Catastrofale gebeurtenissen zoals stormschade
en hoe daar bij de beheersplanning rekening
mee gehouden kan worden
Plans for specific aspects of forestry and their integration with the general
management plan for the enterprise for the impact of catastrophic events
such as storm damage.
J. B. Christensen, Denemarken

De traditionele wijze van planvorming

Summary

Bosbeheersplanning gebeurt in Denemarken traditioneel volgens methoden die onder Duitse invloed rond
1760 hun intrede hebben gedaan. Dat is er de reden
van dat voor de meeste gebieden, die door de Staatsbosdienst worden beheerd kaarten en plannen bestaan vanaf het begin van de negentiende eeuw.
In principe is lange termijn planning zowel in de privé- als in de pubüeke sector de verbindende factor tussen het verleden en de toekomst. Het resultaat daarvan is een goedgekeurd plan.
Behalve dat een beheersplan functioneert als een
opslagplaats van kennis en ervaring dient het ook te
fungeren als:
- een handleiding voor activiteiten (verjongingsplan,
dunningsschema, enz.);
- een communicatiemiddel (verticaal, binnen het bedrijf);
- een coördinatiemiddel (mankracht, machines);
- een controlemiddel.
Om dit te bereiken is het in de eerste plaats nodig de
verschillende doelstellingen van de boseigenaar te definiëren. De doelstellingen kunnen zowel van fysieke,
van economische als van sociale aard zijn. Tijdens het
planningsproces is een van de taken die vervuld moeten worden het combineren van de verschillende doelstellingen van de boseigenaar en ze zodanig tegen elkaar af te wegen dat er een optimale combinatie van
produkten uit voortkomt. Het is niet eenvoudig om deze taak uit te voeren, zelfs niet als gebruik wordt gemaakt van operationele researchmethoden zoals het
maximaliseren van de netto-winst door middel van het
maken van een lineair programmeringsmodel waarin
alle parameters zijn opgenomen. Tot op dit moment
wordt deze methode overigens in Denemarken nog
niet toegepast in het bosbeheer Operationele researchmethoden worden alleen toegepast op speciale
aspecten van het planningsproces.

The Danish State Forest Service administers 167.000
ha of which 105.000 ha are under forest. The area is
divided into 33 districts, and for each a management
plan, valid for 15 years, is created by the Planning
Section in the Service, in order to take into account catastrophic events (storm, insect attack, etc.) these
plans must be so operational as to allow easy and fast
modification. The philosophy and strategy of the Danish State Forest Service in creating such plans are
described.

