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InhetkadervandewerkgroepMARIOS (maricultures inde
monding vandeOosterschelde)iseenglobalemarktoriëntatie uitgevoerdmet betrekking totzalmforel.Dezevis,diewordtgekweekt,isindemeestegevalleneenregenboogforelmeteengewicht tussen1en2,5kg.
Deeersteervaringenmethetopdemarktbrengenvanin
Nederland gekweekte zalmforel zijnredelijkgunstig.Erkunnen
nogmeermogelijkhedenontstaanwanneer grotere formatenworden
gekweekt (+2,5 kg). Indatgevalontstaan ergunstigeperspectievenomtekunnen concurrerenmetdeNoorse zalmforel,dienu
reedswordt ingevoerd.Het ishierbijeenvoorwaardedatdevis
vanuitstekende kwaliteitmoet zijn.Degroteformaten zalmforel
zijnmeergeschiktvoorverwerking totgerookteprodukten.
Marktonderzoek/Visserijprodukten/Zalmforel/Zalm/Forel
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Woord vooraf

Dezeglobalemarktoriëntatievoor zalmforel isverricht in
hetkadervandewerkgroepMARIOS (maricultures indemondingvan
deOosterschelde).EénvandemaricultuuroptiesdieMARIOS inonderzoekheeft isdekweekvanzalmachtigen.Hierbijwordt ineerste instantie gedachtaandeverdere opkweekvan regenboogforel
inzoutwater ("zalmforel").
Bijdithaalbaarheidsonderzoek zijnvragenontstaanals:
tegenwelkeprijskandeviskwekerdezalmforelverkopen aande
groothandel enaanrestaurants? en:welkehoeveelheid zalmforel
kanopdemarktwordengebracht zonderdatdeprijsgevoelig
daalt?
Omdezevragen tekunnenbeantwoorden iseenbeknoptemarktverkenningverricht,waarbijookaandacht isgeschonkenaande
marktpositievanzalmenkleinezoetwaterforel.
DeLEI-medewerkersW.P.Davidse enJ.G.P.Smit zijndeinformantenbijdeverschillendebedrijvenbijzonder erkentelijk
voorhunmedewerking.Degesteldevragenwerdenopenhartig enuitvoerigbeantwoord,zodateenredelijkgoedbeeldkonwordenverkregenvandemarktpositievanzalmforel.

DeDirecteur,

DenHaag,maart 1984

/'(J.deVeer)

Samenvatting en conclusies
1.

Onduidelijkheid overdenaam

Bijditonderzoeknaar deafzetperspectievenvoor zalmforel
isgeconstateerd datmetdebenaming "zalmforel"nietaltijd preciesdezelfdeviswordt aangeduid.Indemeeste gevallenwordtin
dehandelhiermeedeinzout-water afgemeste regenboogforelbedoeld zoalsdiewordt gekweekt ino.a.Nederland enNoorwegen.
Waargenomenwerd datookinDenemarkengekweekte (zoetwater)forel
meteengewichtvanruim 1kgals zalmforelwerd gepresenteerd.
Inhandelskringenheerst somsbovendiendemening datde
zalmforel die inNoorwegenwordt gekweekt eenapartesoort is,die
eenkruisingvormt tussenzalmenforel.Eenproduktdat inmeerdereopzichten superieur zouzijnaandezalmforel dieinNederlandwordtgekweekt.
2.

Eindprodukten enafzetmogelijkheden

Deeindproduktendie temakenzijnvanzalmforel sluiten,afhankelijkvandekwaliteitbijaanvoer,tendeleaanbijdebestaandemarktvoor forelenzalm.
a.Verse zalmforel
VrijwelaldeinNederland gekweekte zalmforelbereiktde
consument alsversevis,somsalsversefilé.Deverse zalmforel
wordt gezienalseeneigenprodukt,onafhankelijkvanverse forel
ofzalm.
Demarktomstandigheden voordeversezalmforelkunnenals
volgt schematischwordenweergegeven:
- afnemers
:visgroothandel •horeca,detailhandel.
-wenselijkebehande- vers,gestriptof
lingbijaanvoer
:gestript enontkopt;
- concurrerendeproallezee-enzoetwatervissoorten indeze
dukten
:prijsklasse,zoalstong,tarbot,dekleineforelengoedkopezalm;
-marktomvang
:versezalmforel iseennieuwprodukt.De
enigezekerheid isdatdeverkoopbijde
huidigeminimale gekweektehoeveelheden
goed loopt.Gezienhetmarktvolumebijanderevissoorten indezeprijsklasse ligt
depotentiëlebinnenlandsemarktomvang in
deordevangroottevan 1min.kg.Vanexportmarkten isalleenbekend dat zalmforel
wordtuitgevoerdnaarBelgië.
- prijsniveau
:aanvoerprijsNederlandse zalmforel isongeveer 10gld./kg;
winkelprijs :plm. 16gld./kg (gestript).

b.Gestoomde zalmforel
Stomeniseengebruikelijkeverwerkingsmethodevoorkleine
zoetwaterforel.Eenkleinemaatzalmforelkaneveneenswordengestoomd.Heteindprodukt zalechternauwelijksverschillenvaneen
gestoomde zoetwaterforel.Zoetwaterforelwordtechtervoor 7à
7,80 gld.perkg ingevoerd uitDenemarken.GeletopdeNederlandseaanvoerprijs (10gld./kg)isdaarmeeeenmarktvoor gestoomde
zalmforeluitgesloten.
c.Gerookte zalmforel (kleinformaat)
De inNederland gekweekte zalmforelwordt inhetalgemeenop
demarktgebracht indegewichtsklassevan8ons tot Ijkg.Hoeweldezevisuitstekendkanworden gerookt isdebelangstelling
vandezalmrokersminimaal omredenvanhetkleine formaat.Een
gerookte zalmforelvan8ons isnietgeschiktalsgrondstofvoor
degebruikelijkeuitgesneden zalm,vanwegehetgrotegewichtsverlies.Eenhelegerookte zalmforelvanditformaat isalleente
verwerken invisschotels e.d.Demarktomvang ismomenteelminimaal.
Ookhetmarktpotentieel zalnietgrootzijn,mededoordekansop
substitutiemetgoedkopereAmerikaanse zalmsoorten.
d.Gerookte zalmforel (grootformaat)
Gerookte zalmforelvaneenvisgroterdan2kgisvergelijkbaarmetgerookte zalmvangemiddelde totgoedekwaliteit (b.v.
eensockeye-zalm).UitNoorwegen ingevoerde zalmforelvanditformaatwordtopdezelfdewijzeals zalmverwerkt.
afnemers: zalmrokerijen

wenselijkebehandelingbijaanvoer
concurrerendeProdukten

marktomvang

prijsniveau

•visgroothandel

•horeca
•visdetailhandel
•grootwinkelbedrijven
•export;

:gestript,diepgevroren inplastic;
:anderezalmsoorten,gezienhet groeiend
aanbodvangekweekte zalmmoetrekening
wordengehoudenmetverscherpteconcurrentieindetoekomst.Eenlagereprijsis
hierbijechter inhetvoordeelvanzalmforel;
:momenteelwordt inNederlandnaarschattingmaximaal 1min.kg zalmgerookt
t.b.v.afzet inbinnen-enbuitenland.
Depotentiëlemarktomvangheeftwaarschijnlijkdegroottevanenkelehonderdentonnengerookte zalmforelvandezegewichtsklasse;
:desockeye-zalmwaarmeedezezalmforelwordt
vergeleken,wordt ingevoerd tegeneenprijs
van 12à IAgld.perkg.VoorNoorse zalm-

forel (3-5kg)wordtongeveer 14gld.per
kgbetaald;hierkomtdannogeeninvoerrechtvan 12%bovenop.Zalmforelwordt
bij invoernl. geregistreerd alsforel;
voor zalmishetbuitentarief slechts
3,3%.Tervergelijking:zalmvanoptimale
kwaliteit (wildezalmuit Schotland,
Ierland)wordt ingevoerdvoor25gld.per
kg3.

