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BOS E N HOU T B E R C H T E N

Het Timber Committee in Genève

bijeen

Van 9 tot 13 oktober j.l. vergaderde in Genève het Timber
Committee van de Economische Commissie voor Europa van

de Verenigde Naties. Daarbij waren 27 landen en 15
internationale organisaties vertegenwoordigd met in totaal

rond 120 gedelegeerden. De schrijver van dit Bos en Hout
Bericht werd voor het komende jaar tot voorzitter van het

Houtcomité gekozen. De heer Moskov uit Bulgarije,
vice-president van de Bulgaarse Forestry and Forest

Industries Association, werd vice-voorzitter.
Dit Bos en Hout Bericht geeft een overzicht van de

belangrijkste kwesties die tijdens de zitting in Genève
besproken zijn, n.l. de internationale markten van hout en

houtprodukten, een verklaring van het Timber Committee
over tropisch hout en het speciale thema van de zitting, bos

en hout in Ruslan,d.

Wat is het ECE Timber Committee

In totaal 34 landen in Europa en Noord
Amerika werken op het gebied van de
bosbouw en de houtmarkt samen in het
Timber Committee, een van de organiso
ties binnen de "Economie Commission for
Europe" van de Verenigde Naties, die
haar zetel heeft in Genève. Het werk van
het Timber Committee is niet alleen van
belang voor de overheden von de aange
sloten landen maar voor allen die bij
bosbouw en houtmarkt zijn betrokken.
Vertegenwoordigers van handel en indus
trie, soms ook van onderzoekinstellingen
nemen dan ook deel aan activiteiten die
door het ECE Timber Committee worden
ontwikkeld, zowel in de delegaties op de
jaarlijkse zittingen als in suborganen van
het Timber Committee. Er zijn in samen
werking met de European Forestry
Commission twee belangrijke suborganen
opgezet, namelijk een Werkgroep voor
Economie en Statistiek en een Commissie
voor Bostechniek en Bosarbeid. De laatste
groep valt ook nog onder auspiciën van
de International Labour Organisation.
Het Timber Committee, in 1947 gesticht,
heeft nu acht hoofdterreinen van activi
teiten:

- Analyse van de markten van hout en
houtprodukten.

- Lange termijn trends en vooruitzichten
voor de bosbouw en de houtsector.

- Economische en technologische

problemen in de houtverwerkende
industrie.

- Hout en energie.
-'- Het gebruik van houtprodukten.
- De verbetering van arbeidstechnieken

in het bos en van de training van
bosarbeiders.

- Milieuproblemen en behoud van de
houtbronnen.

- Het verzamelen, publiceren alsmede
ook de verbetering van de statistieken
op het gebied van bosbouw en hout
produkten.

Het Volkerenbondspaleis te Genève.

Het Committee komt in plenaire zitting
één maal per jaar bijeen, in oktober, en
zijn suborganen één tot enkele malen per
jaar. Verder zijn er speciale onderwerpen
die behandeld worden in zogenaamde
teams van experts, zoals al sinds een
aantal jaren het geval is met de invloed
van schade aan bossen op de houtpro
duktie. Zeer regelmatig worden symposia
georganiseerd over specifieke onder
werpen.
Het Timber Committee publiceert zeer
veel gegevens over de huidige en
verwachte markten van hout en houtpro
dukten en levert voor haar gebied,
Europa inclusief Rusland en Noord
Amerika, de noodzakelijke statistische
gegevens aan de FAO. Het is intensief
bezig met de invloed van het gebeuren in
het bos op de houtmarkt, maar stuit in
dat verband nogal eens op nationale
gevoeligheden. Dat geldt overigens ook
voor zijn marktvoorspellingen.
Het Committee beschikt over een uitste
kend functionerend secretariaat in
Genève, gecombineerd met dat van de
European Forestry Commission, een instel
ling van de FAO.

De situatie op de houtmarkt

Zoals te doen gebruikelijk, werd een
belangrijk deel van de zitting van het
Timber Committee besteed aan de
ontwikkeling van de markten van rond
hout en verschillende houtprodukten in
1988, 1989 en, uiteraard gebaseerd op
verwachtingen, 1990. Hierna een kort
overzicht van de conclusies.



