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Het "European Forest Institute (EFI)"
Hoewel onofficieel al begin
1993 van start gegaan, is
op 9 september jl. door 12
Europese instituten het
verdrag ondertekend
waarmee het European
Forest Institute (EFI) in
Joensuu, Finland, officieel
is opgericht. Dit nieuwe
instituut beoogt een
samenwerkingsverband te
vormen tussen
verschillende instellingen
binnen Europa die zich met
bos en bosbouw
bezighouden. Dergelijke
instellingen kunnen lid
worden van het EFI, en
uiteindelijk zal de staf van
het EFI voor minimaal de
helft bestaan uit
buitenlandse (niet-Finse)
medewerkers, die voor
perioden van enkele
maanden tot enkele jaren
aan het nieuwe instituut
werkzaam zullen zijn. Ter
informatie wordt hier een
korte beschrijving gegeven
van de doelstellingen van
EFI, de samenwerkingsmogelijkheden die een
dergelijk internationaal
instituut kan bieden, en de
recent door EFI in gang
gezette projecten.
Oprichting en doelstelling
Al bij de voorbereiding van de
ministersconferentie over bosbouw te Straatsburg, in december 1990, zijn er door Finland initiatieven genomen om te komen
tot een Europees bosinstituut.
Finland heeft hierbij het voortouw
genomen, om vervolgens samen
met 12 mede-oprichters een dergelijk instituut te installeren. De
Finse regering stelde zich daartoe garant voor de financiering
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van het instituut tot 1997. Daarna
moet een zelfstandige basis voor
het instituut gevonden zijn door
mede-financiering door andere
nationale overheden en uit internationale programma's. In oktober 1993 is prof.dr. B. Solberg,
bosbouweconoom aan de Noorse Landbouwuniversiteit, benoemd tot direkteur van het EFI.
Op dit moment zijn 6 personen
werkzaam aan het instituut in
Joensuu en zijn diverse projecten
begonnen of in voorbereiding op
diverse plaatsen in Europa. Het is
de bedoeling de staf van het instituut geleidelijk toe te laten nemen tot een omvang van zo'n 2025 medewerkers.
Het EFI beoogt een onafhankelijk
onderzoeksinstituut te zijn, dat
onderzoek uitvoert ten behoeve
van nationale en internationale
bosbeleidsmakers, onder andere
op het gebied van bosbeheer,
houtvoorziening en houtmarkt, en
bosvitaliteit. Het instituut stelt
zich onder andere ten doel de
toekomstige ontwikkelingen aangaande het bos in Europa te analyseren door middel van scenariostudies. Daarbij organiseert
het EFI workshops en zal het instituut gaan optreden als beheerder van een databank over het
Europese bos. Zwaartepunt hierbij ligt in de analyse en synthese
van bestaande gegevens met
behulp van bestaande technieken en modellen, waarbij het instituut onderzoeksfaciliteiten (gegevens, bewerkingsmethoden)
zal verschaffen aan de lid-instituten. Het EFI is onder andere opgericht omdat steeds meer problemen op het gebied van
bosecologie, bosbeleid en houtmarkt een internationale aanpak
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waarde van het instituut ligt in de
integratie en beschikbaarstelling
van gegevens op Europese
schaal om deze problemen te
bestuderen. Veel gegevens zijn
aanwezig bij de nationale instellingen, maar deze bestanden zijn
meestal niet gekoppeld. Multidisciplinaire, pan-europese netwerken waarin alle nationale expertises tot hun recht komen zijn
daarom belangrijk.

