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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheeren Visserij meldt...

Wildschadebeleid moet effectief

blijven
Als de minister van Landbouw en Visserij wil

dat het wildschadebeleid effectief blijft, is

het heel belangrijk dat ook in de toekomst

een voor de betrokkenen duidelijk herken-

baar 'aanspreekpunt’ voor wildschadekwes-

ties blijft bestaan.

De Jachtraad schreef dit onlangs aan de mi-

nister over de op handen zijnde overheveling

van faunataken van de Directie Natuur, Mi-

lieu en Faunabeheer naar de Directie Uitvoe-

ring Regelingen.
De raad vindt verder dat de ambtenaren die

met schadekwesties belast zijn de nodige ken-

nis moeten hebben van landbouw en van de

fauna én de jacht; óók van de beleidskwesties

die daarbij aan de orde zijn. Om de zaken in

de praktijk goed te laten verlopen hecht de

raad veel waarde aan de achtergrondkennis

van de betrokken ambtenaren die ook zullen

moeten beschikken over mogelijkheden tot

coördinatieen voldoendeadministratieve on-

dersteuning voor de begeleiding van de prak-

tijk.

Voorzover nu bekend zal de overheveling van

taken kostenverhogend werken. De raad

waarschuwt dat de gewenstebeleidsresultaten

daaronder kunnen lijden.

Persbericht nummer 151 (21-9-1989) van de Jacht-

raad, postbus 20410, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Derde orale vaccinatiecampagne

tegen rabiës bij Vossen (Vulpes

vulpes) in Zuid-Limburg

De ministeries van Landbouw en Visserij en

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

hebben in het weekeinde van 11 en 12 novem-

ber 1989 in Zuid-Limburg een orale vac-

cinatie-actie tegen hondsdolheid bij Vos-

sen gehouden. De actie is de derde in een

campagne van twee a drie jaar, die als doel

heeft Nederland vrij te maken en te houden

van hondsdolheid. Daartoe werden in totaal

vier tot zes orale vaccinatie-acties gehouden.

Tijdens deze actie zijn 4.000 vaccindoses,

verpakt in lokaas, verspreid in het gebied ten

zuiden van de A76 (Geleen-Duitse grens). De

verspreiding heeft plaatsgevonden door de

jagers in het betrokken gebied. De actie sluit

aanbij soortgelijke acties in België en Duits-

land.

Tijdens de tweede orale vaccinatie campagne,

in mei 1989, zijn 4.000 monsters uitgezet.

Hiervan kon achteraf 80% niet meer worden

teruggevonden. Op dit moment loopt bij het

Centraal Diergeneeskundig Instituut onder-

zoek naar de mate, waarin Vossen het vaccin

hebben genomen. Voorlopige gegevens wij-

zen er op dat bijna 60% van de onderzochte

Vossen in aanraking met het lokaas is ge-

weest.

Het lokaas, datbestaat uit vismeel envet, be-

vat een capsule met het vaccin. Op de capsule

staat de volgende tekst: VORSICHT Tollwut

Impfstoff RAGE. Het vaccin is onschadelijk

voor de mens en voor huisdieren. Om elk risi-

co te voorkomen dient echter elk contact te

worden vermeden. Bovendien kan het lokaas

na contact de geur van de mens aannemen.

De Vos zal het dan laten liggen. Daarnaast is

strikte naleving van de reeds bestaande aan-

lijnplicht voor honden van belang, zodat het

vaccin bij de Vos terechtkomt en niet bij hon-

den.

De Vos is de belangrijkste verspreider van

hondsdolheid. De ziekte komt regelmatig

voor in Frankrijk, België, de Bondsrepubliek

Duitsland, de Duitse Democratische Repu-

bliek en Tsjechoslowakije. Sinds het einde

van de jaren zeventig heeft de ziekte zich

steeds verder verspreid over West-Europa.

Nederland bevindt zich op de grens van het

verspreidingsgebied.

Het laatste geval van hondsdolheid in Zuid-

Limburg heeft zich in juli 1988 voorgedaan.

Sinds die tijd bestaat in het gebied een ent-

Wij hebben gemeend onder de kop ’ministerie van Landbouw, Natuurbe-

heer en Visserij meldt’ regelmatig wat korte berichten zonder commentaar

op te nemen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Directie Voorlichtingen Externe Betrekkingen. Andere tijdschriften volg-

den ons hierin. Ofschoon in de berichten nog wel eens meningen worden

geuit waar natuur- en dierenbeschermers zich niet og moeilijk kunnen vere-

nigen hebben wij toch gemeendde teksten op te moeten nemen om een be-

ter idee te krijgen van de meningen, die op dit ministerie heersen.
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plicht en aanlijnplicht voor honden. Aan de

politie is verzocht op de naleving hiervan ver-

scherpt toe te zien, vooral gedurende de

eerste twee weken na het uitleggen van het

lokaas.

Vaccinatiecampagnes als deze worden al eni-

ge tijd met succes uitgevoerd in Zwitserland,

de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Frank-

rijk, België en Luxemburg. Tot nu toe zijn in

deze landen ruim 6.5 miljoen stuks lokaas

uitgelegd.
Na de actie zal worden gecontroleerd of de

Vossen het lokaas in voldoende mate hebben

opgenomen.

Persbericht nummer 164 (9-10-1989).

Bosbouwvoorlichtingsraad pleit voor

systematisch verzamelen van gegevens

over de gesteldheid van het bos

Er moeten meer systematisch verzamelde ge-

gevens over het Nederlandse bos beschikbaar

komen. Het gaat hierbij om gegevens over de

bodem, het water, de flora en de fauna in het

bos, die tot nu toe niet structureel worden

verzameld.