Gezaagd naaldhout
Het verbruik van gezaagd naaldhout in
Europa bereikte in 1988 een absoluut
record van 80,6 miljoen m3 en zal waar
schijnlijk in 1989 nog iets verder stijgen tot
bijna 81 miljoen m3

• Om in deze vraag te
kunnen voorzien zal de Europese
produktie in 1989 naar verwachting stijgen
met 1,4 miljoen m3 of 2%, waarbij vooral
de Duitse Bondsrepubliek en Oostenrijk
een opmerkelijke toename voorspellen. In
Oost-Europa daarentegen verwacht men
een daling in vergelijking met 1988,
evenals, zij het in zeer geringe mate, in
Finland en Zweden.
De export van gezaagd naaldhout zal in
1989 tot 22 miljoen m3 stijgen, een groei
met gemiddeld 1,4%. Een hogere export
dan in 1988 wordt gesignaleerd in
Oostenrijk, West-Duitsland en Noor
wegen, een lagere in Finland en Zweden
die te maken hebben met een voortdu
rend sterke thuismarkt. Ook de Oosteuro
pese exporteurs melden een daling.
Opmerkelijk is de aanzienlijke terugval in
export die door de USSR wordt voorzien,
600.000 m3

, Canada en de USA zullen
hun uitvoer naar de Europese markten
zien teruglopen met respectievelijk
630.000 en 120.000 m3• Dat heeft deels te
maken met de stijging van de koersen
van de Noordamerikaanse valuta ten
opzichte van de Europese. _
De meest opvallende verandering in de
import in 1989 wordt gesignaleerd door
Engeland, 300.000 m3 minder dan in 1988.
In andere landen is sprake van maar zeer
geringe veranderingen.
Voor het komende jaar, 1990, wordt zowel
voor de produktie en de vraag als voor
de import en de export van gezaagd
naaldhout een geringe daling verwacht
ten opzichte van 1989. In Europa als
geheel verwacht men een vraag van 79,8
miljoen m3, 1,4% minder dan in 1989.
Ook de produktie zal naar verwachting
dalen, met 0,5%. Evenals in 1989 wordt
de belangrijkste verandering in de import
verwacht bij Engeland, en wel een vermin
dering met 750.000 m3•

De consumptie in Noord-Amerika zal
naar verwachting in 1990 stabiliseren. Dat
geldt ook voor produktie en import. De
Canadese export zal echter zowel in 1989
als in 1990 dalen, slechts ten dele goed
gemaakt door stijging van de export van
de ·USA. De uitvoer van Canada bereikte
in 1987 een top van bijna 42 miljoen m3,

in 1989 was hij ruim 39,5 miljoen m3. In
1989 en 1990 zal de uitvoer van de
Vèrenigde Staten tot een recordhoogte
stijgen, 8,7 miljoen m3, waarmee de USA
de op een na grootste exporteur van de
wereld zal worden. Men vergete echter
niet dat de USA aanzienlijk meer impor
teert, namelijk bijna 33 miljoen m3 in 1988.

Naaldhoutstammen
De oogst en het verbruik van naaldhout
stammen in Europa zal in 1989 en 1990
naar verwachting ongeveer de trends
weerspiegelen die voor de produktie van
gezaagd naaldhout gelden, namelijk een
toename in 1989 gevolgd door een

bescheiden daling in 1990, bij een geschat
verbruik dat oploopt tot 126,6 miljoen m3.

De handelscijfers zullen in deze twee
jaren niet veel verandering laten zien ten
opzichte van 1988 toen de import 5,8
miljoen m3 en de export 3,4 miljoen m3

bedroeg. Voor Zweden geldt echter een
daling van de import met bijna de helft,
tot 475.000 m3

. De uitvoer van de USSR
en van Noord-Amerika zal in 1989 en
1990 afnemen; het belangrijkste afzetge
bied van deze twee landen voor zaag
hout is Oost-Azië en dan vooral Japan.
De prijzen van stamhout (zaaghout) zijn in
de meeste Europese landen zeer vast. Dit
heeft ook een invloed op de prijs van
gezaagd hout die vooral voor spar een
continu stijgende trend vertoont. Deze
prijsstijging zou de zagerijen in staat
kunnen stellen iets meer rondhout te halen
uit andere dan de traditionele producen
tenlanden, zoals Chili en Nieuw-Zeeland.
Door o.a. de Nederlander Nielsen werd
er zeer nadrukkelijk voor gewaarschuwd
dat een sterke toename van de prijs van
gezaagd hout kan resulteren in een
verzwakte concurrentiepositie van hout
ten opzichte van andere materialen.
In de regel zijn geen problemen onder
vonden met de voorziening van rondhout,
behalve in Finland als gevolg van concur
rentie van de pulpindustrie en door
problemen bij het maken van prijsaf
spraken tussen boseigenaren en industrie.
Verder waren er problemen in de Sovjet
Unie als gevolg van transportproblemen.

