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Auch dann wird man zweifellos noch auf lange Zeit nicht zu
einem idealen Waldbauerfolg gelangen. sondern man wird
zufrieden sein müssen, unter diesen ungeheuer schwierigen
klimatischen Bedingungen dem Wald den Si eg im Kampf
mit der Heide und mit der Rohhumusgefahr zu verschaffen.
und dabei ohne ein übergrosses Mass von Fehlschlägen einen
vieIgestaItigen und Ieistungsfähigen Wald aufzubauen. in
we1chem neben den alten europäischen Holzarten sicher aueh
zahlreiche ausländische Holzarten als wichtige Glieder auftreten müssen.

UIT DE DAGBLADEN.
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Algemeen Handelsblad. 8 November: 1938.

BOSCHRESERVE OP SAMOSIR.
Voor terpenfijnwinning en papier!abricage.
'Naar de "S~atra Post" verneemt. bestaan er groote plannen om
. Samosir. het groote eiland in het Tobameer, in de toekomst een bosch·
reserve te geven .. terwlJI het voorts in de ·bedoeling ligt t.z.t. aldaar een
,hars·. eri terpentijnbedrijf te stichten. ,eventueel gecombineerd met een
papierfabriek.
Uiteraard kan dit laatste pas geschieden. nadat het eersté tot stand
is gekomen. waarmee ten minste een tiental jaren heen gaat. hetgeen
niet wegneemt dat .een en ander voor de ontwikkeling van· het zeer dicht
bevolkte eiland Samosir van het grootste belang kan word~n geacht.
. De bedoeling van den dienst van het Boschwezen is de boschreserve
.... eenlge duizenden ha groot te maken.
Ofschoon SamosÎr zeer dicht is bevolkt. hetgeen zich echter op enkele
plaatsen concentreert, blijven er ·aldaar nog genoeg gronden over om
de plannen te verwezenlijken.
Oe eerste hoornen zullen reeds dit jaar in den grond worden geze:t.
waarna telkenjare. weer een bepaalde hoeveelheid zal volgen.
In den loop der jaren zal aldus op Samosir een groote hoschreserve
ontstaan.
Het is dan ook de bedoeling, zoodra deze bedrijven levensvatbaarheid
kunnen hebben. een harg.. en terpentljnfabriek op Samosir op te richten.
,.. eventueel annex papierfabriek. die dan van het zgn. "dunningshout" papier
kan maken.
Aangezien Samosir een groote hQeveelheid aan arbeidskrachten kan
opbrengen (reeds thans werken jaarJiJks honderden mannen van Samosir
in de seizoentijden op Aek NaoeH. de boschreserve op de Kaco Hoog~
vlakte). behoeft dit onderdeel gee~ moeilijkbed,en op te leveren.
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