In plaats daarvan bestaat in Denemarken de gebruikelijke planning uit het kiezen van een manier van
werken die redelijk lijkt. De consequenties van deze
manier van werken worden op een rijtje gezet en wanneer zij overeenkomen met de doelstellingen van de
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boseigenaar, wordt het plan dienovereenkomstig opgesteld. Indien deze manier van werken niet met de
doelstellingen van de eigenaar overeenkomt vindt er
een aanpassing en herziening plaats. (Helles, 1976).
Nadat een wijze van handelen is gekozen op de
hierboven beschreven manier, kan het uiteindelijke
plan deelplannen bevatten terzake van:
- grondgebruik (boomsoorten, verdeling etc.);
- ingrepen (dunningen, aanplanten);
- toewijzen van hulpmiddelen;
- immateriële zaken.
Voor het welslagen van het beheersplan is het van
belang dat deze deelplannen onderworpen worden
aan de reeds genoemde controle. Dit moet gedaan
worden door het instellen van richtlijnen of het inbouwen van procedures die kunnen helpen bij het verzamelen van gegevens over marginale veranderingen en
de aanpassingen daarop.
Bovendien is het wenselijk om een betrouwbaar systeem in te bouwen dat aangeeft wanneer de veranderingen een dusdanig niveau bereiken dat gedeeltelijke
of gehele herziening van het plan nodig is.
De meeste, zo niet alle veranderingen die een herziening van een plan noodzakelijk maken, worden veroorzaakt door de factoren risico en onzekerheid.
In de literatuur wordt traditioneel verschil gemaakt
tussen deze twee factoren. Risico is daarbij een situatie met een bekende kansverdeling en onzekerheid is
een situatie met een onbekende kansverdeling. Er lijkt
echter geen reden voor aanwezig te zijn om deze ver-
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schillen te handhaven en de term onzekerheid niet
voor alle situaties te gebruiken. Waarbij dan wel rekening moet worden gehouden met het feit dat er zich gevallen zullen voordoen waar sommige parameters een
'objectieve' kansverdeling hebben terwijl in andere gevallen sommige parameters een 'subjectieve' kansverdeling toegeschreven moet worden. (Christensen &
Helles, 1978).
Wanneer een kansverdeling is vastgesteld kan het
beheersplan onderworpen worden aan gevoeligheidsanalyses om bij voorbeeld vast te stellen welke
parameters het meest nauwgezet gevolgd moeten
worden.
Hedendaagse bosbeheersplanning
De Deense bosdienst heeft op dit moment 167.000 ha
grond onder haar beheer waarvan 105.000 ha bebost
is. Het areaal is verdeeld in 33 bosdistricten, die elk
onder leiding staan van een bosbouwkundig ambtenaar (forest officer) en de bosdistricten zijn weer elk
verdeeld in 3 tot 7 boswachterijen, elk onder leiding
van een boswachter {forest ranger).
Een standaard bosbeheersplan dat gemaakt is door
de staatsbosdienst omvat een periode van 15 jaar terwijl in de privé bosbouw 10 meestal gebruikelijk is. De
plannen behandelen een groot aantal aspecten van het
bosbeheer maar de produktie van hout is voor het merendeel van de gebieden nog steeds het belangrijkste
aspect. Het belang van andere functies van het bos in
de plannen neemt echter steeds meer toe.
In de praktijk begint het werk voor een beheersplan
met een complete inventarisatie van het terrein met behulp van bestaande kaarten, inventarislijsten en nieuw
gemaakt luchtfoto's op een schaal van 1 :4000. Op
basis hiervan worden nieuwe kaarten en inventarislijsten gemaakt. Kroonprojectie zowel als leeftijd, hoogte
en diameter voor een geschatte gemiddelde boom van
de heersende boomsoort worden in deze inventarisatie
beschreven voor iedere opstand niet kleiner dan ongeveer 0.2 ha. Bovendien worden alle andere soorten die
in de opstand aanwezig zijn ook beschreven. Deze terreininventarisatie wordt later uitgebreid met een grondig meetprogramma om algemene hoogte-volume grafieken voor iedere aanwezige boomsoort vast te kunnen stellen. Bovendien dient dit meetprogramma als
een controle op de keuze van de gemiddelde hoogtes
en diameters. De hoogte is in het bijzonder van groot
belang omdat de hoogte een belangrijke factor is bij
het bepale'n van de opbrengstklasse, indien die niet
gegeven is, en die de geschatte bijgroei voor de planperiode aangeeft.
Alle gegevens worden dan met de computer verwerkt teneinde de staande voorraad, de bijgroei en de
te oogsten hoeveelheid te berekenen. Dit gebeurt met
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behulp van het computerprogramma SRPLAN dat in
de afgelopen 20 jaar in Denemarken is ontwikkeld voor
gebruik in zowel de privé- als de overheidsbossen. Het
software pakket omvat onder meer de gebruikelijke opbrengsttabellen, al kunnen bijzondere opbrengsttabellen natuurlijk ook gebruikt worden. (Christensen,
1985).
Een nieuwe versie van het programma genaamd
TAURON is bij de Deense Heidemaatschappij in gebruik genomen. (Madsen, 1986).
Nadat de uiteindelijke berekeningen zijn gemaakt
voor ieder afzonderlijk district, worden de uitkomsten
in een zodanige vorm gegoten dat ze in een databank
kunnen worden opgeslagen samen met die van alle
andere bosdistricten. Deze databank vormt de ruggegraat van het boekhoudkundig systeem van de overheid. Deze database heet CSR (Centraal Bos Register). Hierin is dus niet alleen de gehele bosinventarisatie opgenomen maar ook de goedgekeurde
veijongingsplannen.
Deze databank wordt jaarlijks uitgebreid met de
nieuwe aanplanten. Op die manier is hij altijd actueel
wat betreft boomsoorten en de leeftijd van de bomen in
ieder vak. Het is de bedoeling dat deze databank ook
de feitelijke gevelde hoeveelheid hout gaat bevatten
opdat ook de staande voorraad zo nauwkeurig mogelijk is vastgelegd, althans in de vorm van een overzicht.
De hierbovenbeschreven plannen worden gedurende de 15 jaar dat zij geldig zijn constant aangepast. De
planperiode van 15 jaar is een garantie voor het veiligstellen van de verdeling op lange termijn van voorraad
en soorten maar er zijn altijd jaarlijkse veranderingen
en deze garanderen flexibiliteit van het plan zodat
nieuwe ontwikkelingen in een bepaalde boswachterij
of district in het plan opgenomen kunnen worden
De stormschade van 1981,1983 en 1984
In de nacht van 24 op 25 november 1981 raasde een
storm over Denemarken die de meest uitgebreide
windworp veroorzaakte die daar ooit is waargenomen.
De storm kwam uit het noordwesten en sloeg voornamelijk toe in een gordel die in het noorden werd begrensd door de lijn Alborg - Helsingsr en in het zuiden
door de lijn Ringkobing - Koge. In dit gebied komen
zowel staats- als privébossen voor. Bovendien werd
hier en daar buiten deze gordel ook nog schade aangericht. (Skovstyrelsen, 1982,1983,1984).
De totale windworp in de door de staat beheerde
bossen werd geschat op ongeveer 1 miljoen m3 waarvan 95% naaldhout en 5% loofhout. De in totaal door
de wind kaal geslagen oppervlakte bedroeg ongeveer
2600 ha. De schade kwam daarmee neer op een equivalent van ongeveer in drie jaar te kappen hout maar
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de verdeling van de schade was dermate onevenredig
dat het effect eerder neer kwam op een ongeveer in
tien jaar te vellen hoeveelheid. Om te voorkomen dat
de houtmarkt zou instorten werd onmiddellijk een kapverbod ingesteld voor die bossen van de staat waar
geen schade was aangericht. Om de werkgelegenheid
in stand te houden mocht we! gedund worden in jonge
fijnsparopstanden. Bovendien werden om de houtvoorziening van de Deense houtverwerkende industrie niet
in gevaar te laten komen ongeveer 300.000 m 3 opgeslagen in depots. Deze depots waren over het algemeen op land en het hout werd er tijdens de opslag nat
gehouden met beregeningsinstallaties.
De windworp van 1981 werd gevolgd door nog twee
in 1983 en in 1984. Bij al deze stormen werd in totaal
ongeveer 1 320 000 m 3 geveld op terreinen onder beheer bij de Staatsbosdienst. Teneinde het effect van de
stormschade op de toekomstige vellingen te kunnen
schatten is het zinvol om te kijken naar de leeftijdsklas-

