Bosbouw in Noord-Europa
Informatie bij Europa in delen
In deze aflevering kijken we hoe de houtkap in de productiebossen van Zweden
precies gaat. Hoe groot is het verschil tussen leven in Zweden en leven in
Nederland?
De landen van Noord-Europa
In totaal horen er 8 landen bij Noord-Europa:
* = lid EU
Denemarken (Kopenhagen) *
Estland (Tallinn) *
Finland (Helsinki) *
IJsland (Reykjavik)
Letland (Riga) *
Litouwen (Vilnius) *
Noorwegen (Oslo)
Zweden (Stockholm) *
Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden worden samen Scandinavië genoemd.
Bergen en bossen
De Scandinavische landen staan bekend om hun ruige
en prachtige natuur. De omgeving bestaat voor een
groot deel uit bergen en bossen.
Veel van deze bossen zijn speciaal geplant om te
kappen. Dat klinkt gek, maar in Scandinavië is hout een
belangrijk deel van de economie.
Brr... koud!
In Scandinavië zijn de drie belangrijkste klimaten:
het gematigde zeeklimaat, het landklimaat en het toendraklimaat.
Het gematigde zeeklimaat heeft koele zomers en zachte winters.
De loofbomen verliezen in het najaar hun bladeren en er is over het hele jaar
neerslag.
Het landklimaat heeft hete zomers, koude winters en niet veel neerslag.
In gebieden met het landklimaat groeien veel naaldbomen.
Het toendraklimaat is erg koud en heeft weinig neerslag. Als er neerslag is, is
dit vaak sneeuw. Door de kou is de bodem altijd bevroren en groeien er niet
veel planten.

In Zweden is het klimaat zelfs zo verschillend dat er in de lente nog sneeuw in het
noorden ligt, terwijl ze in het zuiden de eerste bloemen
plukken.
Made in Sweden
Zweden bestaat voor de helft uit bos. Geen wonder dus
dat ze veel geld aan exportproducten zoals papier en
meubels verdienen. Eén van de
beroemdste meubelboulevards komt uit Zweden en
staat bekend om zijn mooie, houten meubels.
Opgroeien in Zweden
In Zweden vinden ze het belangrijk dat iedereen rekening houdt met het milieu en
de mensen en dieren om hen heen. Op school worden kinderen aangemoedigd veel
buiten te zijn en krijgen ze altijd een deel van de dag buiten les. Naast buiten leren
is buiten sporten erg populair. 68% van de jongens en meisjes van 13 tot 15 jaar is
lid van een sportclub.