Aanvoercondities

Hetformaatvandegekweekte zalmforel isbepalendvoorde
deelmarkt (versofgerookt)waarvoorhetproduktkanwordenverwerkt.
Eenessentieelkwaliteitskenmerk voor zalmforel iseendiep
rodekleur.InditopzichtvertoontdeinNederland gekweekte
zalmforelwel eens gebreken,doordatdekleursomsnogal grauwis.
Zalmforelkanversgestriptwordenverhandeld (t.b.v.verse
handel envoorrokerijen)ofgestriptdiepgevroren (t.b.v.rokerijen).
Dehandelhechtveelwaardeaancontinue levering.Metname
voorderokerijen ishetvanbelangdat zetijdig informatiehebbenoverdebeschikbarehoeveelheden i.v.m.deplanningvanhun
invoer.
Hetblijktdatinhetverleden inenkelegevallendoorkwekerseenonzorgvuldigprijsbeleid isgevoerd.Aan groothandelaren
enhoreca-bedrijvenwerd dandezelfdeprijs inrekeninggebracht.
Omdezeredenisdeinteressebijdegroothandel inenkelegevallenwatverflauwd.
4.

Slotopmerkingen

Hetverdientaanbeveling teonderzoekenofhetonderNederlandseomstandighedenmogelijk isomzalmforel tekwekenmeteen
gewichtvan3-5kg.Vooreendergelijkprodukt lijkengoedeafzetperspectieven aanwezig tezijn,m.n.inderichtingvanderokerijen.
Bijdeafzetvandeproduktenvanzalmforelkaneentoenemendeconcurrentiewordenondervondenvan zalmendekleinezoetwaterforel,alsgevolgvaneengroeiend aanbodvandezebeidesoorten.Bovendienkunnenkoopkrachtdalingenbijdeconsumentongunstiguitwerkenopdeafzetvaneenbetrekkelijk durevisalszalmforel.Hier staatechter tegenover daterbijeendergelijke ontwikkeling substitutiekanoptredenvandenogduurdere zalmdoor
zalmforel.
AlsnieuwproduktheeftdeverseNederlandse zalmforel tot
nog toeeengoede inganggevonden.Erkandanookwordengeconcludeerd datervanuitdemarktbezienruimtisvoorverdereuitbreidingvandekweekvandezevis,zonderdatalgauwernstigeafzet-

problemenbehoevenoptetreden.Voorhetrealiserenvaneen
continue levering enhetverkrijgenvanmeerproduktbekendheid
bijdeconsument lijkteenuitbreidingvandekweekmogelijkheden
zelfseenvoorwaarde.
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1. De i n - en uitvoer van zalmachtigen

Eenoverzichtvan zalmenforelinin-enuitvoerstatistieken.
Nederlandheeft slechts eenzeerbescheiden eigenproduktie
vanzalmenforel.Vanzalmvangst en-kweek isnognauwelijks
sprake.Er zijnenigebedrijvendieforelkweken,hetzij inzout,
hetzij inzoetwater;voortswordt doordeorganisatie terverbeteringvandeBinnenvisserij (OVB)jaarlijksongeveer 15tonforelgekweekt,o.a. tenbehoevevanuitzetting inhetVeerseMeer.
Allesbijeengenomenblijft debinnenlandse produktievanzalmachtigenvermoedelijkbenedende250tonperjaar.Wanneerhetgaat
omdevoorzieningvandebinnenlandse endeexportmarktvoor zalmachtigenisdeinvoerdanookvolledig dominerend.
Zalmenforel indeNederlandse in-enuitvoerstatistieken
Omeenoordeel tekunnenvormenoverdeafzetmogelijkheden
voor zalmforel 1)iseen inzicht inhet importverloopvoorzalm
enforelonmisbaar.Tabel1.1laatdeze invoerontwikkeling zienvoor
1970endeperiode 1977totenmet1982.
Tabel 1.1 Invoervanzalmenforel inNederland (inverseenbevroren toestand)
Jaar _Hoeveelheid_(xl000kg)[_Hâ§I^Ë_iï5iSiSlËil_5Ë5îiEEiiËlS.1.4.,_/Kê
£§lS

£°.EËI

5lls

£°.ï£l

1970

501

zalm_

_£°EêI
123

4,8

0,7

9,64

5,36

1977
1978
1979
1980
1981
1982

831
1113
1475
1112
1224
1246

288
353
397
534
625
694

11,5
13,6
21,1
15,9
19,1
19,2

2,2
2,6
3,0
4,4
4,9
4,9

13,81
12,18
14,30
14,28
15,59
15,49

7,78
7,33
7,53
8,18
7,86
7,04

Bron:MaandstatistiekbuitenlandsehandelCBS.
Dein-enuitvoervanzalmachtigen inverseendiepgevroren
toestand zijnslechtsvanbescheidenomvang inrelatie totdetotaalcijfersvan in-enuitvoervanvis envisproduktenvoorNederland.Ingevoerdeverseenbevroren zalmenforelmaakten deafgelopenjarenongeveer 2%uitvandetotalehoeveelheid ingevoerde
1)Wanneer indezenotitiewordt gesprokenoverzalmforelwordt
steedsde inzoutwaterafgemeste regenboogforelbedoeld.
11