senverdeling voor de groepen Picea en douglas en
voor Abies zoals die is weergegeven in figuur 1.
De staven van de histogrammen geven het verschil
aan tussen 1 januari 1961 en de situatie op 1 januari
1984. Opgemerkt dient te worden dat de cijfers voor
1984 nog niet geheel compleet zijn en dat het totale
gebied waar windworp heeft plaatsgevonden groter is
dan is aangegeven in figuur 1. De toename in de jaarklasse 1960-1970 moet worden toegeschreven aan
herziening van de wijze van planvormen in 1983 in één
bepaald district.
Voor de Staatsbosdienst in zijn geheel lijkt er geen
gevaar te bestaan dat de te vellen hoeveelheid moet
worden teruggebracht aangezien het resultaat van de
stormen vooral een afname betekent in de geplande
hoeveelheid te vellen hout. Het is zelfs mogelijk dat op
korte termijn zelfs nog iets meer gekapt gaat worden
aangezien een aantal randopstanden nog zal sterven
door de plotselinge vrijstelling.
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Figuur 1 Leeftijdsklassenverdeling
voor en na de windworp van 1981.

Figuur 2 Leeftijdsklassenverdeling
bij naaldbomen voor en na de windworp van 1981 in het district Buderupholm.
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Hieraan kan worden toegevoegd dat de jaarlijks geplande te vellen hoeveelheid hout binnen de Staatsbosdienst ongeveer 525.000 m 3 bedraagt ofwel 5
m3/ha terwijl de feitelijke bijgroei 20% hoger is. Wanneer men echter afzonderlijke districten in beschouwing neemt, die het zwaarst waren getroffen, bij voorbeeld Buderupholm district waar 224 ha is omgewaaid
(zoals uit figuur 2 blijkt) dan zal duidelijk worden dat
niet alleen kaprijpe opstanden getroffen zijn maar ook
die opstanden die pas in een volgende periode voor
velling aan de beurt zouden zijn.
Over het geheel genomen is het produktievermogen
echter in tact gebleven en zullen de directe invloeden
van de stormschade over 15 jaar niet meer gevoeld
worden.
Rekening houden met catastrofes bij de
planvorming
Catastrofes zijn een klassiek voorbeeld van gebeurtenissen waarvan de waarschijnlijkheidsverdeling onbekend is en waarmee dus niet ten volle rekening kan