Gezaagd loofhout
Men verwacht dat zowel de produktie als
het verbruik van gezaagd loofhout in
Europa licht zal stijgen tot respectievelijk
17,9 en 21,9 miljoen m3 in 1990. De import
in 1990, 6,8 miljoen m3, zal naar verwach
ting iets hoger uitvallen dan in 1988.
Vooral de toegenomen invoer van Neder
land en Spanje speelt daarbij een rol. De
export zal in 1989 en 1990 dalen tot 2,8
miljoen m3, bijna 5% minder dan in 1988.
Er is sprake van een opvallend verschil in
importcijfers tussen gezaagd hout uit de
gematigde luchtstreken en tropisch
gezaagd hout. De invoer van het eerstge
noemde zou over de periode 1989-1990
stijgen met 250.000 m3, die van tropisch
gezaagd hout daarentegen zou met
eenzelfde hoeveelheid afnemen, waarbij
Nederland en het Verenigd Koninkrijk een
belangrijke rol spelen. Dit zou er toe
leiden dat in 1990 voor het eersl sinds
vele jaren de Europese invoer van
gezaagd hout uit de gematigde lucht
streken juist iets hoger is dan die van
tropisch hout.
Het verbruik in Noord-Amerika zal in
1989 voor het tweede opeenvolgende jaar
sterk dalen, om in 1990 zich wat te
herstellen tot een niveau van 16,4 miljoen
m3. Men verwacht een daling van de
export in 1989 met 16% en ook hier een
gedeeltelijk herstel in 1990 tot 3,3 miljoen
m3.

Loofhoutstammen
Wat betreft de loofhoutstammen, dus de

grondstof voor gezaagd loofhout,
verwacht men in Europa een toename van
de behoefte in 1989 met 1,4%, gevolgd
door een heel lichte wijziging in 1990 tot
37,8 miljoen m3

• In- en uitvoer in 1990
zullen naar verwachting weinig verschillen
van die in 1988, resp. 6,5 en 3,8 miljoen
m3

. Ook hier geldt een aanzienlijk verschil
tussen loofhoutstammen uit de gematigde
luchtstreken en die uit de tropen. Dit leidt
er, net als bij gezaagd hout, toe dat voor
het eerst sinds vele, vele jaren in 1990 de
invoer van loofhoutstammen uit de gema
tigde luchtstreken met 3,3 miljoen m3 net
iets boven die van tropische stammen lijkt
te gaan liggen. Frankrijk, West-Duitsland
en Italië voorspellen geleidelijke dalingen
in de invoer van tropisch stamhout. Daar
entegen verwachten verscheidene Zuideu
ropese landen als Griekenland, Portugal
en Spanje de import van deze tropische
soorten op peil te kunnen houden. Deze
drie landen zullen in 1990 maar liefst een
derde van de invoer van tropisch rond
hout in Europa voor hun rekening nemen.

Loofhout algemeen
In de discussie over de markten voor
soorten uit de gematigde luchtstreken
werd de aandacht gevestigd op de
aanzienlijke uitbreiding van verkopen van
de USA naar Europa en overigens ook
naar Japan in de afgelopen vijf jaar, tot
1989. Daarbij is eik nog steeds een zeer
belangrijke soort maar ook andere hout
soorten zijn in toenemende mate van
belang geworden.
Melding werd gemaakt van een recente
grote belangstelling voor beuk in Europa,
ook al voor gebruiksmogelijkheden waar
het bepaalde tropische soorten kan
vervangen. De prijzen voor de betere
kwaliteiten loofhout in de gematigde
luchtstreken zijn constant gebleven, maar
meer problemen zijn er met de prijs voor
de lagere kwaliteiten.
Met betrekking tot de tropische soorten
ontspon zich een levendige discussie.
Onder meer werd de aandacht gevestigd
op het feit dat in bepaalde tropische
landen problemen worden ondervonden
met het verkrijgen van rondhout omdat
men daar overgaat op het zoveel moge
lijk verwerken van dat hout in de eigen
industrie. Ook andere problemen zoals
veranderingen in tarieven, transportpro
blemen, kwaliteitsnormen etc. leiden tot
vermindering van de aanvoer van rond
hout in Europa. Ook werd aandacht
gevraagd voor het feit dat het gebruik
van tropisch hout in de toekomst nog
verder zal dalen omdat in bepaalde
lidlanden van de ECE de druk toeneemt
om het gebruik te beperken.
Tijdens zijn vergadering heeft het Timber
Committee besloten een verklaring af te
leggen over zijn positie ten aanzien van
tropisch hout. Die komt verderop in dit
Bos en Hout Bericht aan de orde.