verseenbevrorenvis.Datzalmenforelnaarverhouding durevissoorten zijn,blijkt uithet gegevendat,naarwaarde gerekend,
dezebeidevissoortenongeveer 7j% uitmakenvandetotalewaardevande inNederland ingevoerdeverseenbevrorenvis.Tenopzichtevanhetbeginvandezeventiger jaren,toenditpercentage
uitkwamopongeveer 6,ishetbelangvandesalmonideninvoerenigszins toegenomen.Inabsolute zinnamdewaardevandezalm-en
forelinvoer toevanƒ5,5 min. in 1970totƒ24,1min. in1982.
Zalmwordt merendeels inbevroren toestand ingevoerd (1982
1025tonbevroren zalm). Devoornaamste leveranciervandebevrorenenverse zalmisdeVerenigdeStaten (687tonin 1982),gevolgd doorCanada (211 ton).Opmerkelijk ishet toenemendeaandeel
vandeNoorsekweekzalm inhet totaalvandezalminvoer (1978:62
ton, 1982:136ton).
Uit tabel 1.1 kanworden afgeleid dat indeafgelopen 6jaar
vooraldeinvoervanforelistoegenomen (van288tonin 1977tot
694tonin 1982).Deinvoervanzalmisna 1977,behoudens een
uitschieter in 1979,betrekkelijk stabielgebleven.Alsgevolg
hiervannamde importvanforel,alsdeelvandetotale invoer
vanzalmachtigen,toevan 25%in 1977tot33%in 1982 (naarhoeveelheid gerekend).IndezeCBS in-enuitvoerstatistiek komt
sinds 1977ooknogeenpost "andere zalmvissen"voor,naastapartecijfersvoor zalmenforel.Dezeingevoerde"anderezalmvissen"
zijnzeer laaggeprijsd (+_ƒ2,-perkg in 1982)invergelijking
met zalmenforel.Dehoeveelheid vandeze ingevoerde"andere
zalmvissen"bedroeg in 1982 122ton.Denemarkenwasveruitdevoornaamste leveranciervanforel (585vande694tonin 1982).Forel
wordthoofdzakelijk inverse (gekoelde)toestand ingevoerd (551
tonin 1982).Eenblikopdeontwikkelinggedurendedeafgelopen
5jaar leertdatdetoenamevandeforelinvoer uitsluitend hetgevolgwasvandevers (gekoelde)invoer.De importvanbevroren
forelbleefbetrekkelijk stabielgedurendedeafgelopen 5jaar
(128tonin 1977,143tonin 1982).Ookvoor forel ishetNoorse
aandeel inde invoer toegenomen.In 1979werd uitdit landnog
slechts 16tonforel ingevoerd,terwijldezehoeveelheid in 1982
wasgestegentot48ton.Integenstelling totdeDeensekweekforelisdeuitNoorwegenafkomstigeforel inzoutwater afgemest.
InNederlandwordtdezevismet"zalm-forel"aangeduid.
Degemiddelde invoerprijsvoor zalmheeft zichsinds 1977
minderongunstig ontwikkeld dandievoor forel (eentoenamevan
12%tegenover eendalingmet 10%).Voor eenbelangrijk gedeelte
moetditworden toegeschrevenaandesindsdatjaargewijzigdevaluta-verhoudingen.DeAmerikaansedollar ismomenteel ongeveer13%
duurderdanin 1977,terwijldeDeensekroon tenopzichtevande
gulden inkoers isgedaald (23%).
Zowelvoor zalmalsvoor forelbestaat eenbelangrijkprijsverschil tussenhetverseenhetbevrorenprodukt.De invoerprijs
voordebevroren zalmligtongeveer 20%lagerdandievoordeverse, terwijldezeprijsverhoudingbijforeljuistandersomis.
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Degemiddeldeprijsvoorde inNoorwegen gekweekte zalmen
forel ligtaanzienlijkbovenhetgemiddeldebijbeidesoorten:
Noorse zalmƒ 18,10perkg in 1982enNoorseforel ƒ 10,42indat
jaar.
Deuitvoervanzalmenforel isgering inverhouding totde
invoer.In 1982werd eenhoeveelheid van 168tonverseenbevrorenzalmuitgevoerd voor eenwaardevan"ƒ2,5min.Het grootste
gedeeltehiervangingnaarBelgië.Deforeluitvoerkwam in 1982
op57tonvoor eenwaardevanƒ583.000,-.Ook inditjaarwas
Belgiëhetbelangrijkste afnemendeland.
DeDeense forelexport
EenoriëntatieopdeDeenseexportvanforel iswenselijkter
verkrijging vaneeninzicht indemarktpositievandeNederlandse
zalmforel.BinnendeEGisDenemarkendebelangrijkste exporteur
vanforel.Intabel 1.2 zijndevoornaamsteDeenseuitvoercijfers
overdejaren 1979t/m 1981opgenomen.
Tabel 1.2 DeexportvanforeluitDenemarken
Jaar

Vers

Bevroren

Totaal

(hoevee lh.intonnen)
1979
9.900
1980
9.700
1981
12.300
w.v.naar
W.-Duitsl.:
7.100
1979
1980
7.100
1981
8.400
w.v.naar
België/
Luxemburg:
1.800
1979
1980
1.600
1981
2.400

Waarde

Gem.prijs

(xlOOOD.kr.)

(D.kr./kg)

5.700
5.200
6.200

15.600
14.900
18.500

277.300
296.800
342.000

17,73
19,89
18,46

3.800
3.600
4.200

10.900
10.700
12.600

190.700
208.400
226.100

17,49
19,52
17,99

400
500
500

2.200
2.100
2.900

35.900
39.200
50.800

16,20
19,01
17,39

Bron:Deensein-enuitvoerstatistiek.
DeDeense foreluitvoernam in 1981met 24%toeinvergelijkingmet 1980;degemiddeldeprijsvan 1980konhierbijnietwordengehandhaafd,waardoordeopbrengstvandezeexport in1981
toenammet 15%.Zoalsreedsoppag.12werdvermeld ligtdegemiddeldeprijsvoordebevrorenforel steedsongeveer 20%hogerdan
dievoorhetverseprodukt.
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West-Duitsland isveruithetbelangrijkste afnemendeland
voordeDeense forel,gevolgd doorBelgië/Luxemburg.Tezamennemendeze landenongeveer 84%afvandeDeenseexport.Nederland
kwamnaGroot-Brittannië (715ton)enZwitserland (683ton)opde
vijfdeplaats opderanglijstvandeDeenseforelexport.
In- enuitvoervanbewerktezalm
Ervindtnogeenbelangrijke invoerplaatsvanzalmconserven.
In 1979en 1980werdhiervanongeveer4700tongeïmporteerd voor
eenwaardevanongeveer ƒ40min.In 1982trad eendaling optot
4000tonterwaardevanƒ39min.Dekiloprijsvandezeingevoerde
zalmconserven isnaarverhouding laag (ƒ8,67 in 1981 enƒ9,79
in 1982).
Ingerooktevormwordt zalmslechts ingeringehoeveelheden
ingevoerd (15tonin 1981 en30tonin 1982).Zalmwordt inNederlandgerooktwaardoordeuitvoervanditprodukt,vooralnaar
waarde,nietonbeduidend is.Deexportvan 132tonin 1981daalde
tot 120tonin 1982,terwaardevanƒ6,8 min.Devoornaamsteafnemersvandezegerookte zalmwarenItalië enWest-Duitsland.De
gemiddeldeuitvoerprijskwam in 1982opƒ56,50perkg (f 48,20
in 1981).
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2. De markt voor zalm en forel
Eencollagevanberichten indeinternationalevisserijpers
2.1 De markt voor zalm
Erzijneenaantalverschillende zalmsoorten.IndejaarlijksevisserijstatistiekenvandeFAOkomenaanvoercijfersvoorvan
7verschillende soorten.Naarhoeveelheidwas"pink-salmon"in
1981 devoornaamste soort,gevolgddoorde"churn-salmon".Deaanvoervandezebeidesoortenbedroeg in 1981resp.225.000en
184.000ton (ziebijlage 1). HetgrootstegedeeltevandepinkzalmkwamuitdeVerenigdeStaten,terwijlJapanvoormeerdande
helftvandeproduktievanchum-zalmzorgde.Deaanvoervande
derdesoort,desockeye-zalm,wasweer sterkgeconcentreerd inde
VerenigdeStaten.DeinEuropavoorkomendeAtlantische zalmneemt
inditaanvoerbeeldvoordeverschillende zalmsoortenslechts een
ondergeschikteplaatsin (20.000tonin 1981).Dedrieeerstgenoemde zalmsoorten zijnPacifische zalmendieinhetNoordelijke
gedeeltevandePacifischeOceaanvoorkomen.
Eenafleveringvan"Produkt-info"in"Visserijnieuws"bevat
eengoedoverzichtvandemarktwaarde endebiologievandeverschillende zalmsoorten.Hieruitblijkt datdeAtlantische zalmhet
duurst is,gevolgd doordesockeye-zalm,dechinook-zalmende
coho-zalm.Depink-zalmendechum-zalm zijndegoedkoperesoorten.Deze laatstetweesoortenbrengen inNoord-Amerikaslechts
25%opvandeprijswelkevoorsockeye-zalmbetaaldwordt.Depinkzalmendechum-zalm zijndanookdesoortendiewordengebruikt
doordeconservenindustrie.
Uitbijlage 1blijktvoortsdatdevangstenvandedrievoornaamste soortensinds 1974beduidend zijntoegenomen.Deaanvoer
vandecoho-zalm laatdaarentegen eenbelangrijke vermindering
ziensinds 1974,terwijldeaanvoervanAtlantische zalmtekenen
vanherstel teziengeeft.
Blijkensdeberichten indeinternationalevisserijpers(EurofishReport,FishingNewsInternational)wordenverschillende
zalmsoorten overbevist.EenaantalAmerikaansePacific-coaststatenalsCalifornia,Oregon,Washington,Alaska,hebbenbeheerssystemen inhet levengeroepenwaarbijo.a. licentieswordenuitgereiktvoordezalmvisserij (m.n.chinook-zalm).Canadaheeft
ookbeperkendebepalingen ingesteldvoordevisserijop chinookzalm,alsmedevoordeAtlantische zalmvisserij.AandeOostkust
vandeAtlantischeOceaangeldenbeperkendebepalingenvoorde
zalmvisserij indewaterenvandeFarör.Eenjaarlijks quotumis
hiervoor ingesteld datdaaltvan 1100tonin 1981 tot625tonin
1982/1983.
Eurofish Reportvan3november 1982bevat eenoverzichtvan
demarktsituatievoordeverschillende zalmsoorten.Deprijzen
15