Lopende projecten
-"Forestry Data Bank": In samenwerking met de ECEIFAO is begonnen met .de opzet van een
databank van het Europese bos.
In eerste instantie zijn de gegevens van het UN-ECE Forest
Resource Assessment opgenomen, maar later zullen ook opgenomen worden: produktie en
handel, houtprodukten en sociaal-economische onderwerpen.
-"Growth trends of European forests; has site productivity changed?": Recente studies geven
steeds meer aanwijzingen dat de
groei van het Europese bos sterk
afwijkt van eerdere veronderstellingen en groeimodellen, en vaak
veel hoger is dan lange tijd gedacht werd. Doel van het EFI project is om groeitrends in centraal
en noord Europa te analyseren
aan de hand van beschikbare
gegevens van permanente proefperken, om zodoende de mogelijke effecten van milieuveranderingen te kwantificeren, en
vervolgens relevante scenario's
voor toekomstige ontwikkeling
van het bos als natuurlijke hulpbron op te stellen. Daartoe zijn instituten in Europa die beschikken
over groeigegevens van permanente proefperken of meerdere malen uitgevoerde bosinventarisaties, uitgenodigd om aan

dit project deel te nemen.
-"Policy implications of the 1990
UN-ECE Forest Resource Assessment": Deze UN-ECE studie
heeft een grote hoeveelheid bosinventarisatie gegevens van alle
Europese landen beschikbaar
gemaakt. Een onderzoekteam
bestaande uit Prof. Giordano
(Viterbo), Prof. Glück (Wenen),
Dr. Hummel (Oxford), Prof. Kurth
(Dresden) en Prof. Kuusela
(Joensuu) heeft de resultaten geanalyseerd ter ondersteuning
van het Europese bosbeleid. Belangrijkste conclusie: de staande
voorraad in de Europese bossen
neemt snel toe. Mede door lage
houtprijzen blijft de jaarlijkse kap
ver achter bij de bijgroei, met
consequenties voor de houtvoorziening op de langere termijn.
-"Undisturbed and semi-natura1
forests and woodlands in Europen: Ondanks toenemende aandacht voor biodiversiteit is het
vaak onduidelijk wat hieronder
wordt verstaan en hoe het bepaald kan worden. Dit project
van het EFI richt zich op het
installeren van een Europees netwerk van permanente proefperken (bosreservaten) waarin natuurlijke
processen
kunnen
worden bestudeerd. De doelstelling is gericht op het standaardi-

seren van de methoden van opname en op het formuleren van
bosbeheer dat aansluit bij de van
nature optredende processen,
gericht op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.
-"Carbon balance of European
forest sector": Hoewel er nog
veel onduidelijkheid is over de
mate en snelheid van klimaatverandering zijn beleidsmakers het
er over eens dat alle mogelijkheden om de toename van broeikasgassen tegen te gaan intensief onderzocht moeten worden.
Het EFI heeft het initiatief genomen voor een studie van de koolstofbalans van de gehele Europese bosbouwsector (inclusief
Oost-Europa) bij diverse scenarios van bosbeheer en houtgebruik. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met diverse
beleids-, verzurings- of klimaatveranderingsscenarios. Ter voorbereiding is vorig jaar een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door
een medewerker van het IBN, die
daartoe enige maanden aan het
EFI werkzaam was. Deze studie
wordt vervolgd met een uitvoerig
samenwerkingsproject waarin op
gestandaardiseerde een complete koolstofbalans voor de bosbouwsector van de 26 Europese
landen wordt opgesteld.
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Stand van zaken
Het EFI heeft zich tot dusverre
mogen verheugen in een brede
belangstelling van Europese onderzoeksinstellingen. Het bestuur, bestaande uit 9 leden van
evenzovele nationaliteiten, geeft
het instituut een breed draagvlak.
Ook het toenemende aantal lidinstituten en de grote belangstelling die er is vanuit de EG, geven
aan dat het instituut een goede
basis heeft gelegd. Vanuit Nederland zijn het IBN en de vakgroep Bosbouw van de Landbouwuniversiteit als lid tot het EFI
toegetreden. Het IBN participeert
momenteel in de projecten over
analyse van groeitrends, de
Europese koolstofbalans, en het
netwerk van bosreservaten in
Europa. Het EFI verspreid een
nieuwsbrief die op aanvraag gratis verstrekt wordt aan geïnteresseerden die werkzaam zijn in
onderzoek en beleid. In de toekomst zal via het NBT regelmatig
verslag gedaan worden van de
Nederlandse betrokkenheid bij
EFI.
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