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DUURZAAM BOSBEHEER EN ONTWIKKELING: EEN UITDAGING
Door Haydi Malone,
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Het Surinaamse bos heeft een hoge biodiversiteit hoewel er nog delen zijn
waarover er niet voldoende informatie is. Een van de bedreigingen van de
biodiversiteit is houtkap, niet zo zeer vanwege de extractie van hout zelf
maar ook omdat de bosbouw toegang verschaft aan jagers, vissers en
verzamelaars van fauna en flora die zich niet altijd houden aan de jacht
voorschriften.
Voor houtkap is er speciaal een deel van het totale bosoppervlak
gereserveerd, van ongeveer 2 miljoen hectare. Tot nog toe is 1.475.000 ha
uitgegeven in concessies ongeveer 500.000 ha in Houtkap vergunningen aan
inheemsen en marrons die in stam verband leven. De jaarlijkse
rondhoutproductie schommelt rond een volume van 200.000 m3.
De schade die de bestaande infrastructuur tijdens de binnenlandse oorlog
zowel bij de staat als de ondernemers in de houtsector is aangebracht is men
nog steeds niet te boven gekomen, en opbrengsten uit de houtsector zijn
marginaal en primair gericht op de lokale markt. Het komt wel vaker voor dat
de opbrengst van het hout uit gemeenschapsbossen vanwege beperkingen
van de wetgeving de mogelijkheid creëert dat de gezaghebbende in een dorp
opbrengsten naar visie gebruikt welke niet altijd de dorpsbewoners ten goede
komt.
WWF Guianas heeft vanaf het begin haar activiteiten ontplooid met het doel
duurzaam bosgebruik te promoveren. Daarbij is zij samenwerking aangegaan
met zowel de overheidsinstituten, onderzoek instituten, lokale NGO’s en privé
ondernemingen. De projectactiviteiten hebben als doel beperkende factoren
van duurzaam bosgebruik aan te pakken. Reeds geruime tijd heeft WWF
Guianas haar bijdrage geleverd middels het trainen van zowel werknemers
van overheidsinstituten als de private sector in het toepassen van technieken
die de schade aan het bos moeten minimaliseren.

De stichting bosbeheer en bostoezicht hebben ondersteuning gehad voor het
realiseren van zeer belangrijke trainingen ter versterking van de capaciteit
van het instituut en haar personeel. Mede door ondersteuning van WWF zijn
momenteel twee concessies bezig met FSC certificering van een totaal gebied
van 100.000 hectare.
In het huidige programma zijn een tweetal dorpen geselecteerd voor
assistentie in de nodige verbeteringen in community forestry middels training
en awareness. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het genereren van
komsten door alternatief gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor deze
dorpsgemeenschappen.