van (verse)Atlantische zalmwaren in 1982stabiel inNoord-Amerika.Bevroren zalmvandeze soortwasvoordekleinere formaten
wat lager geprijsd,als gevolgvanconcurrentievaninEuropagekweekte zalm.Grotere soortenwaren 10%hoger inprijs invergelijkingmet 1981.
DemarktenvoordePacifische zalmsoorten raaktenverstoord
doorgevallenvanbotulismeendoordehogevoorraden.Ditheeft
vooralbetrekking oppink-zalminblik,waarvoor deprijzenmet
10%daalden.Menverwachte tochweereenherstelvandezemarktsituatie.Demarkt voorsockeye-zalminblikhad eveneens te lijdenvandebotulisme-gevallen dochdeprijsdalingenwarenhiergeringer.Demarktsituatievoorbevrorencoho-zalmwas gunstig in
1981 en 1982alsgevolgvan lagerevangsten.InEuropaverwacht
meneenongunstigprijseffect opbevroren zalmalsgevolgvande
hoeveelheden inNoorwegen gekweektezalm.
DezalmprijzeninJapanvertoondenin 1982eenflinke stijgingalsgevolgvanhetanticiperenopverwachtkrap aanboden
eengoedevraag.Ditgeldtmetnamevoordesockeye-zalm»waarvan
deprijs injuli 1982ongeveer 60%hogerwas daninjuli1981.
Dezalmkweek inEuropa
InNoorwegenenSchotlandneemt dekweekvan (Atlantische)
zalmregelmatig toezoals tabel 3.1 laatzien.
Tabel 3.1 Produktievangekweekte zalminNoorwegen enSchotland
(Hoev.intonnen)

1979

1980

Noorwegen
Schotland

520

1981

1982 1)

19831)

4153

8A22

11000

20000

598

1133

1700

5000

1)Ramingen.
Bron:Eurofish Report,FishingNewsInternational.

DeNoorse zalmkweekmaakte eenvoorspoedige ontwikkeling
door.Hetaantalkwekerijenbedroeg aanheteindvan 1982ongeveer 350,dietezamenzorgdenvooreenomzetvanongeveer f 175
min.Indeeerstehelftvan 1982bedroegdegemiddeldeprijsper
kgvoordekwekerongeveer f 13,50.Volgens eenbericht inEurofishReportkon inditjaarnietgeheelaandevraagnaarzalm
wordenvoldaan.DeexportnaardeVerenigdeStatenisin 1982uitgekomen op 1500ton.Indetoekomsthooptmenook tekunnenexporterennaarJapanenhetMidden-Oosten.Momenteelwordt 90%van
deNoorse zalmproduktie geëxporteerd,inhoofdzaaknaarEG-landen.
Dezalmkweek inSchotlandwordt uitgeoefend dooreen30-tal
kweekbedrijven.DeSchotse zalmkwekershebben in 1982eenreklamecampagneopgezetmet alsdoeleengroteraandeel teverkrijgen in
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deBritsemarktvoorzalm (totaleomzetperjaar ƒ270min.).
Uitvoerige gegevens overdeproduktie enafzetvanzalmen
forel inGroot-Brittannië zijntevindenindemarktstudiedieis
verricht dooreconomenvandeUniversiteitvanStirling.Voor
zalmvoorspelt dit rapport een toenamevanhet totaleaanbodop
deEuropesemarktmet 30%tussen 1982en 1985.Voorhooggeprijsde
zalm,waartoe deSchotse zalmbehoort,wordt zelfseenverdrievoudigingvanhet aanbodverwacht.
VandezalmdieinGroot-Brittanniëwordt geconsumeerd is
70%gerookt;demeestevandezezalmwordt geconsumeerd indecateringsector.Inhet rapportworden enkeleaanbevelingen gedaan
tenbehoevevandeSchotseviskwekers,zoalshet zichrichtenop
de "premiesector"vandemarkt enhetwerkenmetkwaliteitsstandaarden,waarbijhetbestaanvande"Scottisch SalmonProducersAssociation"vangrootbelang is.Inhetalgemeenwordthet
belangrijk geachtdatbijverdereproduktieuitbreiding demarketing-activiteiten gelijke tredhoudenomdatanders deafzetzal
stagneren.

2.2 De markt voor forel
Tabel 4.1 GeschatteproduktievanforelinEuropa ("Tabletrout?')
1978

1979

1981

(tonnen)
Frankrijk
Italië
Denemarken
Spanje
West-Duitsland
Groot-Brittannië
Noorwegen

18000
17840
17500
7800
7500
3100
2200

18000
18000
14000
9000
7000
4400
3000

21000
21000
19000

.
12000
4500

.

