De bos- en houtsector in Europa:
wat staat ons te wachten?
Het eindrapport van de European Forest Sector Outlook Study (EFSOS) is
onlangs verschenen met een terugblik op de afgelopen 45 jaar in de bos- en
houtsector en een prognose voor de toekomst. Deze UNECE/FAO studie heeft
betrekking op 38 landen; alle grote Europese landen en 7 landen van de voormalige USSR. Dit bosbericht geeft een samenvatting van de resultaten en
conclusies van deze EFSOS.
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Conclusie
EFSOS signaleert een aantal belangrijke ont-
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biedt enerzijds de mogelijkheid om de oogst
nog verder te intensiveren, maar anderzijds
kan er meer bos worden bestemd voor de
natuurfunctie waarin geen houtoogst plaatsvindt. Tegelijk moet er worden gezocht naar
alternatieve inkomstenbronnen voor de boseigenaar. Deze alternatieve inkomstenbronnen
zijn nodig om het Europese bosbeheer op een
hoog niveau te houden, omdat niet verwacht
mag worden dat de economische situatie voor
de boseigenaar de komende jaren zal verbeteren. Hier ligt een grote uitdaging.
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