BERICHTEN
Tien oogstsystemen bij
dunning
In het boekje "Tien oogstsystemen bij dunning", uitgegeven door de AVIH (Algemene Vereniging
Inlands Hout) komt de vraag aan de orde volgens
welke methode bossen op de beste en de voordeligste wijze gedund kunnen worden. Het boekwerkje is een vertalingvan een Zweedse brochure die
bewerkt is voor de Nederlandse situatie.
Aangezien "the forest that pays is the forest that
stays" is het nodig dat het dunnen gebeurt op een
wijze die het best is afgestemd op de aard van het
uit te dunnen perceel, de terreinomstandigheden,
de mate waarin bos is ontsloten e.d. De brochure
geeft een overzicht van tien mogelijke systemen om
dunningshout te oogsten. Van elk van de systemen
wordt aangegeven hoe het werkt, welke apparatuur
en welke investeringen ervoor nodig zijn en voor
welke situaties het zich het beste leent.
"Tien oogstsystemen bij dunning" is verkrijgbaar
door f 7,50 over te maken op giro 2116830 t.n.v.
AVIH te Zeist.

Voorlopige uitkomsten
LEI-DLO
Het Nederlandse particuliere bosbouwbedrijf was in
1994 opnieuw verliesgevend. Dat verlies was minder omvangrijk dan in het voorgaande jaar, wat een
gevolg was van lagere kosten en iets hogere opbrengsten, Aan de opbrengstenkant zorgde een
nieuwe Regeling Functiebeloning
Bos en
Natuurterreinen, in combinatie met de nog uit 1993
overlopende (her)bebossingsregeling voor een
aanzienlijk hoger bedrag aan subsidies. Dit werd
evenwel voor een belangrijk deel teniet gedaan
door de daling van de andere opbrengsten uit het
bosbedrijf. Tot deze conclusie komt het LandbouwEconomisch Instituut (LEI-DLO) op basis van een
berekening van "voorlopige uitkomsten" van de
Nederlandse particuliere bosbouw over 1994.
Het is voor de eerste maat dat LEI-DLO in een vroeg
stadium "voorlopige uitkomsten" publiceert. Het karakter van deze cijfers wordt toegelicht in een interne nota die op korte termijn op aanvraag verkrijgbaar is (08370-77995). De ervaring is dat de
betrouwbaarheid van deze voorlopige cijfers groot
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is; de definitieve uitkomsten zullen daar van maar
weinig afwijken. De definitieve bedrijfsuitkomsten in
de Nederlandse particuliere bosbouw over 1994
worden in december '95 gepubliceerd in Periodieke
Rapportage 29-94. Dit rapport geeft tevens informatie over de opzet van het boekhoudnet van particuliere bosbouwondernemingen en de daarbij gehanteerde berekeningswijze.

Forse toename
stormverzekering bos
Steeds meer boseigenaren verzekeren hun bosbezit tegen stormschade. Inmiddels heeft een kwart
van alle verzekerden bij de Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij, naast de brandverzekering,
ook een stormverzekering afgesloten. Dit werd meegedeeld tijdens de presentatie van het jaarverslag
over 1994. In het afgelopen halfjaar is de oppervlakte bos die tegen storm is verzekerd toegenomen
met veertig procent tot ongeveer 12.000 hectare.
Inmiddels zijn bij de maatschappij 2900 boseigenaren verzekerd met een totaal bosoppervlak van bijna 60.000 hectare. Tweederde van de verzekerden
zijn particulieren en bedrijven. De overige oppervlakte is eigendom van gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties.
Het resultaat van het schadebedijf lag in '94 ongeveer op hetzelfde niveau als in '93. Ruim vijftig procent van de totale schade-uitkering was brandschade. De stormschade deed zich met name voor in
jonge opstanden van de snelgroeiende Unal-populieren. Als gevolg van de bevredigende resultaten
en het gunstige schadeverloop werd aan de deelnemers aan het eind van het jaar een premie-restitutie gedaan.

Studiedag Inlands hout
De Vereniging Houtrijk Nederland houdt zaterdag 18
november een studiedag over de gebruikswaarde
van inlands hout op Slot Doddendael bij Ewijk. Een
meubelmaker, houtdraaier, boomverzorger en een
houthandelaar zullen vertellen welk hout zij zoeken en
wat hun eisen zijn. Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren: Vereniging Houtrijk Nederland, Postbus 3,
4128 ZV Lexmond. Meer informatie: 08855-78982 (F.
Gielissen) of 05756-4658 (O. Koedijk).
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