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Registratieplicht mest-

produktie eenden, Nertsen,

Vossen, Konijnen,

geiten en schapen

Voor het kunnen bepalen en

vaststellen van de fosfaatpro-

duktierechten van een bedrijf

met eenden en konijnen is

1990 gekozen. Voor Nertsen

en Vossen geldt de zelfde da-

tum met daarnaast een tweede

teldatum naar keuze in 1990.

Het gemiddelde van deze twee

data bepaalt omvang van de

referentiehoeveelheid mest.

Indien op een bedrijf met een-

den en/of konijnen op 31 de-

cember 1990 niet de gebruike-

lijke bezetting aanwezig is,

kan ook de bezetting op een

ander tijdstip binnen 1990

worden opgegeven.

Voor een bedrijf met Nertsen

en/of Vossen bestaat een uit-

wijkmogelijkheid naar 1989

indien de bezetting in 1990

niet representatief is. Voor

schapen en geiten is de telda-

tum gesteld op 31 december

1991. Bij schapen moeten al-

tijd de aantallen dieren op 31

december 1991 worden opge-

geven en op een datum naar

keuze in de maand mei of juni

van 1991. Ook hier bepaalt

het gemiddelde van deze twee

data de hoogte van de referen-

tiehoeveelheid mest. Voor gei-

ten geldt ook de mogelijkheid
om een andere datum in 1991

te kiezen indien 31 december

niet de gebruikelijke bezetting

weergeeft.

Persbericht nummer 149 (29 no-

vember 1991).

Staatssecretaris

drs. J.D. Gabor over

zoogdieren

Op 1 februari 1992 werd aan

de staatssecretaris van het mi-

nisterie van Landbouw, Na-

tuurbeheer en Visserij het

eerste exemplaar van de 'Atlas

van de Nederlandse zoogdie-

ren’ in het Provinciehuis te ’s-

Hertogenbosch aangeboden.

In een korte inleiding deelde

drs. J.D. Gabor mee dat er

verschillende zoogdiersoorten

prioriteit zullen krijgen bij het

treffen van soortgerichte

maatregelen, het vaststellen

van soortbeschermingsplan-

nen en/of het ondersteunen

van activiteiten van particulie-

ren. Wij hopen dat hij daarbij

'Huid en Haar’ niet over het

hoofd zal zien.

Hij noemde in verband met

bovenstaande de volgende

zoogdieren: vleermuizen (in

dit verband is van belang de

Nota Vleermuisbescherming,

verleden, heden en toekomst,

1988), Das (momenteel wordt

gewerkt aan een notitie over

de evaluatie van het dassenbe-

leid dat in 1984 is vastgesteld),

Otter (Herstelplan leefbaar-

heid Otter, 1989), Zeehond,

Bruinvis en Noordse Woel-

muis. Binnen afzienbare tijd

zullen de Das, Otter, Grijze en

Gewone Zeehond, alsmede de

Eekhoorn onder het bescher-

mingsregime van de Natuur-

beschermingswet komen. Zij

zullen dat niet meer onder de

categorie 'overig wild’ in de

zin van de Jachtwet vallen.

Dit is een gevolg van de zoge-

noemde 'reparatiewetgeving'
in verband met aanpassing
aan deEG-regelgeving. Verder

zijn in de Nota Jacht en

Wildbeheer voorgesteld de

jacht op de zoogdiersoorten

Bunzing en Hermelijn te slui-

ten. Dit, omdat hij van me-

ning is dat op de lijst van

wildsoorten slechts die soor-

ten thuishoren die van nature

in ons land voorkomen en

waarvan de verspreiding in de

Nederlandse natuur is ge-

wenst.

In de adviesronde over de No-

ta Jacht en Wildbeheer vroeg

drs. Gabor nadrukkelijk aan-

dacht te schenken aan de posi-

tie van het Damhert. Hij zal

uiteraard de adviezen afwach-

ten, maar er zullen volgens

hem heel goede argumenten

op tafel moeten komen, wil

hij de jacht op het Damhert

gaan openen. Hij wenst geen

'klopjacht' of 'vogelvrijver-
klaring' van het Damhert.

Voor een vergunning van het

schieten van Edelhert, Ree en

Wilde Zwijn wil drs. Gabor de

voorwaarde van een be-

heersplan gaan koppelen.

Hij deelde mee dat de rijks-
overheid het tot stand komen

van databanken met natuur-

wetenschappelijke basisinfor-

matie zal steunen. Bij de zo-

genaamde zoogdierendata-
bank speelt het Biogeogra-

fisch Informatiecentrum van

het ministerieeen centralerol.

Samenbrengen van informatie

vereist samenwerking, vindt

Binnenkort zullen alle hou-

ders van schapen, geiten, een-

den, konijnen, Nertsen en

Vossen de mestproduktie van

deze dieren moeten registre-

ren. Streefdatum was 1 janua-

ri 1992.

Elke houder van deze dier-

soorten dient het aantal die-

ren en het aantal hectaren

landbouwgrond op te geven

door een registratieformulier
in te vullen. Dit formulier

(met een duidelijke toelich-

ting) wordt hem toegezonden

door het Bureau Heffingen te

Assen wanneer daarzijn adres

bekend is. De verzending

vond op 26 november plaats.

Wie begin december nog geen

registratieformulieren had

ontvangen diende zelf contact

op te nemen met het Bureau

Heffingen, antwoordnummer

7000, 9400 VD Assen, 05920 -

11 685 (tussen 08.00 en 12.00

uur). Het formulier dient

vóór 1 februari 1992 in het be-

zit te zijn van het Bureau Hef-

fingen.
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hij. De Contactgroep Zoog-
dierinventarisatie is zijns in-

ziens dan ook een geslaagd
voorbeeld van samenwerking

tussen particuliere en ambte-

lijke organisaties. Om het in-

ventarisatie- en monitoron-

derzoek ook verder te stimule-

ren en uit te bouwen onder-

werpen medewerkers bij zijn

ministerie het projectvoorstel

’Monitoring’ momenteel aan

een nadere studie.

Voorts wordt bezien in hoe-

verre de informatieover aan-

tallen en aantalsontwikkelin-

gen met betrekking tot zoog-

dieren een plaats zal kunnen

krijgen in het Meetnet Natuur

en Landschap, dat is één van

de actiepunten in het Natuur-

beleidsplan. Om blijvend aan-

dacht op bedreigde plante- en

diersoorten te vestigen en om

specifieke beschermingsmaat-

regelen te kunnen treffen is hij

van plan zogenaamde ’Rode

Lijsten’ op te stellen voor di-

verse kwetsbare plante- en

diergroepen.


