Visser krijgt stem in onderzoek
In het Europese onderzoeksproject JAKFISH werken onderzoekers en vissers
samen aan modellen die de visstand beschrijven. Vissers krijgen zo meer stem in
de uiteindelijke beleidsvoorstellen. Het eerste beheervoorstel waar vissers over
meepraatten ligt bij de Europese Commissie.
Gangbare modellen worden gemaakt door
wetenschappers, vaak biologen. Factoren waar
de modellen rekening mee houden zijn bijvoorbeeld de groei van de vis, de visstand en het
visquotum. De modellen leiden tot beheervoorstellen aan de politiek, waaruit beleid volgt
dat opgelegd wordt.
In het project Judgment and knowledge in
fisheries involving stakeholders (JAKFISH),
waarin IMARES samenwerkt met negen andere
Europese onderzoeksinstellingen, benoemen
visser in workshops factoren die voor hen van
belang zijn. Bijvoorbeeld het quotum, maar ook
de continuïteit van de vangst over de jaren.
Wetenschappers werken die factoren uit in
modellen. Een van de vier casestudies heeft
al concreet resultaat, vertelt projectleider
Martin Pastoors van IMARES. Vissers naar
haring in het Skagerak in de Baltische zee
maakten samen met onderzoekers een
voorstel voor een beheerplan, dat naar de
Europese Commissie is gestuurd.
Wordt de zee niet leeggevist als vissers het
voor het zeggen krijgen? ‘Het leuke is, dat dit

niet zo is’, zegt Pastoors. ‘De randvoorwaarde
van alle modellen en beheervoorstellen is een
duurzame visstand, ook op de lange termijn.
Maar er zijn verschillende manieren om zover
te komen.’ Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen
om minder vissers toe te laten maar die wel
elk een goede boterham laten verdienen, of
alle vissers minder laten verdienen. Ook kun
je er voor kiezen in bepaalde gebieden niet te
vissen, of met verbeterde netten waardoor er
minder bijvangst is.
De haringvissers in het Skagerak bleken vooral
continuïteit belangrijk te vinden. In vroegere
beheerplannen, gemaakt vanuit het perspectief
van biologen, verschilden de quota over de
jaren aanzienlijk. In het nieuwe model wordt
het quotum verlaagd tot een duurzaam niveau,
maar het blijft wel constant over de jaren.
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‘Tachtig procent vissers wil duurzamer werken’
Het Nederlandse beleid van individueel
overdraagbare quota, comanagement en
convenanten werkt, stelt Luc van Hoof
van IMARES. Oplossingen komen sneller
dichterbij als partijen samen nadenken
over wat het probleem is. ‘Het verder
vluchten in door wetenschap onderbouwd
visserijbeleid werkt niet.’
Van Hoof doet onderzoek naar de ontwikkeling van het visserijbeleid. ‘Na de Tweede
Wereldoorlog wordt de visserij, net als de landbouw, flink gestimuleerd. In 1970 verschijnen
de eerste haarscheuren: met de bestanden
van enkele soorten gaat het niet goed.’ Om
geruzie tussen landen tegen te gaan, komt er
in 1983 één Europees visserijbeleid. Het wordt
gestoeld op bescherming van visbestanden,
vlootontwikkeling, marktordening en visserijakkoorden met derde landen. De EU-landen
krijgen ook visquota toegewezen. Dat werkt
aanvankelijk niet in Nederland; in 1990
struikelt zelfs een minister over visfraude.

Dan maakt de overheid de quota verhandelbaar. ‘Tegelijkertijd zei de overheid: sector,
zoveel vis mag je vangen, regel samen maar
hoe’, vertelt Van Hoof. ‘Er waren namelijk veel
schepen, en je weet nooit precies wat je in
je netten krijgt. Door de quota groepsgewijs
te verdelen, en de groep verantwoordelijk te
maken voor het management van het gebruik
van de quota, voorkwam de groepsdruk overbevissing.’
Verantwoording
In dit comanagement waren de vissers verantwoording schuldig aan de overheid, en de overheid aan de maatschappij. ‘Maar als afspraken
de achterban niet meer bereiken, zeggen vissers: als we overal zelf verantwoordelijk voor
zijn, dan willen we ook zelf beleid maken. Dan
maar met de billen bloot voor ngo’s’, vertelt
Van Hoof. Vijf jaar geleden was zo’n omslag
volgens de onderzoeker nog ondenkbaar.
‘Toen was slechts twintig procent van de vissers bereid om aanpassingen te doen voor
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een duurzamer visserij en het MSC-keurmerk.
Inmiddels is dat tachtig procent’, illustreert hij.
Convenanten brengen ook de legitimiteit
van het beleid terug. Vissers moeten een
licence to produce halen bij de samenleving.
‘De Nederlandse situatie laat zien dat praten
ergens toe kan leiden. En stel, als we met
z’n allen constateren dat we met helft van de
huidige vloot toekunnen, dan moet we dat
opschrijven en doen. Het zou goed zijn dat
in EU-verband uit te dragen.’
Dat kan nog best lastig worden, erkent Van
Hoof. ‘De Nederlandse vissers accepteren
meer van wat wetenschappers en ngo’s aandragen. Maar Spanje ziet visserijbeleid als
regionaal sociaal beleid. Daar is de situatie
ook veel meer gepolariseerd.’
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