AQUACULTUUR OVERZEE

Visserij en aquacultuur
in de wereld:
duurzaamheid in actie
Door Raymon van Anrooy, FAO Visserij en Visteelt Departement, Rome

Begin juli 2020 heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO) haar nieuwste overzicht van visserij en aquacultuur in de wereld
uitgebracht1. Het tweejaarlijkse overzicht bevat nu productie-, handel- en
werkgelegenheidsgegevens tot en met 2018.

De laatste schattingen van FAO zijn
250,1 miljard, voor rekening kwam
dat in 2018 de wereldwijde vis producvan de aquatische dieren (i.e. vis,
2018
2020
tie, inclusief schelp- en schaaldieren,
schelp- en schaaldieren).
verder is gestegen naar 179 miljoen ton
In 2018 produceerde de aquacultuur
(Figuur 1). Wanneer we naar de directe
nog steeds vooral vis, 54,3 miljoen ton,
THE STATE OF
productie voor menselijke consumptie
en werd 17,7 miljoen ton schelp- en
WORLD FISHERIES
AND AQUACULTURE
kijken, dus zonder vismeel en visolie,
schaaldieren op de markt gebracht
dan zien we dat 52% van de geconsu(Figuur 2). In de periode 2001-2018
meerde vis afkomstig is van de aquagroeide de productie van aquatische
cultuur. In de periode van 2008 tot 2017
dieren gemiddeld met 5,3 procent per
steeg de wereldwijde aquacultuurproductie
jaar. De groei in 2018 was 3,2 procent. Deze lagere
met 25%. Ter vergelijking, de visserijproductie
groei kwam voornamelijk op het conto van
groeide met zo’n 7% over dezelfde periode.
China, omdat daar de productie in 2018 maar
Volgens de laatste gegevens was de wereldwijde
met 1,7 procent steeg. De wereldwijde productie
productie in de aquacultuursector 82.1 miljoen
van algen en zeewieren groeide in 2018 maar
ton in 2018.
met 0,7 procent. Deze tragere groei was vooral
Op basis van jaarlijkse wereldwijd verzamelde
te zien in de tropische gebieden, terwijl in de
aquacultuur statistieken, schat de FAO de totale
gematigde en koud water teeltgebieden de groei
aquacultuur productie in de wereld in 2018 op
iets hoger was.
114,5 miljoen ton. Daarvan komt 82,1 miljoen ton
In 2018 werd in 39 landen meer vis geproduceerd
van aquatische dieren en 32,4 miljoen ton van
in de aquacultuur sector dan werd gevangen in
algen en zeewieren. De totale waarde van de
de visserij. In nog eens 22 andere landen was de
aquacultuurproductie op het eerste verkoop
aquacultuurproductie meer dan 30 procent van
moment (off-farm) was USD 263,6 miljard (€
de totale visproductie. Onder deze groep landen
223,2 miljard), waarvan het grootste deel, USD
met een aquacultuurproductie van boven de 30
2018

2018

SUSTAINABILITY
IN ACTION

AQUAcultuur | 27

Figuur 1: Ontwikkeling van de visserij en visteeltproductie tussen 1950 en 2018 in miljoenen tonnen
(exclusief aquatische zoogdieren, krokodillen, alligators en zeewieren en algen).