Plaatmaterialen
Ik zal me hier beperken tot een totaal
overzicht.
De Europese vraag naar houten plaatma-



De voorzitter, Van der Meiden, met naast hem Tim Peck, als secretaris heel lang de ziel van het
Timber Comittee, sinds kort directeur van de .Agricultural and Timber Division' van de ECE.

terialen in hun totaal zal naar schatting in
1989 met 1,8% stijgen en in 1990 met
0,7% om dan een niveau te bereiken van
39,5 miljoen m3. De produktie en de
export zullen met resp. 6,4 en 7,8%
stijgen. De import, die van 1982 tot 1988
voortdurend is gestegen, zal met 7%
dalen.
De vraag naar en de produktie van
spaan- en vezelplaten in Europa zullen in
1990 een nieuwe recordhoogte bereiken.
De behoefte aan triplex zal, aldus
verwacht men, gelijk blijven of in de
meeste landen iets stijgen, maar toch zal
de totale vraag in Europa iets dalen door
een terugval in Engeland en Nederland.
De stijging van de Europese produktie in
1989 met 2,4% zou meer dan gecompen
seerd worden door een daling van de
invoer. Het Committee kon overigens vast
stellen dat, wereldwijd, de produktie van
triplex in 1988 een absoluut record heeft
bereikt.
In Noord-Amerika zal het verbruik van
houten plaatmaterialen, dat in 1988
daalde na vijf achtereenvolgende jaren
met recordniveaus, verder afnemen tot
37,7 miljoen m3 in 1989. In 1990 verwacht
men een licht herstel. Alleen de
consumptie van spaanplaten, inclusief
MDF (medium density fiberboard), zal in
1989 en 1990 een nieuwe recordhoogte
bereiken van 11,7 miljoen m3. In die jaren
zal het gebruik van triplex en vezelplaten
echter met 4% resp. 5% terugvallen.
Van 1983 tot 1989 is de produktiecapaci
teit van MDF in West-Europa toegenomen
met 600% tot 1,7 miljoen m3. Verdere
uitbreidingen zijn aangekondigd, wat zal
leiden tot een totale capaciteit van 2,3
miljoen m3 in 1993. Er worden ook
produktie-eenheden gebouwd voor
nieuwe types MDF, waarbij de variatie in
plaatdikte aanzienlijk wordt vergroot. Tot
dusverre heeft de groeiende vraag naar
dit soort platen de nieuwe produktie
capaciteiten niet voor problemen gesteld,
hoewel nu wordt vastgesteld dat de voor
raden beginnen te stijgen en de prijzen in
sommige landen onder druk staan.

Pulphout
De pulpproduktie in Europa en Noord
Amerika bleef in 1988 stijgen, voor het
derde achtereenvolgende jaar, tot een
nieuw record. In 1989 is de groei iets
afgezwakt en op het moment van de
vergadering van het Timber Committee
waren er toch aanwijzingen dat de top
waarschijnlijk in 1990 zal worden bereikt.
De aandacht van het Committee werd
ook gevraagd voor de historisch hoge
verhouding tussen pulpprijzen en papier
prijzen. Verder werd gewezen op de
toename van het verbruik van oud papier,
in de USA bijvoorbeeld sterk gestimuleerd
door maatregelen om afval te sorteren.
Naar verwachting zal in 1989 de behoefte
aan pulphout in Europa en in de USA
blijven stijgen en, zij het langzamer, ook
in 1990. In Europa zullen de verbruikscij
fers naar verwachting resp. 186 en 190
miljoen m3 bedragen, stijgingen van resp.
3,5 en 2,3%. In de V.S. wordt verwacht

dat de groei in het verbruik in 1989 2,2%
zal zijn, in 1990 1,5%, waarbij het dan
gaat om hoeveelheden van resp. 216 en
219 miljoen m3