Bron:Eurofish Report, 18maart1981.
R.Cedrins:"Aquaculture inScandinavia".(Conferentieverslag),
Detweegrootste forelproducenten,Frankrijk enItalië,producerenhoofdzakelijkvoordebinnenlandsemarkt.Italiëexporteert ongeveer 1000tonforel,terwijlFrankrijk zelfseenimportsaldoheeftvanongeveer 2000ton.
Inhoofdstuk 1werd reedsopgemerkt dathet grootstegedeelte
vandeDeenseproduktie (19000tonin 1981)wordt uitgevoerdnaar
West-Duitsland. In 1981 isdezeexportnaarWest-Duitslandnog
verder toegenomen enwel tot 12600ton.Ongeveerdehelfthiervan
werd levendverkocht.Vooral degerookte forelheeftbijgedragen
totdeextra-consumptie inWest-Duitsland,volgens eenberichtin
"Visserijnieuws".
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DeDeenseviskwekerszijnverenigd inhet "Genootschapvoor
DeenseForellenkwekers",datergactief isinhet opzettenvan
promotiecampagnes.Volgenshetzelfdebericht in"Visserijnieuws"
zijndezereklame-campagnes succesvolblijkens detoegenomenverkoopvanforelinde levensmiddelenhandel.Inditverband isook
eenartikel in"AllgemeineFischwirtschaftzeitung" (AFZ)overde
toegenomen forelproduktie interessant.Hierinwordtondermeer
gestelddatineensituatievanproduktietoename ervaringenin
ItaliëenFrankrijkhebbenuitgewezendatdeconsumptiebijeen
gerichte reklameduidelijkkan toenemen.Volgens ervarenmarktdeskundigen zijnerinditopzichtnogonbenutte reservesbijde
Duitseconsument.Blijkens eenbericht inEurofish Reportgaat
mendezeonbenuttereserveaansprekendoorhetvoerenvaneencollectievereklame-campagnevoorforel.Dezecampagne,diewordtgeorganiseerd doordeMarktorganisatievandeWestduitse landbouw,
wordt grotendeelsgefinancierd doordevoederindustrie.Begin
1983isdezereklame-campagnegestart.
OverdebestemmingvandeomvangrijkeSpaanse forelproduktie
(tabel4.1)werden indeliteratuurgeengegevens aangetroffen.
Vermoedelijk isdezeproduktiegrotendeelsbestemdvoordebinnenlandsemarkt.Het landwaarvoormeneenSpaanse import zoukunnen
verwachten,Frankrijk,namnamelijk geenofweinigSpaanseforel
af.DeFranse invoerstatistiek over 1981 in"Lapêchemaritime"
vermeldt onderhethoofd "andereSalmoniden" (behalvezalm)hoofdzakelijk invoeruitNederland enCanada.
DeeerdergenoemdeNoorse forel isookhoofdzakelijkbestemd
voorbinnenlandse consumptie.Bijeenproduktievanongeveer 4500
tonin 1981werd ongeveer 1000tongeëxporteerd.DeEGinvoerheffingvoor importuitDerde landenvormt eenernstigebelemmering
voordeNoorse forelexportnaardeEG.Verwachtwerd datdeNoorseforelproduktie in 1982nietverderzoutoenemenomdatnogal
watkwekersomschakeldenopdemeerwinstgevende zalmkweek.De
Noorse forelomzetheeft in 1982eenniveaubereiktvanongeveer
ƒ 33min.;indeeerstehelftvan 1982kwamdegemiddeldeprijs
voordekwekeruitopƒ7,60perkg.
Vanbelangvoordeafzetsituatievoor forelzijnvoortsde
"Proceedings oftheFirstInternationalFish Conference in 1981".
In"FishingNews"werdhierover (januari 1982)gerapporteerd dat
deforelproduktie eenpuntheeftbereiktwaarbij positieveactie
nodig isomnieuwemarkten tevinden.Opdezeconferentiewerd
ookaanbevolendatdekwekerzijnproduktieniet inbulkvormop
demarktbrengt,dochzorgtvooreengoedeverpakking.Hetwerd
raadzaamgeachtdatdekwekers gezamenlijkhunproduktenverwerkenenafzetten.
Uitheteerdergenoemde rapportvandeeconomenvandeStirlingUniversiteitvaltop temakendatdeBritse forelconsumptie
kanstijgenmet 2000tontot8300tonin 1985.Deproduktiein
Groot-Brittannië zalvermoedelijk echtersneller stijgendandeze
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afzet.Ookhierbijbleekbij eeningesteldmarktonderzoek dater
nogmogelijkheden zijnomdeafzettevergroten.Deonderzoekers
melddenbijvoorbeeld dat36%vandegeënquêteerdehuisvrouwenmeedeeldedatzenognooit forelhaddengeprobeerd. Inhetrapport
wordt aanbevolenommensenmeteenhoger inkomentebeschouwen
alseerstedoelgroepvoordeafzetvangefileerdeforel.
Eentestonderzoek inZuid-OostEngeland zoukunnenuitwijzen
hoeeenreklame-campagnevoordezedoelgroephetbest zoukunnen
wordenopgezet.InhetgenoemdeStirling-rapportwordtdekwekers
aangeradenopregionaalniveaucoöperaties tevormenterbundelingvanafzetactiviteiten.Hetgezamenlijkverwerkenvandeforelzalnogalproblemengeven,aangezieneenverwerkingsbedrijf
tochwelminimaal 500tonmoetproducerenomdekostenlaagte
houden.Meeraantrekkelijk zal,aldushetrapport,eenjoint-venturemeteenverwerkingsbedrijfzijn.
Eenvoorbeeldvansamenwerking tusseneenverwerkend-bedrijf
enviskwekersvormtdeaankooporganisatievande"ForestTrout
Farms".Ditverwerkingsbedrijfverstrekt aanviskwekers plastic
containerswaarin forel (200stuksop ijs)kanwordengeleverd
aandeverwerkers.Hierdoorwordendetransportkosten zoweldoor
dekwekeralsvoorhetverwerkend-bedrijfgedrukt.ForestTrout
Farmsbrengtverpakte schoongemaakte forel (gewichtongeveer3ons)
opdemarkt,tegeneenprijsdieonder £ 1ligt.
Aquacultuur inScandinavië
Inhetvoorgaandegedeeltevandeze"bloemlezing"werd alenkelemalenaandachtgeschonkenaandeviskweek inNoorwegen.Het
verslagvande"International SeafoodTradeConference",vanjanuari 1983,bevat eeninformatievebijdrageoverAquacultuur in
ScandinaviëvanR.Cedrins.Deweergavevandevoornaamstepunten
hieruitvormt eennuttigeaanvulling opdehiervoor genoemdegegevensoverdeviskweek inNoorwegen.Indezeconferentiebijdrage
wordtdeproduktievanregenboogforel alsvolgtweergegeven:
Tabel 5.1 Produktievanregenboogforel inenkeleWesteuropese
landen (1981)
Regenboogforel
Regenboogforel
gewicht 180-500gr. gewichtmeerdan 500gr.
(tonnen)
Denemarken
Finland
Groot-Brittannië
Noorwegen
Zweden