procent bevonden zich ook grote producenten
zoals Indonesië, Noorwegen, Chile, Myanmar
en Thailand.
Het aandeel van de aquacultuurproductie in
wereldwijde visproductie is tussen 2000 en
2018 gestegen van 25,7 procent tot 46 procent
(Figuur 3). In Europa is de aquacultuur sector
verantwoordelijk voor zo’n 17 procent van de
visproductie.
De meeste aquacultuur vindt plaats op land
of in de binnenwateren (Figuur 2). In 2018 was
aquacultuur op land verantwoordelijk voor 51,3
miljoen ton consumptievis, oftewel 62,5 procent
van de totale aquacultuurproductie in de wereld, tegen 58 procent in het jaar 2000. Vinvisproductie domineert de aquacultuurproductie
op land met 91,5 procent van het totaal, maar
de productie van garnalen (zoet- en zoutwater),
krabben en rivierkreeften groeit sneller.
De groei van semi- en intensieve aquacultuur
gaat sneller dan die van de extensieve aquacul-
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tuur (Figuur 4). Van 2000 tot 2018 is het aandeel
van de aquacultuur productie uit extensieve
(niet gevoerde) teelt gedaald van 43,9 tot 30,5
procent. Niettemin is de totale productie in
extensieve teeltsystemen gestegen tot boven
de 25 miljoen ton, waarvan 8 miljoen ton aan
karperachtigen en 17 miljoen ton aan schelpdierachtigen. In Europa is het aandeel van
extensieve teelt in die tien jaar gedaald van
rond de 40 tot 25 procent.
De diversificatie in het aantal geteelde soorten
in de aquacultuur gaat door. Het aantal commercieel geteelde soorten is toegenomen van
472 in 2006 tot 622 soorten in 2018. De teelt van
(vin)vis is het meest divers. Meer dan 90 procent
van deze geteelde (vin)vis komt echter maar
van 27 soorten (met ondersoorten). De 20 meest
geteelde soorten verzorgen bijna 84 procent van
de totale visproductie in de aquacultuursector.
Dit betekent dat de teelt van de meeste vinvissoorten, ondersoorten en hybridesoorten in

Figuur 2: Wereld aquacultuurproductie van aquatische dieren, algen en wieren, 1990 tot 2018.

aquacultuur relatief beperkt is.
De top vijf van meest geteelde vissoorten is
redelijk stabiel en omvat, naast nijltilapia,
vier karpers: graskarper, zilverkarper, gewone
karper en grootkopkarper. Samen waren deze
soorten in 2018 goed voor 41 procent van de
totale aquacultuurproductie in de wereld. De
teelt van nijltilapia (4,5 miljoen ton) en catla (3
miljoen ton) steeg sterk in 2018; elk met een half
miljoen ton vergeleken met de gerapporteerde
productie in 2017. De catla (Catla catla) is een
karperachtige uit Pakistan, India, Bangladesh,
Nepal en Myanmar. De Atlantische zalm- en
regenboogforelteelt dragen respectievelijk 4,5
en 1,6 procent bij aan de wereldwijde aquacultuurproductie. De productie van de Japanse
oester (Crassostrea gigas) lijkt redelijk stabiel
en was in 2018 zo’n 644 duizend ton. De mosselproductie (Mytilus spp.) vertoont een stijgende
lijn en was 1.2 miljoen ton in 2018, met daarnaast
nog eens 366 duizend ton Chileense mossels.
Wereldwijd zien we een langzaam stijgende
trend van de visconsumptie. In 2017 was de
gemiddelde visconsumptie per persoon 20,7
kg; een halve kg meer dan in 2015. Deze visconsumptie is wereldwijd niet gelijk verdeeld.
Per hoofd van de bevolking was de jaarlijkse

visconsumptie in Afrika maar 9,9 kg, terwijl die
in Azië en Oceanië boven de 24 kg ligt. De visconsumptie per hoofd van de bevolking in subSahara Afrika is afgenomen sinds 2014, vooral
als gevolg van de bevolkingsgroei, stagnatie
van visserijproductie en een slecht ontwikkelde visteeltsector. In 2017, consumeerde de
Europese bevolking zo’n 16 miljoen ton, terwijl
de bevolking in Azië, Afrika en Noord America
respectievelijk 108,7, 12,8 en 8,8 miljoen ton vis
consumeerden.
FAO’s inschatting is dat in 2030 ongeveer 59
procent van de totale visproductie voor menselijke consumptie afkomstig zal zijn uit de
aquacultuur. FAO gaat ervan uit dat de wereldwijde aquacultuurproductie voor menselijke
consumptie in de komende 10 jaar geleidelijk
zal toenemen tot bijna 109 miljoen ton.
In totaal werd 67 miljoen ton aan vis verhandeld
in 2018 (Figuur 5). Het aandeel internationaal
verhandelde vis was 38 procent van de totale
wereldwijde visproductie (uit visteelt + visserij)
en vertegenwoordigde een geschatte waarde
van USD 164 miljard (€140 miljard). China is en
blijft voorlopig de grootste visproducent en
visexporteur ter wereld. In 2018 waren Noorwegen en Vietnam nummer twee en drie in de
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Figuur 3: Bijdrage van aquacultuur in de totale productie van aquatische dieren in de wereld en
Europa: 1990 -2018