Dit onder meer staat in de Nota Verkenning

van de ontwikkeling van de vitaliteit van het

Nederlandse bos en de samenhang met om-

gevingsfactoren, die de Bosbouwvoorlich-

tingsraad onlangs aan minister ir. G. Braks

(Landbouw en Visserij) heeft aangeboden.

Tevens stelt de Bosbouwvoorlichtingsraad

voor een landelijk meetnet in bossen op te

gaan zetten in verband met de oprukkende

verdroging. Verdroging komt, in de orde van

grootte van enkele decimeters met uitschie-

ters tot meer dan een halve meter, plaatselijk

voor in de dekzandgebieden, het grondmore-

nengebied en op de stuwwallen in ons land.

Om de gezondheidstoestand van bossen te

verbeteren is het ook noodzakelijk dat emis-

sies van elektriciteitscentrales, industrieën,

landbouwbedrijven, woningen, kantoren

(verwarming) en voertuigen, spoedig worden

verlaagd.

Duidelijk is dat bestrijding van NH3-emissie

(ammoniak), in Nederland, een relatief groot

effect zal hebben op de nationale depositie

van verzurende stoffen. Het is daarom nood-

zakelijke dat de NH3-emissie in mest, in ons

land snel en fors wordt verlaagd.

De gezondheidstoestand van ons bos wordt

beïnvloedt door het klimaat (inclusief lucht-

verontreiniging), de bodemgesteldheid, de

waterhuishouding en het voorkomen van

ziekten en plagen. Sinds 1984 is er in ons land

sprake van een duidelijk afnemende vitaliteit

(gezondheid) van ons bos. Dit blijkt onder

meer uit het percentage weinig vitaal en niet

vitaal bos, dat samen 9,5% in 1984 is geste-

gen tot 21,0% in 1988. Voor bijvoorbeeld de

inlandse Eik is de categorie vitaal van 57,0%

in 1984 gedaald tot 20,7% in 1988 en de vita-

liteit van de Beuk is van 71,0% in 1984 ge-

daald tot 28,3% in 1988.

Tevens komen er steeds meer aanwijzingen

dat er tekorten zijn in de hoeveelheid be-

schikbaar water voor de groei van bomen

vanwege een oprukkende verdroging van bos-

bodems. Ook is er een sluipend proces van

degradatie in bosbodems aan de gang.

De nota ligt ter inzage in de bibliotheek van het mi-

nisterie van Landbouw en Visserij, Bezuidenhout-

seWeg 73, Den Haag en in de bibliotheek van het

Staatsbosbeheer, Griffioenlaan 2, Utrecht. Men

kan de nota aanvragen bij het secretariaat van de

Bosbouwvoorlichtingsraad.

Persbericht nummer 4 (10 - 7-1989) van Bosbouw-

voorlichtingsraad.

Muskusrattenbestrijding (Ondatra

zibethicus)

Naar schatting bevonden zich aan het eind

van de zomer ongeveer 175.000 Muskusratten

in ons land. Aan het begin van het voortplan-

tingsseizoen waren het er circa 30.000. De ge-

gevens, die mede worden verzameld bij on-

derzoek in de Flevopolder door het Rijks-

instituut voor Natuurbeheer (RIN), zijn een

indicatie voor het feit dat het vangen van

Muskusratten de enige doodsoorzaak is en

dat de jaarlijkse aanwas geheel wordt wegge-

vangen. Dit heeft minister Smit-Kroes (Ver-
keer en Waterstaat) 10 maart 1989 mede na-

mens minister Braks geantwoord op schrifte-

lijke vragen van de PvdA-Tweede-Kamer-

leden Zijlstra en Feenstra. Het onderzoek-

plan van het RIN, dat in 1987 is opgezet,

richt zich voornamelijk op de verbetering van

het inzicht in het gedrag van de dieren in de

natuurlijke omgeving ten behoeve van de ver-

betering van de doelmatigheid van de bestrij-

ding. Op de vraag of dit onderzoek niet bre-

der moet worden opgezet heeft de bewinds-

vrouwe geantwoord dat het onderzoek naar

het gebruik van lokstoffen bij debestrijding

is afgesloten en dat dit geen bruikbaar resul-

taat heeft opgeleverd (Aanhangsel Handelin-

gen T.K. ’88-’89, nr.365).



Advies Jachtraad Grofwildvisie

Veluwe

De Jachtraad heeft onlangs, op verzoek van

de minister van Landbouw en Visserij, advies

uitgebracht over de Grofwildvisie Veluwe.

De Jachtraad onderschrijft het advies dat

over de Grofwildvisie door de Zwartwildbe-

heers Advies Commissie en het Hertenberaad

is uitgebracht. Daarin worden de uit-

gangspunten van de Grofwildvisie onder-

schreven; terwijl het belang van een integrale

afweging van de diverse het terreinbeheer ra-

kende belangen wordtbenadrukt. Dit met het

oog op de bedrijfsmatige consequentie en

een systematische aanpak van het geheel.

De Jachtraad voegt daaraan toe dat in de uit-

werkingsfase een aantal aspecten nader aan

de orde kunnen komen, zoals onder andere:

aspecten van het jachtbeleid, de wijze van

aantalsregulatie van het wild, de relatie tus-

sen recreatie en wildbeheer.

De Jachtraad zal te zijner tijd gaarne daaro-

ver adviseren.

De Jachtraad ziet gaarne een adequate verte-

genwoordiging van belanghebbenden in het

Grofwildberaad en een goede afstemming

tussen toekomstig Grofwildberaad en Jach-

traad. Voorstellen daarvoor zijn in het advies

vervat.

Persbericht nummer 42, 21 maart 1989 van de

Jachtraad, postbus 20401, 2500 EK Den Haag.


