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Oorspronkelijke Bijdragen .
BOSCHBOUW IN DE T W E E D E ZITTING VAN DE FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION (F.A.O,)
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De 2de zitting van de F.A.O. werd gehouden te Kopenhagen van 2
tot 13 September.
\
7
"
Er werden drie commissies gevormd : commissie A behandelde de
technische kwesties, commissie B de órganisatié en administratie; commissie C de wereld-voedselpolitiek.
' ' 1 ;
De boschbouw vormde een onderdeel van commissie A, als Comité
III; voorzitter was L. F. W a t t s (U.S.A.). Dit comité heeft zich gesplitst in twee sub-commissies ; één voor boschbouw en één voor boschproducten. '
' • "" '•• '4
' ' ^ : ' '' ' • w
Aan het door Comité III uitgebrachte rapport is het volgende ontleend: '•"
•
^
>..
•
- •
„In dedicating itself to the'goal of freedom from want, FAO must
, „devote a major effort to restoration of thé world's forest and
r
„to the effective use of their products.
„There is a shortage of wood, despite the fact that the world has
„more than enough forest soil to provide wood for the earth's
„peoples and with proper forest management and utilization enough
„wood could be produced to supply all existent needs".
• '
Als oorzaken voor de kritieke situatie in dé houtvoorziening worden
genoemd : ontbossching — in het bijzonder ook door den oorlog — verkeerde behandeling der bosschen, mislukking van de exploitatie van:
kaprij'pe bosschen — vooral tropische —/onvolledige benutting vari de
;
bosschen, onvoldoende personeel. ' ; Het gebrek aan goede statistieken doet zich sterk gevoelen. *
„The rehabilitation of the world's forests is a huge task, worthy of
'„a huge effort. It will take time; it will call for teamwork on an
„international scale.'Only through the cooperation of FAO Memb e r governments in supplying necessary information and enacting
. „legislation can the Division of Forestry and Forest Products hop&
„to assist them in protecting and managing theirs forests and in
„bringing, higher living standards to the peoples of thé world".
* De door het comité gegeven aanbevelingen behelzen o.a*. het volgende :
Het is urgent, dat de World Food Board de producten van den boschbouw in haar actie betrekke.
v
Het is noodig, dat de bo^chafdeeling van FAO zoo spoedig mogelijk
balansen opmake met betrekking tot de boschproducten, die tot grond-
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slag kunnen dienen van een wereld-boschbouwprogramma. Met het oog
op den ernst van het opbouwprobleem vraagt de houtvoorziening in
Europa directe actie. Voor een goede functionneering van de boschbouworganisatie van de FAO wordt de oprichting aangeraden van vier
regionale bureaus, (waarvan één tevens centraal bureau) te weten :
* le. Noord-Amerika ;
; 2e. Europa, met inbegrip yan Rusland en het geheele Middellandsche
l
Zee-gebied; - *
' A: "' ' ' " * ** ''' '
3e. het overige ,deel van Amerika en Afrika (met uitzondering van
V • het Middellandsche Zee-gebied) en
s -V :.
•:.
4e. Azië met Oceariië.
v
>.
•
Voor de toekomst wordt gedacht aan :
.
5e. het gebied van den Pacific.
%
De spoedige oprichting van het Europeesche Centrum wordt bijzonder urgent geacht. In elk land kome, in het kader van FAO, een subcomité voor boschbouw en boschproducten.
. ,
r
Een onderzoek — zoo mogelijk nog in 1946 — naar de houtvoorraden
in de Zuid^Amerikaansche landen, in het bijzonder naar de groote
reserves aan Parana Pine, wordt van groot belang geacht voor de hout!
voorziening.
. , ,,
5 ,
. ,'Vcrdcrc, aanbevelingen zijn :
Het samenstellen in alle landen van statistieken betreffende houtvoorraad, aanwas, kap, enz..; publicatie van statistieken (een speciaal congres voor boschbouwstatistiek wordt gewenscht geacht) onderzoek
naar het aantal beroepsboschbouwers, vergrooting van dit aantal, opleiding en eventueele uitwisseling van personeel, bespoediging van het
onderzoek naar, het boschbouwbeleid in de verschillende landen, verzamelen van wetten op böschbouwgebied.
•
.
"It' is particularly important to establish, so far as possible, the
, ' "most desirable balance betweea agriculture and forest areas".
Verschillende der reeds in het vorige jaar te Quebec gedane aanbevelingen worden nog nader uitgewerkt en onderstreept, o.a. die met
betrekking tot herbebossfching, certificatie van zaden en planten en het
gebruik en de verschaffing van werktuigen en instrumenten.
Voorts wordt aangeraden : een onderzoek vanwege FAO naar de
pulppositie en het daarvoor beschikbare hout ; grootere samenwerking
— met medewerking van FAO — bij het chemisch en technologisch
onderzoek. Verschillende onderzoekingen, die den voorrang verdienen,
worden genoemd.
.
.
.
Het is van veel belang, studies te maken over het gebruik van hout
voor verschillende doeleinden mede in verband met den levensstandaard.
In het comité werden ten slotte nog behandeld verschillende aangelegenheden met betrekking tot het Centre International de Sylviculture, het Comité International du Bois,,de Unie van Boschbouwproefstations en het Emergency Economic Committee for Europe (E.E.C.E.),
waarmede nauwe samenwerking noodzakelijk is.
,
Ten slotte werd aanbevolen het houden van een Derde Wereld
Boschbouw Congres in, Europa in 1948. ^ , , " - ' > ; '
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Utrecht, 30 December 1946. •

