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Willen we vis voor vissen
of voor mensen?
Door Christien Absil,
Advies duurzame visserij en visteelt, Clupea Consultancy

Gekweekte vis wordt regelmatig weggezet als second best, de op een na beste
na wilde vis. Maar let’s face it: inmiddels komt wereldwijd meer dan de helft
van de vis uit kweek. Over de rol die wilde vis in visvoer bij kweek speelt, en
de gevolgen daarvan voor de mens, heb ik onlangs een artikel gepubliceerd in
Foodlog. Voor Aquacultuur schreef ik deze aangepaste versie.

Duurzame vis en visvoer
Vis kweken gebeurt nog lang niet overal duurzaam, maar de afgelopen decennia zijn veel
verbeterslagen gemaakt. Bijvoorbeeld eerder
was meer dan 3 kilo vis, in de vorm van vismeel en visolie nodig voor de productie van
een kilo kweekzalm. Nu gaat dat richting 1
kilo. Sommige kweeksoorten zoals tilapia en
meerval kunnen het goed doen met weinig tot
geen vismeel/visolie, en karpers kunnen zelfs
helemaal vegetarisch zijn. Alleen houden wij
helaas niet zo van die laatste soorten. Waar we
wel van houden zijn zalm, zeebaars en dorade.
Die komen voor het overgrote deel uit kweek,
en het zijn carnivore vissoorten die veel vis
nodig hebben in hun visvoer. Steeds meer studies roepen dat we die vis zelf moeten eten in
plaats van te verwerken in visvoer [1]. Maar
feit is dat de meeste soorten die we industrieel
bevissen niet echt geschikt zijn voor menselijke consumptie.
Klein deel van het visvoer gecertificeerd
Om te kunnen claimen dat hun visvoer, on-
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danks de vis die er in zit, verantwoord is,
hebben een paar voerfabrikanten ervoor gezorgd dat hun aanvoer het MSC keurmerk
kreeg. Daarbij gaat het vooral om vis uit de
Noordoost-Atlantische Oceaan, zoals blauwe
wijting, een vissoort die niet wordt gevangen
voor menselijke consumptie. Helaas is de bulk
van het vismeel niet gecertificeerd en blijft de
druk op de betreffende bestanden onverminderd hoog.
De wereldwijde viskweek groeit. De ambities
voor zeebaars en dorade in de Middellandse
zee zijn groot en Europese bedrijven, maar
vooral Turkse kwekers, zien daar nog flinke
groeikansen [2]. Ook China en Vietnam hebben grote kweekambities. Met gevolg dat de
vismeelvloot steeds nieuwe gebieden zal gaan
exploiteren om aan de vraag te kunnen voldoen. De wereldwijde productie van vismeel
steeg met 11 procent in 2020 [3].
Alternatieve eiwitbronnen
Gelukkig kijken visvoerfabrikanten steeds
serieuzer naar alternatieven zoals visolie uit

Opslag van vis voor verwerking tot vismeel/olie (foto van CFFA).

algen (AQUACultuur 34 (4) 13-19), of eiwitmeel
van insecten (AQUACultuur 35(1) 20-25), of
synthetisch eiwit (AQUACultuur 36 (2) 28-35).
Alle drie worden inmiddels op commerciële
schaal geproduceerd. Maar daarmee kan de
groeiende vraag uit de viskweek bij lange na
niet worden opgevangen.
Toename visserij aan westkust Afrika
Een van de interessantste gebieden voor de
visserij is de westkust van Afrika. Een continue opwelling van mineralen uit de diepere
zeelagen in de Golf van Guinee brengt continu
voedsel naar boven dat zorgt voor een enorm
rijk en divers zeeleven. Deze rijkdom “stroomt
uit” tot voorbij Tenerife. Aanvankelijk werd
alle vis gevangen voor menselijke consumptie door de kleine pelagische visserij, totdat
de traditionele Senegalese en Marokkaanse
bootjes concurrentie kregen van grote, vaak
ook niet geregistreerde trawlers uit de hele
wereld. In de afgelopen 5 jaar werden in een

Viskweek is een
groeimarkt en de visserij
voor vismeel groeit nog
mee.

