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De dertiende zitting van de Europese
Bosbouwcommissie
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A, STOFFELS

De dertiende zitting van de Europese Bosbouwcommissie van de Voedselen Landbouworganisatie Van de Verenigde Naties had van 15 tot 19 mei 1967
te Rome plaats in het gebouw van de FAO,
Aan de zitting namen vertegenwoordigers van 22 landen deel: België,
Cyprus, Denemarken, Hnland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië,
Joegoslavië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, West-Duitse Bondsrepubliek en Zwitserland. Voorts waren er waarnemers van Bulgarije, de Economische Commissie voor Europa, de Europese Economische Gemeenschap, het Internationale
Verbond van Bosbouwproefstations en de Verenigde Naties. In totaal waren
63 vertegenwoordigers en waarnemers aanwezig.

Voorzitter van de zitting was de Oostenrijker prof. dr O. EckmüUner, terwijl
als ondervoorzitters optraden de directeur van het Deense bosbeheer H.
Frl'llund en de samensteller van dit verslag. De derde ondervoorzitter de
Joegoslaaf prof. dr D. Klepaé kon wegens verblijf in Mexico de zitting niet
bijwonen.
De vergadering werd geopend door de adjunct directeur-generaal van de
FAO, de heer O. V. Wells. Hierna sprak de directeur van de afdeling bosbouw
en bosprodukten, de heer dr N. A. Osara nog enkele inleidende woorden.
De voorzitter, de heer Eckmüllner, begon de zitting met een herdenking
Van de heren J. Keiler en M. Mazzucchi en deelde mede, dat het secretariaat
van de Europese Bosbouwcommissie naar het bureau van de FAO in Genève
zal worden overgebracht.
"'
Allereerst had een bespreking plaats van de werkzaamheden van de ondercommissies en werkgroepen. De vergadering besloot de werkgroep van de
kastanje op te heffen maar beveelde aan de landen, waar de kastanje een
belangrijke houtsoort is, aan de studie over deze soort gezamenlijk voort te
zetten. Ook nam de vergadering het besluit om met de Afrikaanse Bosbouwcommissie en met de Bosbouwcommissie van het Nabije Oosten in overleg
te treden over een opheffing van de, gemengde werkgroep voor de techniek
van de hervorming van bossen. De vergadering wilde daarbij wel het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van bepaalde vraagstukken in het
gebied rond de Middellandse zee aanbevelen.
Er ontstond zoals altijd een lange gedachtenwisseling over de verslagen,
die de landen over de jaren 1963-1966.hadden ingediend over de ontwikkeling
van de bosbouw. Hieruit kwam natuurlijk duidelijk de vermindering van de
van de rentabiliteit van de bosbouw naar voren.
De vergadering sprak zich uit voor het houden van een korte zitting in
de herfst van 1968 in Genève, voorafgaande of direct volgende op de vergadering van de Houtcommissie van de Economische Commissie voor Europa.

