer der Staten-Ge-

neraal hebben CDA en VVD in een motie

verzocht waarborgen te scheppen ten behoe-

ve van Hoofddirectie Natuurbehoud en

Openluchtrecreatie.

Zoals bekend, is deze Hoofddirectie bij de

Kabinetsformatie van het voormalige
ministerie van CRM overgebracht naar dat

van landbouw en visserij.
Premier Lubbers zei in reactie op deze motie

dat de nu gekozen plaats binnen de rijks-
dienst uiteraard getoetst zal worden aan de

resultaten van de studie van de regeringscom-
missie over het herstructureren van de rijks-

dienst.

Een oplossing zoals binnen het departement

gevonden is voor de sector visserij -een even-

eens niet onbelangrijke sector- zal de eigen
identiteit en inbreng naar zijn mening vol-

doende kunnen garanderen.
De motie werd met algemene stemmen aan-

vaard.

In een eerste termijn had de premier al ge-

steld dat het besluit met de nodige zorgvul-

digheidwas voorbereiden genomen. Een van

deelementen, van de zorgvuldigheid noemde

hij dat, wanneer men een beleidsonderdeel

op een andere plaats onderbrengt, men niet

de fout moet maken dit beleidsonderdeel te

schenden door het op te delen of onder te

dompelen in een groter geheel, waardoor de

eigen indentiteit verdwijnt.
’Het is dus geen experiment’, aldus de heer

Lubbers.

Wanneer echter blijkt dat iets bepaalds niet

functioneert, kan het veranderen. Dit geldt
trouwens voor de gehelerijksdienst.

Persbericht no. 428 (26-11-82)

Meeraandacht voor instandhouding
waardevollediersoorten

Het bestuur van het Jachtfonds heeft in zijn

vergadering van 3 februari 1982 besloten ƒ

11.000,- toe te kennen aan het zeehonden-

centrum in Pieterburen. Dit omdat dit cen-

trum in de tweede helft van 1982 22 Zeehon-

den heeft uitgezet. Eerder dat jaar gingen 18

dieren terug naar zee, waarvoor het centrum

ƒ9.000,— uit het Jachtfondsontving.

Het Jachtfonds verstrekt bovendien sinds

1977 elk jaar een vaste bijdrage van ƒ 5.000,-

aan het centrum in Pieterburen. Een zelfde

bedrag gaat jaarlijks naar een zeehondencen-

trum op Texel. Dit centrum gaf in 1982 vijf
Zeehonden de vrijheid terug en zal daarvoor

ƒ2.500.- ontvangen.

De afgelopen vijf jaar zijn in totaal 194 Zee-

honden uitgezet, waarvoor ƒ 500,- per dier is

toegekend.
Het Jachtfonds verstrekt deze bijdragen
omdat het, naast het doen van uitkeringen in

het geval van ontoelaatbare wildschade, tot

taak heeft de instandhouding te bevorderen

van diersoorten die voor de vrije natuur

waardevol zijn. Ook de Zeehond valt hieron-

der.

Het fonds wil deze tweede taak in de toe-

komst meer accent geven, overigens zonder

de tegemoetkomingenbij wildschade daaron-

der te laten lijden. Vandaar dat de bijdrage

voor de jachtakte, waaruit het fonds de helft

van haar middelen betrekt (± ƒ 1 miljoen)
vanaf 1 april 1983 is verhoogd van ƒ 30,- tot

ƒ 40,-. Deze verhoging levert het Jachtfonds

ƒ 350.000,—extra op.

Voor de besteding van deze gelden wordt ge-

dacht aan extra maatregelen ter bevordering

van de wildstand, wildbeheereenheden, on-

derzoek en voorlichting.
Zoals bekend stort ook het ministerie van

landbouw en visserij elk jaar ± ƒ 1 miljoen
in het Jachtfonds.

Persbericht van het Jachtfonds, no. 41, 4 fe-
bruari 1983.

Eerste wilde-zwijnenraster in gebruik

genomen

Op 11 maart 1983 is in Tongeren (Gld.) het

eerste electrische wildezwijnenraster in ge-

bruik genomen. Dit raster is bedoeld om de

landbouwenclave Tongeren te beschermen

tegen Wilde Zwijnen.
In tegenstelling tot de vroegere hoge wildras-

ters (1.80 m), die tot doel hadden het wild

binnen de natuurgebieden te houden, is het

electrische raster slechts 0.80 - 1.00 meter

hoog. Daardoor worden uit de landbouwen-

clave slechts die dieren geweerd, die de mees-

te schade aanrichten, namelijk de Wilde

Zwijnen.
De totale kosten van het raster bedragen

± ƒ 190.000,-,waarvan het Jachtfonds 80%

voor zijn rekening heeft genomen. De drie

jachthouders van het gebied hebben de overi-

ge kosten op zich genomen.

Persbericht van het Jachtfonds, no. 100, 11

maart 1983.