hoog tempo vismeelfabrieken aan de kust
gebouwd. Alleen al in Mauritanië staan er 40
[4]. Voor veel vissertjes is het aantrekkelijker
geworden om de vis aan een vismeelfabriek te
verkopen dan op de lokale markt.
Wel heeft de Nederlandse firma Cornelis Vrolijk in Mauritanië een fabriek neergezet om vis
voor menselijke consumptie te verwerken. De
Mauritiaanse regering juicht dit toe omdat ze
ook wel inziet dat het land meer verdient aan
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het verwerken, ingevriezen en verhandelen
van vis voor menselijke consumptie. Volgens
de Volkskrant lopen Mauritanië en de buurlanden naar schatting ruim 2 miljard dollar
per jaar mis aan inkomsten door de overbevissing en illegale visserij voor de vismeel industrie [5].
De FAO-werkgroep voor de beoordeling van
kleine pelagische vissen voor de kust van
Noordwest-Afrika beschouwt de bestanden
van sardinella en bonga als overbevist. Verder
adviseerde de FAO in 2019 dat 50 % vermindering van de visserij-inspanning is vereist voor
alle sardinella-soorten. Het zijn dezelfde vissoorten – ronde en platte sardinella en bonga
– die van belang zijn voor zowel de vismeel en
visolie-industrie als voor voor de voedselzekerheid in West-Afrika.
Belang van West-Afrika
Volgens een recent rapport van Greenpeace
en Changing Markets [6] wordt op dit moment
elk jaar meer dan een half miljoen ton verse
vis gebruikt voor de productie van vismeel
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Stijgend gebruik van
visvoer leidde tot minder
vis voor mensen in arme
landen.
en visolie. Dat zou voldoende zijn om 33 miljoen mensen in West-Afrika aan hun benodigd
dierlijk eiwit te helpen. Hier is dus duidelijk
sprake van verdringing op de voedselmarkt,
want in West Afrika staat de sardinella op het
menu. Het is evident dat dit de voedselzekerheid in de hele West-Afrikaanse regio ondermijnt.
Daar komt nog bij, dat van oudsher vooral de
West-Afrikaanse vrouwen een grote rol spelen
in de traditionele distributie en verwerking
van vis [7]. Hun gezinnen komen nu zonder
inkomen en hun kinderen zonder eiwitten te
zitten.

Transport van vis en mensen met gemotoriseerde vissersboot voor de kust van West Afrika.

Ook EU-bedrijven betrokken
De meeste vismeel en visolie gaat naar China,
gevolgd door Turkije. Ongeveer 18% van de
productie wordt verscheept naar Europa. Het
Greenpeace/Changing Markets rapport onderstreept dat de Europese grote vismeel- en
visolie producerende bedrijven de afgelopen
jaren allemaal banden hadden met West-Afrikaanse vismeel- en visolie leveranciers. Bekende detailhandelaren in heel Europa betrekken
gekweekte vis (zoals zalm) van bedrijven die in
een toeleveringsketen verbonden zijn met de
grote vier aquafeedbedrijven – EWOS/Cargill,
Biomar, Skretting en MOWI – die op hun beurt
vismeel en visolie uit West-Afrika kopen. Overigens gaf MOWI in een reactie op bovengenoemde artikel in Foodlog aan dat visolie uit
Mauritanië voldoet aan MOWI’s beleid inzake
duurzame ‘sourcing’ omdat die visserij deel
uitmaakt van een officieel Fishery Improvement Program (FIP). Bovendien verklaren ze
in 2021 geen vismeel of visolie uit West Afrika
te hebben ingekocht.
Nieuwe eisen ASC
In het vorige nummer van AQUACultuur
lazen we dat het ASC keurmerk in hun standaard eisen gaat stellen aan het voer. Dat is
een zeer positieve ontwikkeling, omdat een