19000
4500
1000

7000
700
4000
1000

Bron:R.Cedrins,Aquaculture inScandinavia,(Conferentieverslag),
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IndeScandinavische landen (ennietalleendaar)wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussendekleineregenboogforel en
degroterevismet eengewicht tussen8onsen4kilo.Gemiddeld
weegtdezegroteforel (inNoorwegen)2,5kg.Dekleineendegroteforelmoetenwordengezienalsverschillendeprodukten,uit
hetoogpuntvanverwerkingsmogelijkheden,markt-enconcurrentieomstandigheden.Hetblijktdatdemiddelgrote forelmoeilijk te
verkopenvalt.
InNoorwegen isdeproduktievandeforel tussen 1971en1981
sterk toegenomen (van450tot4000ton).Daarnastabiliseerdede
produktie zichengingenkwekers zichmeeropdezalmtoeleggen.
Dezekweekwas lucratiever,waarbijookdeomstandigheid vanbelangwasdathetEG-invoerrechtvoor forelhoog is,zoalsaleerderisvermeld.Erzijnnogwel goedeverwachtingenvoordeexport
vangerookte (grote)forelnaarEG-landen.Deondernomenexportpogingen inditopzichthebbendezegoedeverwachtingengewekt.
Voordegerookte forel ishet importtarief lagerdanvoorhetverseprodukt (7t.o.12%).
InDenemarken zijnongeveer 500bedrijvenmetwerkvoor 1000
personen,waarkleine forelwordtgekweekt.Eenbehoorlijk aantal
vandezebedrijven isgroottenoemen,vanwegeeenjaarproduktie
van200ton.
Opmerkelijk isdatdeforelkweeknietofnauwelijkskanwordenuitgebreid.Ineentoenemendevraag zounauwelijks voorzien
kunnenworden,omdatdebeschikbarewateren ergschaarsworden.
InFinland isdekweekvandegroteregenboogforelreedsin
1965gestart.Demeestekwekerijen zijngroot.Dezebedrijvenzijn
voornamelijk geconcentreerd inhetmerendistrict inhetzuid-oostenvanhet land.Erwordtgekweekt invijvers,waarbij gebruik
wordtgemaaktvaneenuitgebreid kanalensysteem.Dekweekkanniet
verderexpanderen alsgevolgvandebeperkingendiehetmilieu
stelt.Wel isernogsprakevanuitbreidingvandekooicultuurbij
deeilandenvoordekust.
InZwedenzijnongeveer 130kwekerijen,waarvan slechtserg
weinig eenproduktievanmeerdan 100tonhalen.Dezegrotebedrijvenzijngeconcentreerd opdekleineforelkweek;hierbij is
demechanisatie enautomatiseringbijdeverwerkingsprocessenbetermogelijk.Erwordtverdergedacht aangrootschalig opgezette
kweeksystemen,metgecontroleerdebroedomstandigheden.Totnutoe
hebbengrootschalige investeringen inZwedenechternogmaar in
geringematesuccesopgeleverd.Inhetgenoemdeconferentieverslagwordtopgemerkt,datdegekweektegroteregenboogforel van
dezelfdekwaliteit isalsgevangen zalm. 1)Alswinkelprijsvoor
1)Zoals inhoofdstuk 3vanditrapportwordtopgemerkt,zalhiermeePacifische zalm (Sockeye)wordenbedoeld.DewildeAtlantische zalmheeftvolgensNederlandsehandelareneenongeëvenaardekwaliteit.
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degroteregenboogforel enzalmwordthetzelfdebedraggenoemd
vanZw.Kr.65/kg,terwijl degekweektekleineforelongeveerAO
Zw.Kr./kgkost.InZwedenwordtdegroteregenboogforelvaakdoor
dekwekers zelf gerookt.Meestalwordt degekweektevisverkocht
opde localemarkt.Voor supermarktketens e.d. zijndekleinehoeveelhedendiewordengekweektdoordekwekers oninteressant.De
kwekerskunnennoggeengrotehoeveelheden garanderen:eenspecialeafzetcoöperatievoorviskwekers isernogniet inZweden.
EensterkeafzetorganisatieisjuistdekrachtvandeNoorse
- enDeenseviskwekers.InNoorwegen functioneertdeFiskeoppdretternesSalgslagAIL (FS),eenafzetcoöperatiediein 1978werd
opgericht.ActiviteitenvandeFSzijn:
-het totstandbrengenvanovereenkomstenmetafnemers omtrent
prijzen levertijden-enhoeveelheden enbetalingscondities;
-vaststellenwelke firma'shetrechtkrijgenvandekwekerste
kopen;
- hetondernemenvan afzetbevordering;
-hetnemenvanverantwoordelijkheid voordiepvriezenenopslaan
vaneventueleoverschotten.
FSverkooptzelfnietdeproduktenvandeleden.Deorganisatiewordtgefinancierd doormiddelvaneenheffingvan 1|%,te
betalenoveromzetvandekwekerenaankopendoordeafnemer.
InDenemarken isdeorganisatie genaamd "0rredfonden"actief
voordekwekers.Naastverkoopbevordering opexport-enthuismarktenverstrekt dezeorganisatieook technischeeneconomischeadviezenaande leden.Voortswordenbepaaldeonderzoekprojecten
gefinancierd.Iederekwekerbetaalt 1/10DeenseKroonperkilogeproduceerdevisterfinancieringvan"0rredfonden".
InFinlandbestaatdeafzetorganisatie"Lohikunta".Dezeverschaftdekwekers gegarandeerdeverkoopprijzen,hetgeenmogelijk
isdoorovereenkomstenmetgroothandelsorganisaties.Ook treedt
Lohikuntaopals intermediairbijdeaankoopvanpootvis (fingerlings).VooreengedeeltewordtLohikunta.gefinancierddoorde
voerindustrie,die 1,5%vandeomzetafdraagt envoortsbetalen
de ledeneenheffing.
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3. De afzetmogelijkheden voor zalmforel
Gegevensenconclusies,voortvloeiend uitenkele gesprekken
bijgroothandelsbedrijven envisdetaillisten

1. Vooropgesteldmoetwordendatergeenvolledigmarktonderzoek
isuitgevoerdmetbetrekking totzalmforel.Hetdoelwasomdoor
middelvaneenglobalemarktoriëntatie eenindrukteverkrijgen
vandëafzetperspectievenvoor zalmforel.Daartoe zijn4groothandelsbedrijvenbezocht.Eriseenvragenlijst opgesteld,die
hetuitgangspuntvormdevoordegesprekkenbijdegroothandelsbedrijven.Omdatverwachtwerd datzalmenzoetwaterforel de
marktpositievoor zalmforelmedebepalen,zijnookvragenover
dezebeidevissoortengesteld. Indevolgendepuntenzijndan
ookgegevensbetreffende zalmenforelopgenomen.Alsaanvulling
opdeenquêtebijdegroothandelsbedrijven isnog informatie
ingewonnenbijenkelevisdetaillisten.
Zalm
2.

Inhetvorigehoofdstukwerd reedsvermeld daterverschillendezalmsoorten zijn.Tussendezesoortenkunnengrotekwaliteitsverschillenbestaan.Dehandelrekentglobaalmetdevolgendekwaliteitsschaalvoor zalm (vanlaagnaar hoog):
Chum-semibrite-silverbrite-sockeye-netcoho-troll
coho-redking-kweekzalmSchotland/Noorwegen -wildeEuropesezalm.
Deprijsvormingvoordeverschillende zalmsoorteniswisselvalligenhangtvooreenbelangrijkdeelafvanhetbeschikbare
aanbod. In 1982warendeprijzenbehoorlijkhoog,momenteel
(voorjaar 1983)zijndeprijzenerg laag.Dehuidigeprijsvoor
demiddenklasseAmerikaanse sockeye-zalmismet ƒ 12,-à14,perkg (inkoop)ongeveer60%vanhetnormaleniveau.Voor silverbritekomenmomenteel zelfsprijzenvoorvanƒ8,-à9,-per
kg.Dekweekzalm,afkomstiguitNoorwegenenSchotland iserg
duur (ƒ24,-à25,-perkgdichtevis). SchotseenNoorsekweekzalmzijnongeveer gelijkquaprijsenkwaliteit.Er ismomenteel sprakevaneenoverschotvanAmerikaanse zalmalsgevolg
vanruimevangsten.Zelfserggoedezalmals trollredking
haaltvaaknietmeerdanƒ 12,-à 13,-perkg inkoop.Hetgaat
bijdezeprijzenomdiepvrieszalm,dieschoongemaakt is("uitgehaald"),metdekoperaan.

3. Bevroren zalmiszeergoedhoudbaar;indediepvriescel is
eenbewaarduurvaneenjaargoedmogelijk.Voordegerookteproduktwordt3maandenalshoudbaarheidsduur opdeverpakkingvermeld;inwerkelijkheid kandegerookte zalmheel goed langer
wordenbewaard.Ingekoeldevorm iszalmongeveer 3wekenhoud22

baar.Voor zalmisdekleureenbelangrijkkwaliteitskenmerk.'
Voordebinnenlandsemarkt geldt:"alsdekleurmaarroodis".
Deredking,diewat lichtgekleurd is,vindthierdoor inNederlandniet ergveelaftrek;inFrankrijkdaarentegenwel.
4. Erzijnverschillendedeelmarktenvoor zalm,met alshoofdonderscheid hetverseenhetgerookteprodukt.Voordeafzetvan
hetverseprodukt ligthetaccentmeerophetzuidenvanhet
land,terwijldegerookte zalmrelatiefmeer aandekustwordt
verkocht.Kleine zalmformaten (baby-zalmen)zijnopdeversmarkt
eenbelangrijk concurrerend produkt.Deconsumptievanverse
zalmoverweegtookinBelgië.Belangrijke (potentiële)afzetmarktenvoorhetgerookteprodukt zijnWest-Duitsland,Italië
enookFrankrijk.Indit laatste land zijnbelangrijkezalmrokerijen.
Opdeeerdergenoemdekwaliteitsschaal voor zalmwordende
soortenvanchumtotenmet silverbritevoor eengroot gedeelte
benutdoordeconservenindustrie.Deoverigesoortenwordenzowelvoordeversmarkt alsvoorderokerijenbestemd.Voordegekweekte zalmgeldtdatdewijzevankweken (aardvanhetvoer,
debeweeglijkheid vandevis)ergbelangrijk isvoordeverwerkingsmogelijkheden.Voorhetrokenmagdevisniettevetzijn,
terwijldestructuurvanhetvisvlees stevigmoet zijn.Voorhet
rokenkomendegrotezalmformatenhetmeest inaanmerking.In
hetgeheelvandezalmmarktishet gerookteprodukt indeminderheid (genoemdwerd eenaandeelvan 30%).DewildeEuropese
zalm,de topkwaliteit,isvooralbestemdvoordebetererestaurants enviswinkels.Deversmarkt isinNederland deafgelopen
jarensterk inomvang toegenomen;deNoorseen Schotsekweekzalmheeftvooreenbelangrijk gedeelte indeze toenamevoorzien.
De indrukwerdverkregendatdevraagnaar zalmnietduidelijk
isbeïnvloed doordehuidigeeconomischemalaise.
5.

