nieuws

‘Tuna wars’
Door Peter G.M. van der Heijden

In de Middellandse Zee kregen viskwekers dit voorjaar met voor onze sector ongekend
harde acties te maken.
Velen van u zullen bekend zijn met de serie
‘Whale wars”, die door Animal Planet of
een andere documentairezender wordt
uitgezonden. In deze serie worden de activiteiten van de milieugroep Sea Shepherd
en zijn oprichter Paul Watson gevolgd.
Maandenlang zoeken en achtervolgen ze
Japanse walvisvaarders in de zuidelijke
Stille Oceaan en proberen het harpoeneren
van walvissen te belemmeren. Maar nadat
afgelopen maart in Katar het merendeel
van de landen vertegenwoordigd tijdens de
CITES conferentie had besloten dat de internationale handel in blauwvintonijn gewoon
door kon gaan, besloot Sea Shepherd zijn
werkterrein van walvissen in de Zuidelijke
Oceaan naar tonijnen in de Middellandse
Zee te verleggen. Al jaren worden daar
blauwvintonijnen gevangen en enige tijd in
kooien gehouden en vetgemest om daarna
op de (vooral) Japanse markt een betere
prijs te kunnen krijgen (zie ook Aquacultuur
2006, nr 3). Bij Malta ramde het schip van
Sea Shepherd kooien met daarin blauwvintonijnen die volgens de actievoerders
illegaal waren gevangen. Ongeveer 800
tonijnen kregen hierdoor, en door de activiteiten van duikers van Sea Shepherd,
hun vrijheid terug. Sea Shepherd is niet
tegen legale visvangst en viskweek, maar
wel tegen illegale vangst van bedreigde
dieren. De organisatie zegt het werk te doen
dat de overheden rond de Middellandse
Zee eigenlijk zouden moeten doen. Al jaren
wordt het door de internationale commissie ICCAT vastgestelde quotum voor de

vangst van blauwvintonijn in de oostelijke
Atlantische Oceaan en de Middellandse
Zee fors overschreden, dus de kans dat
de vrijgelaten tonijnen inderdaad illegaal
waren gevangen is niet gering.
Bron: SeaFoodSource, 24 juni 2010

Aankondiging
Aquacultuur Egypte
Op 18 oktober 2010 organiseert Agentschap NL in opdracht van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in samenwerking met de LNV-raad
in Cairo een seminar over de kansen
voor Nederlandse bedrijven in de Egyptische aquacultuur. Bent u op zoek naar
een mogelijkheid voor investering in,
samenwerking of handel met Egypte op
het gebied van de visteelt en visverwerking, dan nodigen wij u graag uit voor
deze bijeenkomst. Tijdens het seminar,
dat in restaurant ‘de Zaete’ in Yerseke
plaats zal vinden, informeren wij u over
de ontwikkelingen in de viskweek met
specifiek accent op kweek in gesloten recirculatiesystemen (RAS) en technologie.
Aanmelden voor 1 oktober 2010. Voor
meer informatie over het seminar kunt
u contact opnemen met: Désirée Tans,
(desiree.tans@agentschapnl.nl)
Telefoon: 088 - 602 8322
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