aanzienlijk deel van de milieu- en sociale impact van aquacultuur aan het voer is toe te
schrijven. Maar het is nog onduidelijk of de
nieuwe voerstandaard het verschil gaat maken voor West Afrika.
De nieuwe standaard vraagt voederfabrieken
om mariene ingrediënten te gebruiken, die komen van visserijen die actief investeren in verduurzaming. Vismeel en visolie mogen in het
begin nog afkomstig zijn van visserijen die in
een verbeterprogramma zitten, de zogenoemde ‘Fisheries Improvement Projects (FIPs)’. In
de vervolgfase dienen ze deze ingrediënten
te betrekken van Marin Trust-gecertificeerde
visserijen, maar op termijn zal gewerkt moeten worden met MSC (Marine Stewardship
Council) gecertificeerde visolie en vismeel.
De Mauritaanse small pelagics FIP
De Mauritanian small pelagics FIP waar
MOWI bij betrokken is betreft ruim 400.000
ton, ongeveer de helft van de totale visserij
aanvoer [8]. Met de oprichting van deze FIP
zou je denken dat er geen eerdere pogingen
zijn gedaan om visserijbeheer voor de WestAfrikaanse pelagische visbestanden te organiseren.
De Mauritaanse overheid krijgt al sedert de
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jaren 90 financiële en wetenschappelijke ondersteuning uit Europa voor dataverzameling
en beheer. Al in 2014 is er een beheerplan opgesteld, maar dat is nooit geïmplementeerd.
Van beheer is dus nog steeds geen sprake. Dat
kan ook niet, want een groot deel van het geld
voor datacollectie is gebruikt om een nieuwe
vissershaven te bouwen. De bestanden zijn alleen maar verder overbevist. De vraag is of de
FIP het tij kan keren. Daar zijn ook ook verbeterde visserijakkoorden voor nodig.
Visserijakkoord met de EU
Eind 2021 is een nieuw visserijakkoord [9] tot
stand gekomen tussen de EU en Mauritanie.
Dat akkoord lijkt in elk geval op veel punten
een verbetering op het oude akkoord, met
name waar het gaat om datacollectie [10].
Dankzij het nieuwe protocol mogen Europese
vloten in de Mauritaanse wateren in totaal
290.000 ton per jaar vissen, waarvan 225.000
ton kleine pelagische soorten. Hiervoor be-
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Van Fishery Improvement
Program naar MSC zal een
moeilijke stap zijn voor
Mauritanië.
taalt de EU een financiële compensatie van
57,7 miljoen euro per jaar en 16,5 miljoen euro
aan sectorale steun over vijf jaar, naast de vergoedingen van de reders. Er zijn nu ook betere
voorwaarden aan de steun zoals de verplichting om waarnemers aan boord te nemen. Dat
weigerden sommige Europese vloten.
Turkije
Greenpeace onderzocht de export van vismeel
en visolie naar Europa. De EU importeert veel
gekweekte consumptievis uit Turkije, waar

meer zeebaars, dorade en forel worden gekweekt dan in de hele EU bij elkaar [11]. Turkije betrekt de benodigde vismeel en visolie
uit West Afrika, onder andere de Westelijke
Sahara [12]. In twintig jaar is de import van
vismeel in Turkije gestegen van 15.000 ton tot
bijna 180.000 ton [13]. Behoorlijke kans dus, dat
de forel hier in de winkel is gevoerd met sardinella uit West Afrika.
ASC en MSC eisen
De Europese visvoerproducenten zitten met
de nieuwe ASC voerstandaard wat West Afrikaanse grondstoffenaanvoer betreft waarschijnlijk voorlopig goed, omdat ze genoemde
kleine pelagische FIP met Mauritanië hebben
opgezet. Het is nu zaak dat ze ook zorgen dat
binnen afzienbare tijd de visserij MSC gecertificeerd kan worden. Dat zal nog niet makkelijk zijn, omdat de pogingen tot datacollectie
en regulering tot nu toe weinig hebben opgeleverd.
Een groot struikelblok voor certificering kan
de beheercomponent zijn. MSC is daarin heel
streng. Alle partijen die een visbestand bevissen moet dat op een verantwoorde manier
doen. Wanneer één partij dat niet doet, is
MSC certificering niet mogelijk. Dat beheer
van grote bestanden ‘small pelagics’ niet makkelijk is in tijden van klimaatverandering,
blijkt uit de makreeloorlog in de Noord Oost
Atlantische oceaan die al zo’n 10 jaar bezig is
en waarbij het nog steeds niet lukt met alle
visserijlanden een gezamenlijke bovengrens
voor de quota af te spreken. Daardoor heeft
makreel z’n MSC keurmerk verloren. Het MSC
keurmerk van een groot deel van de blauwe
wijting- en haringvisserij is inmiddels ook opgeschort [14]. Naast milieuorganisaties zijn het
inmiddels ook de Europese en Noorse visvoerfabrikanten en de Europese visserijbedrijven
die veel druk uitoefenen op de overheden om
duurzame quota vast te stellen omdat ze het
belang van certificering zien [15].

Bestandbeheer van
pelagische vissoorten
is lastig in tijden van
klimaatverandering.

Als de nieuwe ASC criteria kunnen bijdragen
aan de verduurzaming van de vismeelproductie in West Afrika, is dat grote winst. Er
zijn immers niet alleen bestandsbeheer-doelen, maar de FIP eist ook dat een toenemend
aandeel van de vangst voor menselijke consumptie moet zijn. Daarnaast kan het ASC
keurmerk voor voer ook impact hebben op
de export naar Turkije. Daar hebben de Europese akkoorden geen invloed op. Steeds meer
Turkse kwekerijen zijn ASC gecertificeerd, dus
hun voereiwit zal, linksom of rechtsom, duurzamer moeten worden.
De komende jaren zullen we zien of er meer
pelagische vis uit de kleine visserij voor menselijke consumptie op de markt komt, of dat
de vismeel/olie producenten erin slagen hun
productie voor visvoer MSC of ASC gecertificeerd te krijgen.
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