•

Met interesse is uitgekeken naar de
verwachtingen van Finland en Zweden,
twee zeer grote importeurs van pulphout.
Wel, men gaat er van uit dat in 1989 de
kap van pulphout in Zweden met 10,8%
en die in Finland met 12,9% zal stijgen,

waardoor de invoer op hetzelfde niveau
zal blijven of, zoals in het geval van
Zweden, iets kan teruglopen. In beide
landen zijn de prijzen van rond pulphout
aanzienlijk gestegen. In Zweden hebben
veranderingen in het fiscale systeem en
een meer intensieve voorlichting aan
particuliere boseigenaren om hun hout
oogst te verhogen een belangrijke rol
gespeeld in de toename van de pulphout
produktie. In sommige Middeneuropese
landen echter wordt gerapporteerd dat er
een overproduktie van pulphout is,
gecombineerd met teruglopende prijzen.
Dit werd vooral toegeschreven aan
bijzonder goede oogstomstandigheden in
de afgelopen winter, verder aan de sterk
toegenomen produktie van gezaagd hout,
die immers leidt tot grotere hoeveelheden
zogenaamd resthout, zoals bekend een
belangrijke concurrent van rondhout in
het verbruik door de papier- en platenin
dustrie.
De Europese handel in pulphout zal naar
verwachting in 1989 en 1990 dalen met 2
à 5 %. Zweden verwacht dat zijn invoer
van pulphout, in 1988 nog 7,6 miljoen m3,

tot 4,9 miljoen m3 in 1990 kan teruglopen.
Opvallend is de situatie in Polen en Tsje
choslowakije, eens behorend tot Europa's
grootste exporteurs van pulphout. De
Poolse export is sterk teruggelopen en zal
dit blijven doen, van bijna 1,4 miljoen m3

in 1988 tot 500.000 m3 in 1990. Tsjechoslo
wakije zal aanzienlijk meer hout zelf
nodig hebben en ziet zijn export terug
vallen van 1,1 miljoen m3 in 1988 tot
340.000 m3 in 1990. Heel opvallend is ook
de stijging van de invoer van pulphout in
Portugal en Spanje, vooral in de vorm van
eucalyptus-chips van buiten Europa.
Portugal verwacht zelfs in 1990 een netto
importeur van pulphout te worden.

Noord-Amerika verwacht in 1989 een
toenemende uitvoer van pulphout, tot 14,3
miljoen m3, vooral als gevolg van een
sterke vraag uit Japan. De uitvoer zal in
1990 weer aanzienlijk terugvallen.

Een verklaring over tropisch hout

Het Timber Committee heeft, zoals eerder
in dit Bos en Hout Bericht vermeld, een

verklaring afgelegd over zijn standpunt
met betrekking tot de handel in en het
verbruik van tropisch hout. Deze verkla
ring is in het Engels opgesteld. Hij is als
volgt te vertalen:
1. Het Timber Committee deelt de wijd
verspreide bezorgdheid over de ontbos
sing en de achteruitgang van de bossen
in de tropen en het effect daarvan op het
milieu. Deze processen zijn niet alleen
ecologisch maar ook economisch schade
lijk voor de landen waarin deze bossen
zijn gelegen, maar kunnen ook ernstige
gevolgen hebben voor de mensheid als
geheel.
2. De oorzaken van de ontbossing zijn
talrijk en complex en zijn vooral
verbonden met sociale en economische
factoren. De ondergeschikte rol van de
commerciële bosexploitatie moet in deze
brede context worden gezien. Er is drin
gend behoefte aan een bevordering van
een beter begrip van de werkelijke aard
van het probleem. In dit verband kan het
Timber Committee een waardevolle rol
spelen door het doorzicht in de internatio
nale houthandel te vergroten en door ten
behoeve van zowel producenten als
consumenten een harmonieuze ontwikke
ling van de handel te ondersteunen.
3. Succesvolle oplossingen kunnen alleen
worden gevonden in de bredere context
van de ontwikkeling van de desbetref
fende producentenlanden die de verant
woordelijkheid hebben voor het beheer
van hun eigen bossen. Internationale
samenwerking echter, inclusief die van de
lid-landen van het ECE Timber Committee,
kan bijdragen tot het behoud en een
duurzaam beheer van de tropische
bossen.
4. Het Timber Committee is ervan over
tuigd dat iedere eenzijdige maatregel om