handel van vis. De Europese Unie, gevolgd door
de Verenigde Staten en Japan bleven ook in 2018
de grootste importeurs van vis en visserijproducten. Zo’n 60 procent van de verhandelde vis
is afkomstig uit ontwikkelingslanden en in 2018
was de waarde van die vis 54 procent van de
totale vishandel. Daarmee is de vis export een
belangrijke inkomstenbron voor veel ontwik-
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kelingslanden.
Het aantal mensen werkzaam in de visserij
en visteelt sectoren wereldwijd is in de laatste
jaren redelijk stabiel. In 2018 waren er ongeveer
59,5 miljoen2 mensen werkzaam in de visproductie. Daarvan waren er zo’n 20,5 miljoen
werkzaam in de visteelt en 39 miljoen in de
visserij. De meeste vissers en vistelers wonen

Figuur 4: Intensieve/semi-intensieve en extensieve aquacultuur in de Wereld en Europa: 2000 -2018.
en werken in Azië (85 procent), gevolgd door
Afrika met 9 procent en Latijns America met
4 procent. Het geschatte aantal werkenden in
de primaire aquacultuur- en visserijsectoren in
Europa was respectievelijk 129 en 272 duizend
mensen in 2018. De stijging van 14.000 werkenden in de Europese aquacultuur tussen 2015
en 2018 was substantieel. Daar staat tegenover
dat het aantal werkenden in de Europese visserijsector bijna is gehalveerd in het laatste
decennium in vergelijking met 2010 (530.000
vissers). Wereldwijd is het percentage vrouwen

in de aquacultuur 19 procent, terwijl dat in de
visserij maar 12 procent is. In de visverwerking
is het aandeel vrouwen echter al jaren zo rond
de 50 procent.
De Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties (FAO) verzamelt jaarlijks de
produktie-, handels- en consumptiegegevens
van vis wereldwijd. De lidstaten van deze organisatie verstrekken deze gegevens, waarna
ze worden verwerkt in een database die via
internet3 toegankelijk is. Omdat FAO de cijfers
direct van de verschillende overheden krijgt
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Figuur 5: Top 5 vis producerende, importerende en exporterende landen in 2018.
aangeleverd (overheden die niet altijd een goed
overzicht hebben van de visserij- en visteeltsector in hun land) komt het voor dat de data
niet altijd correct zijn. Waar mogelijk probeert
FAO de data dan te corrigeren en vraagt daarna
goedkeuring aan de overheden voor publicatie
van de verbeterde gegevens.
Het bovenstaande overzicht is maar een klein
deel van de informatie over wereldwijde visproductie, marketing en consumptie trends die te
vinden is in de FAO State of World Fisheries and
Aquaculture 2020. Het thema van de publicatie
dit jaar is duurzaamheid in actie. Er wordt, onder andere, stilgestaan bij de 25ste verjaardag
van de gedragscode voor verantwoorde visserij,
het verduurzamen van de aquacultuur en
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visserij, het toezicht op de visserij, sociale verantwoordelijkheden, veiligheid en fatsoenlijke
werkomstandigheden in de visketen, richtlijnen voor duurzame aquacultuur, en aan de
bijdrage van de sector aan de VN doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling (SDGs).

1.

De “State of World Fisheries and Aquaculture 2020”
is beschikbaar in 6 talen (Engels, Frans, Spaans,
Chinees, Arabisch en Russisch): http://www.fao.
org/publications/sofia/2020/en/

2.

Dit is het geschatte aantal werkenden in de primaire
productie.

3.

De FAO visserij en visteelt statistieken zijn toegankelijk via: http://www.fao.org/fishery/statistics/en