Regenboogforel

Deregenboogforelmet eengewichtvanrond 250gram,isde
afgelopenjarenmeerpopulairgeworden.ImportvindtvoornamelijkplaatsvanuitDenemarken,tegeneenprijsdieglobaalvarieertvanƒ6,90 tot f 7,60.DevoornaamsteDeense leveranciers
zijndefirma'sDanforel enPriess.Dit zijnzeermodernwerkendebedrijven deviswordtbijvoorbeeld mechanischgestript,
dieookveelpromotie-activiteiten optouw zetten 1).Voorkwekersvanzoetwater forel inNederland zalhetnietzogemakkelijk concurrerenzijntegendezeDeensebedrijven.
Indedetailhandelkostregenboogforel ƒ3,50 âƒ4,-per
stuk (3voor ƒ 10,-). Dezoetwater forelwordtookheet gerookt
(gestoomd).Deafzetperspectievenvoordezegestoomde forel lij1)HetDuitseblad "AlgemeineFischwirtschaftzeitung"bijvoorbeeld
bevatnogal eensuitvoerigereklamevoorDeenseforel.
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kennieterggunstig.Afzetstagnatiekanwatondervangenworden
doorde leveringvan 2gestoomdehalve file's,vacuumverpakt.
Gestoomde forelkanslechtwordeningevroren.
6.

Zalmforel
Deinkoopdoordegroothandel

Vanuithetgezichtspunt vandeinkoopdoordegroothandel
kunnenweldrie soorten zalmforelwordenonderscheiden:dezalmforel gekweekt indeOosterschelde -deNoorse zalmforelengroteDeense zoetwaterforel,dieookalszalmforelwordt aangeduid.
ZalmforeluitdeOosterscheldewordthoofdzakelijk ingekochtin
degewichtsklasse van8ons tot 15kg.Aandekwekerwordteen
prijsvanrond f 10,-perkgbetaald.Erwerdvernomendatde
kwaliteitvandebinnenlandse zalmforelnogvoorverbetering
vatbaar is:ditheeftvoornamelijkbetrekking opdekleur,die
somsnognietvoldoenderood is.Debinnenlandse zalmforelwordt
zowelversalsbevroren ingekocht,soms isdevis algestript.
Erbestaat eenzekerevoorkeurvoorhetverseprodukt;wanneer
deprijsvoorhetverseproduktminder gunstig iskandekweker
echterdevisookdiepvriezenomeenbetereprijs af tewachten.
Erzijntenminstedriefactorendiekunnen leiden toteen
voorkeurvoorhetbinnenlandseproduktbijde aankoopbeslissing
vandegroothandelaar:
- Een relatief lageprijs.Inditopzichtheeft debinnenlandsezalmforelhetvoordeel datdekostprijs lagerkan zijndan
dievoordeNoorse zalmforel,omdathierop 12%invoerrecht
moetwordenbetaald.Voorts dientaanrestaurants niet tegen
dezelfdeprijs teworden geleverd alsaandegroothandel.
- Eenconstantekwaliteit,hetgeenvooralbetekent eenmooie
rodekleur.
- Eencontinue levering.
7. Erwordt innietonbelangrijkemate zalmforel uitNoorwegen
gekocht,soms rechtstreeksvandekweker.DezeNoorse zalmforel
heeft eenzeergoedekwaliteit;deconstantekwaliteit (rode
kleur)kaneenreden zijnomdevoorkeur tegevenaanhetNoorseprodukt.VoordeNoorse zalmforelvan 1tot2kgwordteen
prijsbetaaldvanrond ƒ 11,-perkg;voordegrotere soorten
(3-5kg)isdeinkoopprijs ƒ 14,-àƒ 15,-perkg.Hieropkomt
dannoghetgenoemde invoerrecht.DeNoorse zalmwordtoverwegenddiepgevroren,vacuumverpakt ingekocht.Somswordt degehelevisgeïmporteerd,somsdevisdieuitgehaald ismetdekop
ernogaan.Erwerd deindrukverkregendatde importvanDeensezalmforel,hetzij inzoet-,hetzij inzoutwaterafgemest,
vanminderbelang isdandeinvoeruitNoorwegen.Een lageprijs
kandeDeense zalmforel toteenzeerconcurrerend produktmaken
voordeNederlandsezalmforel.
Eenomstandigheid dieooknogeenrolspeeltbij deaankoopbeslissingvandegroothandel isdeprijsvandeverschillende
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zalmsoorten.Wanneer degroothandel zalmkankopenvoor ƒ8,totƒ 12,-perkg ishetmogelijk dat zalmforelmoeilijk aanbod
komt,metnamevoorverwerking totgerooktprodukt envoor toepassing inkoudebuffetten.
Produktverwerking en-kanalisatie
Voordebinnenlandse zalmforelwerdvooral eenaanwendinggezienalsversprodukt tenbehoevevanhorecaendetailhandel.
Menhadhierbijdandekleinere zalmforel (1,5kgenminder)op
hetoog.Ditvormt daneenapartprodukt,losvanzalmenkleine forel.Indehorecasectorwordt zalmforel geserveerdbijdinersenook toegepastbijkoudebuffetten.Indedetailhandel
wordtmeestal degehelevis (gestript)verkocht.Erzijnookfile'svan zalmforel tekoop indedetailhandel.Uitdegesprekkenbijdegroot-enkleinhandelkanwordengeconcludeerd datde
verkoopvan zalmforelgoed loopt;ditgeldt zowelvoor deverkoopaandehorecabedrijven alsvoordedetailhandelsverkoop.
Erwerdenmogelijkheden gezienvoorsubstitutievanzalmdoor
zalmforelbijeenvermindering vandekoopkrachtvandeconsument.De zalmforelkangoedwordendiepgevroren.

Zalmforelmet eengewichtbeneden l£kgwordtmindergeschikt
geachtvoorhet (koud)roken.Hetwordt echterwelgedaanen
dankunnen "zijdjes"van 4à5onswordengeleverd.Voorhet
heet roken (stomen)ishetprodukt daarentegenweer tegroot.De
groteNoorse zalmforel (2-4kg)wordt inbelangrijkematevoor
het rokengebruikt.Gerookt ishetproduktnauwelijksvanzalm
teonderscheiden.Opdekwaliteitsschaal voor zalmkandegerookteNoorse zalmforelworden geplaatstbijdemiddenklasse
Amerikaanse sockeye-zalm.Als grondstofvoorhetrookprocesbestaatbij inkoopvoorkeurvoordereeds schoongemaakte,vacuum
verpaktevis.Gerooktkandezalmforel indezelfdeproduktvormen ("zijdjes",gesnedene.d.)worden geleverd alszalm.
Dewijzevankweken isergvaninvloedopdekwaliteit.Zoalsalwerdvermeld iseenmooierodekleureenessentieelkwaliteitskenmerk, terwijlhetvoorverdereverwerking (snijden
e.d.)vanbelang isdathetvleesniet telosvanstructuuris.
Visdieweinig zwemtkanvleesmet een losserestructuurhebben,
terwijldanookhetvetgehalte tehoogkanzijn.
Inbijlage 3wordt eenoverzicht gegevenvandeverschillendevisgewichten vandedichtevis totenmethetgefileerdepro. dukt.
9.