de invoer en het verbruik van tropisch
hout te beperken negatief zal uitwerken:
Zij zou een belangriike economische
prikkel om het bos in stand te howden
wegnemen, de waarde ervan verminderen
en aldus leiden tot verhoogde druk om de
bosgronden voor een ander gebruik te
bestemmen. Een boycot van tropisch
houtinvoer zou verder niet in overeen
stemming ziin met het streven naar een
vriiere internationale handel, met namen
binnen de context van de GATI-onder
handelingen in Uruguay.
S. Bij de discussie over doeltreffende
maatregelen om het tropische bos in
stand te houden moet, ten eerste, reke
ning worden gehouden met nationale
sociaal-economische ontwikkelingsdoelen
en hun relatie tot milieubescherming en
moet, ten tweede, een goed begrip van
de complexiteit van het probleem de basis
zijn. Om vooruitgang te boeken moet de
discussie in een constructieve geest
worden gevoerd door alle betrokken
partijen; dat zijn niet alleen de regeringen
maar ook niet-overheidsorganisaties,
wetenschap en de particuliere sector, die
in belangrijke mate zouden kunnen
bijdragen om tot doelmatige oplossingen
te komen, inclusief investeringen en tech
nische ondersteuning voor een goed
beheer van tropische bossen.
6. Het Timber Committee juicht nieuwe
inspanningen om deze problemen op
internationaal niveau aan te pakken toe,
met name het Tropical Forest Action Plan
(TFAP), uitgevoerd onder auspiciën van de
FAO. Het juicht ook de activiteiten van de
ITIO toe die, met een lange-termiin
perspectief, het beheer van tropische
bossen wil bevorderen via een brede
dialoog tussen producenten en consu
menten en met de actieve deelneming van
de particuliere sector en van niet-over
heidsorganisaties.
7. Het Timber Committee doet een beroep
op al zijn lidstaten om adequate maatre
gelen te overwegen om de ontwikkelings
landen evenals de desbetreffende interna
tionale organisaties te ondersteunen in
hun pogingen om het behoud en een
verstandig gebruik van het tropische bos
te combineren ên de handel in tropisch
hout harmonieus te ontwikkelen.
Tot "Zover de verklaring van het Timber
Committee over tropisch hout.

Bos en hout in Rusland

Over de belangriike Russische studie met
betrekking tot bosbouw, houtindustrie en
houthandel in de Sovjet Unie, speciaal
thema op de zitting van het Timber
Committee, moeten wij kort zijn.
Vooropgesteld moet worden dat de
Russen meer dan ooit opening van zaken
hebben gegeven over de situatie rond de
bos- en houtsector in hun land. Zelfkritiek
werd niet geschuwd.

Rusland is een van de belangriikste hout
landen in de wereld, dat mag als alge
meen bekend worden verondersteld. Tot

dusverre was het echter uiterst moeilijk
om 'recente gegevens van dit immense
land ter beschikking te kriigen. Nu, in
Genève, gebeurde dat wel. Helaas is het
volledige rapport niet in het Engels
beschikbaar, maar er werd wel een inte
ressante samenvatting gegeven.
Hieronder volgen eerst algemene gege
vens over bosareaal, houtoogst, voorraad
in het bos en produktie van houtpro
dukten. Het gaat om cijfers uit 1988.

Bosareaal 811 milioen ha.
Houtoogst 386,4 miljoen m3.

Staande houtvoorraad 85,9 miljard m3.

Jaarlijkse bosverjonging 2,2 miljoen ha.
Produktie van gezaagd hout 98,2 milioen
m3.

Produktie van:
- triplex 2,4 milioen m3

- spaanplaten 8,1 miljoen m3

- vezelplaten 650 miljoen m2

- pulp 8,8 miljoen ton
- papier 6,3 miljoen ton
- karton 4,5 milioen ton
samen 10,8 miljoen ton
Export van gezaagd hout 7,7% van de
produktie
Export van pulp 12,6% van de produktie.

