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EerstEerst watwat feitenfeiten

RuslandRusland: 22 % van : 22 % van allealle bosbos van de van de wereldwereld

BraziliëBrazilië:   16 %:   16 %

Canada:     7 %Canada:     7 %

VS:             6 %VS:             6 %

De rest:     49 %De rest:     49 %

NogNog watwat feitenfeiten

�� RuslandRusland 763.5 tot 808.8 763.5 tot 808.8 miljoenmiljoen ha ha bosbos, , 
afhankelijkafhankelijk van van welkewelke bronbron je je raadpleegtraadpleegt..

�� DatDat is 45 tot 48 % van het is 45 tot 48 % van het landoppervlaklandoppervlak..

�� Ca 15 % van Ca 15 % van onsons houthout komtkomt regelrechtregelrecht uituit
RuslandRusland. . VoornamelijkVoornamelijk gezaagdgezaagd houthout..



FeitFeit of of fictiefictie??

�� VoorVoor de de revolutierevolutie

�� Na de Na de revolutierevolutie tot tot perestroykaperestroyka

�� HedenHeden

VóórVóór de de revolutierevolutie

�� EenEen langelange traditietraditie van van bosbouwbosbouw aangepastaangepast aanaan
de de eiseneisen des des tijdstijds. . ZieZie bijbij voorbeeldvoorbeeld::
A History of Russian Forestry and its LeadersA History of Russian Forestry and its Leaders

http://www.forest.ru/eng/publications/history/01.htmlhttp://www.forest.ru/eng/publications/history/01.html



Na de Na de revolutierevolutie tot tot perestroykaperestroyka

““DuurzaamheidDuurzaamheid is is eeneen kapitalistischekapitalistische
uitvindinguitvinding, , gedaangedaan omom het de het de arbeidersarbeiders
moeilijkmoeilijk tete makenmaken. De . De natuurnatuur heeftheeft geengeen
duurzaamheidduurzaamheid nodignodig”.”.

HedenHeden

�� Old habits die hardOld habits die hard

�� RuslandRusland participeertparticipeert in in internationaleinternationale
processenprocessen (IFF, IPF, UNFF, MCPFE) (IFF, IPF, UNFF, MCPFE) 
maarmaar komtkomt nietniet aanaan implementatieimplementatie toetoe



EnkeleEnkele nieuwenieuwe ontwikkelingenontwikkelingen

�� Export Export tarieventarieven op op onbewerktonbewerkt houthout

�� NieuweNieuwe boswetboswet

WelkeWelke algemenealgemene problemenproblemen komkom je je 
tegentegen??

�� De De taaltaal

�� GebrekGebrek aanaan continuïteitcontinuïteit in de in de contactencontacten

�� De De cultuurcultuur, de , de RussischeRussische zielziel

�� De De MaffiaMaffia



Het Het bosreservaatbosreservaat van van KologrivKologriv

�� EenEen successucces story!story!



Model Forest Model Forest KologrivKologriv

�� Het Het CanadeseCanadese model model alsals voorbeeldvoorbeeld

�� ParticipatieParticipatie en en transparantietransparantie

�� VeelVeel wetenschappelijkewetenschappelijke inbrenginbreng

�� GrootGroot probleemprobleem: High Conservation Value : High Conservation Value 
ForestsForests



CertificeringCertificering

�� FSC: FSC: volgensvolgens eigeneigen opgaveopgave 17.840.983 ha 17.840.983 ha gecertificeerdgecertificeerd

�� PEFC: public consultation Russian certification schemePEFC: public consultation Russian certification scheme

http://www.pefc.org/internet/html/news/4_1154_65/5_1105_1766.htmhttp://www.pefc.org/internet/html/news/4_1154_65/5_1105_1766.htm

De De toekomsttoekomst

�� CertificeringCertificering zetzet doordoor

�� China China gaatgaat steeds steeds meermeer invloedinvloed
uitoefenenuitoefenen op de op de houtmarkthoutmarkt

�� HopelijkHopelijk pragmatischepragmatische benaderingbenadering van van 
SFMSFM