worden gehouden bij het proces van de planvorming.
Dientengevolge zijn er twee wijzen van benadering
van catastofale gebeurtenissen, zoals stormschade.
a. door middel van de planprocedure verzekeren dat
de soortendiversiteit, het dunnings- en kapprogramma
enz. zodanig zijn dat de kans op windworp zo klein mogelijk is;
b. het beheersplan zodanig uitvoeren dat in het geval
van een catastrofale gebeurtenis het plan eenvoudig
gewijzigd kan worden.
De onder b. genoemde flexibiliteit in de beheersplannen van de Staatsbosdienst, zal in het hierna volgende aan de orde komen.
Uit het bovenstaande volgt in de eerste plaats dat
een aantal preventieve maatregelen tegen windworp
van zuiver bosbouwkundige aard is. De belangrijkste,
die opgenomen zullen worden in het beheersplan van
het Buderupholm district, dat als voorbeeld werd gebruikt in figuur 2 zijn:
- meer diversiteit in boomsoorten;
- meer aandacht voor het probleem van de bosstructuur;
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- intensiever en vaker dunnen in jonge opstanden;
- een netwerk van opstanden van loofbomen door
het hele district.
Van deze maatregelen zijn de eerste twee niet
nieuw voor het bosbeheer, maar zij krijgen nu meer
aandacht dan gebruikelijk was. In zekere zin geldt hetzelfde voor de derde maatregel maar ook deze krijgt
veel meer aandacht en met het meer en meer in gebruik raken van de relatieve boomdichtheid als een
maat voor de graad van dunnen is deze maatregel ook
veel eenvoudiger uit te voeren door het plaatselijk beheer. Het netwerk van schermopstanden door het hele
bos heen is niet alleen gunstig bij het voorkomen van
windworp maar ook wanneer windworp plaatsvindt om
haar te beëindigen. Daarbij dient te worden opgemerkt
dat in de ogen van velen singels van loofbomen langs
boswegen uit esthetisch oogpunt zeer wenselijk zijn.
Bij het overwegen van follow-up maatregelen in het
geval van een catastrofe is het belangrijk dat de beheersplannen zodanig zijn uitgevoerd dat snel een
overzicht verkregen kan worden van de mate van de
schade om het plan te actualiseren en om snel nieuwe
schattingen van te vellen en te dunnen hoveelheid en
dergelijke te krijgen voor de rest van de planperiode.
Voor het grootste deel is dit mogelijk met behulp van
de eerder beschreven opstandsdatabank maar er zijn
een aantal beperkingen. Het is bij voorbeeld een probleem dat de Deense databank nog niet verbonden is
met een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Indien
de kaarten gedigitaliseerd zouden zijn, zou het gemakkelijk zijn om nieuwe geactualiseerde kaarten te
maken na een catastrofe. Een dergelijk gedigitaliseerd
kaartensysteem is verkrijgbaar en biedt een aantal mogelijkheden om weer bijzondere kaarten te maken. De
Staatsbosdienst heeft echter nog geen pogingen in het
werk gesteld om zulke kaarten bij de bosbeheersplanning te gebruiken.
Een probleem voor de Staatsbosdienst als een geheel is dat het uitspreken van verwachtingen bemoeilijkt wordt door het feit dat de databank werkt op het niveau van bosvakken en delen daar van. Het zou in
plaats daarvan nuttig zijn indien een overzicht op een
eenvoudige manier afgeleid zou kunnen worden en indien een programma zou bestaan dat opereert op het
niveau van dat overzicht voor het doen van uitspraken
over verwachtingen en dergelijke voor de gehele
onderneming.
Een dergelijk simulatiemodel zou moeten bestaan
uit opbrengstklassen, omlopen, genormeerde regeneratie gebieden voor de verschillende soorten en dit zou
dan moeten worden gekoppeld aan de verdeling van
de leeftijdsklassen per soort.
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Discussie
In dit artikel zijn de problemen die men tegenkomt bij
het rekening houden met catastrofes zoals windworp
bij het maken van bosbeheersplannen voor bosgebieden aan een onderzoek onderworpen. Zulke gebeurtenissen kunnen op twee manieren aangepakt worden:
men kan proberen maatregelen te nemen om ze te
voorkomen en men kan maatregelen nemen nadat catastrofes hebben plaatsgevonden. Preventieve maatregelen die toegepast kunnen worden voor het geval
van catastrofes met een natuurlijke oorzaak (storm, insektenaantasting) vallen als regel onder de term bosbouwkundig verantwoord handelen.
Follow-up maatregelen in het geval van catastrofes
vinden eerder plaats op een meer administratief niveau
in die zin dat maatregelen daartegen afhankelijk zijn
van planningsprocedures die er voor garant staan dat
de beheersplannen operationeel zijn, dat wil zeggen
gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk te actualiseren.
Ofschoon in dit artikel de aandacht is uitgegaan naar
de terreinen beheerd door de Staatsbosdienst zijn dezelfde principes toepasbaar voor particuliere bossen.
Teneinde gegevens te verzamelen over de bossen
die gebruikt kunnen worden bij het taxeren van de
zwaarte van catastrofes heeft de Deense Staatsbosdienst nu een project in uitvoering waarbij remote sensing technieken worden toegepast in bosbeheersplanning. Met behulp van de Tweede Generatie Aarde Observatie Satellieten (SGEOS) zal het in de toekomst
mogelijk zijn om snel op grote schaal bosgebieden in
de gaten te houden en geactualiseerde cijfers voor het
gehele land over de verdeling van de oppervlakte per
soort te verkrijgen.
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