Opvallend is dat de opgave die de
Russen nu over hun pulpproduktie doen
20% lager ligt dan hun opgaven in vorige
jaren. Verder is vermeldenswaard dat er
in Rusland er een belangrijke vraag is
naar hout als brandstof.
De belangrijkste bestemmingen van de
uitvoer van de houtprodukten uit de Sovjet
Unie zijn Finland, West-Duitsland, Frank
rijk, Italië, DDR, Hongarije, Tsjechoslowa
ki je, Japan, China en de ontwikkelings
landen.
Experts verwachten dat de vraag naar
hout in de Sovjet Unie en in de hele
wereld sneller zal stijgen dan de oogst.
Dat is de reden waarom in de houtindus
trie in de Sovjet Unie in belangriike mate
getracht wordt de ontwikkeling van doel
matige alternatieven voor massief hout,
namelijk plaatmaterialen en karton, in
sterkere mate te doen voortschrijden dan
de ontwikkeling van de kap.

Enkele doelstellingen in het Russische
beleid ten aanzien van de produktie en
de verwerking van hout zijn de volgende:
- Toename van het technische produktie-

niveau in alle branches door de invoe
ring van nieuwe technieken en geavan
ceerde technologieën, verder door de
uitbreiding, omvorming en vernieuwde
uitrusting van bestaande bedrijven.
Een meer uitgebreid en rationeel
gebruik van alle grondstoffen, ook van
mindere kwaliteiten. Nadruk op een
versnelde vervanging van massief hout
door plaatmaterialen en karton. Toene
ming van de chemische verwerking van
hout.
Een grotere en meer effectieve toepas
sing van zogenaamde zachte loofhout
soorten, in de pulp- en papierindustrie,
bij de fabricage van plaatmaterialen
maar ook in de zaagindustrie.

- Een groter en meer doelmatig gebruik
van de bossen in het Europese en
Oeralgedeelte van de Sovjet Unie door
intensivering van dunningen en eind kap
en door omzetting van weinig produk
tieve en laagwaardige opstanden
(vooral loofbossen) in meer produktieve
en kwalitatief betere bossen (vooral
naaldbossen), verder door het stichten
van middelgrote en kleine onderne
mingen voor de chemische en semi
chemische verwerking van hout.

- De stichting van geïntegreerde houtver
werkende ondernemingen in sterk
beboste gebieden die de hele cyclus
van werkzaamheden met betrekking tot
houtteelt, bosexploitatie en houtverwer
king kunnen uitvoeren.

- Alle mogeliike maatregelen om de
produktiviteit van bossen te verhogen
en om het bosbeheer te baseren op
een duurzaam, niet op uitputting gericht
gebruik. Activiteiten om de bescherming
van bos tegen brand, ziekten en insec
tenaantastingen te verbeteren.

- Een meer rationeel gebruik van hout
door de industrie, onder meer door het
formuleren en in praktijk brengen van
nieuwe regels en normen voor het
grondstofverbruik per eenheid produkt,
door de introductie van nieuwe techno
logische processen en via het maken
van nieuwe produkten.

- Bescherming van het milieu door
gebruik te maken van technologieën
waarbij doelmatig wordt omgegaan
met de grondstof en weinig of geen
afval wordt geproduceerd, verder door
een rationele situering van de industrie.

Aldus enkele doelstellingen in het Russi
sche bos- en houtbeleid. Tot slot nog een
zinsnede uit het Russisch rapport:
"Het is moeilijk om de rol en de betekenis
van het bos in het leven van de mens te
overschatten. Bossen zijn van grote
waarde als een van de principiële compo
nenten van de biosfeer. Bij de toenemend
intensieve exploitatie van natuurlijke hulp
bronnen, de sterke ontwikkeling van de
industrie en de vermelde urbanisatie, zal
de betekenis van onze bossen voor de
waterhuishouding, het klimaat en de
erosiebestrijding, de milieuhygiëne en de
volksgezondheid zeer sterk toenemen,
evenals hun esthetische belang."

Tot zover een overzicht van hetgeen
tijdens de 47e zitting van het Timber
Committee in Genève aan de orde kwam.
Het aan het eind van de bijeenkomst
aangenomen werkprogramma betekent
tal van activiteiten voor het komende jaar.
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