Zalmforelkost indedetailhandel rondƒ 16,-perkg (gestript).Dezeprijskomtnietveruitbovendekg-prijsvoorde
zoetwaterforel (+ f 13,-). Deconsumentenprijzenvoordeverschillende zalmsoorten variëren sterk:ƒ20,-perkg (moten)is
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de laagsteprijsdiewerdwaargenomen,terwijl degoedekweekzalmƒ50,-enmeerperkgkost.
Indedetailhandel zijnfile'svanzalmforel tekoopvoor
ƒ 5 , - perons,hetgeennietveelminderisdandeprijsvoor
zalmfilé's.DegerookteNoorse zalmforelbrengt indedetailhandelƒ30,-àƒ35,-perkgop (inzijdengesneden)enƒ50,perkguitgesneden.
10. Resumerendkanwordengestelddat zalmforeleenkansrijkprodukt lijkt.Deafzetaanhorecabedrijven endetailhandelvande
versezalmforel totongeveer l£kgverloopttotnutoegoed.De
afzetmogelijkhedenkunnennogbeterwordenwanneerkwekers in
staatzijncontinueenerggoedekwaliteit (rodekleur!)te
leveren.Voordegrotezalmforellenvan2kgenmeer zijngoedeperspectieven aanwezig alsgerooktprodukt.Erwordendan
hogeeisengesteldaandekwaliteitvandevis,metnameomdat
dansterke concurrentie zalwordenondervondenvandeNoorse
zalmforel.Ingerooktevormisdezevisnauwelijksvandemiddenklassezalmteonderscheiden.Het isnietgoedmogelijkomte
bepalenhoeverhetaanbodvan zalmforelkan toenemen,zonderdat
deprijsgevoeligdaalt.Wanneerhetproduktmeerbekendraakt,
kanditdeafzetweerverderstimuleren.Erzijnookgoedeexportmogelijkheden,metnamenaarBelgiëenFrankrijk,alsvers
produkt.
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4. Slotopmerkingen

Hetverdient aanbeveling teonderzoekenofhetonderNederlandseomstandigheden technisch eneconomischmogelijk iszalmforel tekwekenmeteengewichtvan 3tot5kg.PasdanzalkunnenblijkenofinNederland gekweekte zalmforel gelijkwaardigis
aanhetNoorseprodukt engeschikt isalsvervangervoorzalm.
Het isnietonmogelijk datdeafzetvanproduktenvanzalmforelindetoekomstnegatief zalwordenbeïnvloed doorhetgroeiendeaanbodvan forelenzalm.Bijzoetwaterforel zijnnureeds
tekenenvanmarktverzadigingmerkbaar.
Bijzalmkangewezenwordenophetgroeiend aanbodvankweekzalm,metnameuitNoorwegen enSchotland;voortskaneenongunstigeffectuitgaanvaneenlaagprijsniveauvoor zalm,zoalsdat
inhetvoorjaarvan 1983voorAmerikaanse zalmhetgevalwas.Dezelageprijs leekechternietvanstructureleaard tezijn,omdatersprakewasvanplotseling scherpeaanvoerstijging.
Zalmenzalmforelbehoren totdeduurderevissoortenende
afzetervankandanookgevoelig zijnvoorverdergaandekoopkrachtvermindering bijdeconsument.
ErzijnnogenkelezwakkepuntenvoordeNederlandseviskweek zoals:deweinige ervaringmetviskweek invergelijkingmet
NoorwegenenSchotland;derelatiefminder gunstigekweekomstandighedenvergelekenmet die indezebeide landen endebetrekkelijkkleinschalige zalmrokerijen enhandelaren,diezichbovendienvooreenbelangrijk gedeelteopdebinnenlandsemarktrichten.
Ondanks dezeminpunten zijnertochzekermogelijkheden tot
verdereafzettoenamevoorNederlandse zalmforelaanwezig.Als
nieuwproduktheeft deversezalmforeloverhet algemeeneengoedeinganggevonden;ditvormt eenpositieve indicatievoorverdereafzetmogelijkheden.Wanneerhetproduktmeerbekend raaktbij
deconsument kanditdeafzetweerverderstimuleren.Hetinvoerrechtvan 12%voorNoorsezalmforelvormt eenbelangrijkpluspunt
voorhetbinnenlandseprodukt.Hetdoorkweken totgrotereformatenbiedtmogelijkhedenvoorsubstitutievandurezalmsoortendoor
zalmforel.
Erkan tochtenslotteworden geconcludeerd datervanuitde
marktbezienruimteisvooruitbreidingvandekweekvanzalmforel,zonderdatalgauwernstigeafzetproblemenbehoevenopte
treden.Voorhet realiserenvaneencontinue levering enhetverkrijgenvanmeerproduktbekendheidbij deconsument lijkt eenuitbreidingvandekweekmogelijkheden zelfs eenvoorwaarde.
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Bijlagen
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Bijlage 1. Devangstenvandeverschillendezalmsoortenperland

Atlantischezalm
waarvan: Canada
Noorwegen
Groenland
Denemarken
Sovjet-Unie
Schotland
Ierland

1974

1977

1980

1981

16470

9963

16598

20108

2221
1539
1162
1890
1926
1232
2068

2134
1184
1420
1214
344
458
1305

2389
61701)
1193
1133
966
1090
895

2144
98021)
1102
1169
734
1185
655

Pink-salmon

927852)

224475

226191

255145

waarvan: VerenigdeStaten
Sovjet-Unie
Japan
Canada

16941
32100
32537
11207

56992
107496
35264
24723

115005
77367
20101
13718

116623
79813
25509
33200

120372

118677

166803

184167

80146
18547
12479
9200

71931
26036
6032
14678

96920
38518
16809
14556

12080I
44852
5600
12914

3101

3822

2777

3296

3101

3822

2777

3296

Sockeye (red)salmon

55305

64549

111719

132728

waarvan: VerenigdeStaten
Canada
Japan
Sovjet-Unie

24456
21694
8155
1000

40793
17388
4499
1869

94145
7727
5959
3888

102591
21200
5104
3833

Chinook (king)salmon

22717

26351

23023

21773

waarvan: VerenigdeStaten
Canada
Japan

11413
7637
1867

14822
7522
908

12942
6540
2484

14093
4900
1381

Coho(silver)salmon

41155

31227

32958

28678

waarvan

17164
10378
9713

13604
9857
3757

17812
9025
3634

15970
5800
3285

Chum (dog)salmon
waarvan: Japan
VerenigdeStaten
Canada
Sovjet-Unie
Cherrysalmon
Japan

VerenigdeStaten
Canada
Japan

1) Inclusiefgekweektezalm.
2)

1973 : 151200.

Bron:FAOyearbookoffisherystatistics
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Bijlage 2.Verschillende zalmsoorten.

Uit "Visserijnieuws"
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Bijlage 3. Visgewichtenvandedichtevis totenmethet gefileerdeprodukt.
(Indiennietandersaangegevenzijndecijfersprocentenvande
verse,dichtevis)
(Zalm)forel
Vers
Zonderkop
Zonderingewanden
Gerookt
Gefileerd

100
? 75« •lOO
55
45

75
60

Forel
Vers
Gestoomd

100
70

--—-&

Gemiddeld

Vers
Gestript+kop
Gerookt
Gefileerd

100
86
65
45

Klein
100
844—»100
60
70
45
55

Groot
100
904—»100
65
79
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