C

E

N

T

R

A

A

L

ART

K

E

L

De strategie van de Europese
Commissie voor de duurzame
ontwikkeling van de Aquacultuur
Door Peter G.M. van der Heijden (/nternationaai Agrarisch Centrum, Wageningen)

In september 2002 kwam de Europese Commissie met een mededeling aan de
Visserijraad (bestaande uit voor visserij verantwoordelijke Ministers) en het
Europees parlement waarin de strategie voor de ontwikkeling van aquacultuur
in Europa wordt geschetst. Enkele kernwoorden in de strategie zijn: vergroting
van de productie (met name voor soorten waarvan de markten nog niet verzadigd zijn), marktontwikkeling, producten die veilig zijn voor de consument en
verkleining van de effecten van aquacultuur op het milieu. De strategie is gericht
op de ontwikkeling van een stabiele bedrijfstak di~ voor werkgelegenheid zorgt,
en veilige en milieuvriendelijke producten levert. Hierbij een samenvatting van
dit belangrijke document.

Situatieschets
De totale aquacultuurproductie van de 15
EU landen is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld: van 642 000 ton in 1982 tot ruim
1,3 miljoen ton in 2000. Forel, zalm, zeebaars en zeebrasem spelen bij de vissoorte n de hoofdrol, maar schelpdieren zoals
mosselen, oesters en kokkels dragen voor
bijna 60% aan de totale geproduceerde
hoeveelheid bij. Met een waarde van 2,5
miljard euro droeg aquacultuur in 2000
27% bij aan de waarde van de totale vi sserijp roductie van de EU, De groei zit er lekker
in (3,4% per jaar) maar blijft toch achter bij
de gemiddelde mondiale groei van 11 %.
(Dit mondiale gemiddelde wordt sterk door
de productiecijfers van aquacultuurgigant
Ch ina be'invloed, maar de laatste jaren zijn
er serieuze vraagtekens gekomen bij de betrou wbaarheid van deze cijfers. De werkelijke productie in China lOU wei eens veel lager kunnen zijn). De groei heeft voor dui-

zenden nieuwe arbeidsplaatsen gelOrgd in
Schotland, lerland en Griekenland, met
name in plattelandsgebieden waar weinig
andere economische activiteit is,
De aquacultuur in Europa kan in drie grote
subsectoren worden verdeeld: de kweek
van lOetwatervis, kweek van schelpdieren,
en de zeeviskweek. Elke subsector heeft lo
zijn eigen problemen. De zoetwaterviskweek (vooral forel en karper) wordt geremd doordat de marktwaarde van deze
soorten niet ver boven de productiekosten
ligt. De vraag naar de producten vertoont
weinig of geen groei en intensieve afzetbevorderende campagnes zijn nodig om deze
situatie te veranderen. In het deel van deze
subsector dat intensieve productiemethoden gebruikt kunnen milieunormen een
zeer belangrijke rol spelen .
De kweek van schelpdieren is in vele op-
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zichten nog sterk van klimaat en andere natuurlijke factoren afhankelijk en vertoont
daardoor flinke schommelingen. Ook opbloei van giftige algensoorten en andere
ecologische problemen kunnen de resultaten in deze subsector flink parten spelen.
De kweek van zeevis (zalm, zeebaars en
zeebrasem) is in de EU de afgelopen 30 jaren snel gegroeid hetgeen tot marktverzadiging en prijsdaling leidde. Ook de hoge
intensiviteit van de kweek heeft plaatselijk
tot problemen geleid.

Uitdagingen voor de toekomst
Investeringssubsidies vanuit Brussel hebben aan de groei van de aquacultuur bijgedragen. De Europese Commissie (EC) wil
dat de Europese aquacultuur verder uitgroeit tot een stabiele bedrijfstak die met
zekere werkgelegenheid bijdraagt aan de
ontwikkeling van het platteland en van
kustgebieden, die alternatieven biedt voor
mensen die de visserijsector (moeten) verlaten, en die de stagnerende of dalende
visproductie door visserij opvangt. Niet
subsidies maar de markt moet de drijvende
kracht achter de ontwikkeling van de aquacultuur zijn. Bij de ontwikkeling van de Europese aquacultuur spelen volgens de
Commissie de volgende uitdagingen een
rol:
Stimulering van de economische levensvatbaarheid van aquacultuur
Waarborging van de voedselveiligheid,
diergezondheid en dierenwelzijn
Aanpak van de milieueffecten
Stimulering van onderzoek.
1. De economische levensvatbaarheid
van aquacultuur
Voor de verdere ontwikkeling van de markt
voor aquacultuurproducten zijn er goede
mogelijkheden omdat deze productiewijze
goed kan beantwoorden aan de eisen die
supermarkten stellen (regelmatige aan-
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voer, beschikbaarheid en constante kwali teit). Grootste bedreiging is echter verzadi ging van de markt, hetgeen tot lagere prijzen leidt. De Commissie wil vooral de
kweek van nieuwe soorten, en een biologische en milieuvriendelijke aquacultuurproductie stimuleren. Ook wil de Commissie
het gebruik van alternatieven voor vismeel
in het visvoer bevorderen. De problemen
waarmee aquacultuur in kustgebieden te
maken heeft hangen vaak samen met de
beschikbare ruimte, en kunnen het beste
aangepakt worden door middel van een
ge'integreerde benadering waarbij aile belanghebbende partijen betrokken worden
en waarin aile problemen en effecten in
beschouwing worden genomen. Nieuwe
afzetmarkten zouden met gerichte campagnes ontsloten kunnen worden, maar vooral
de kleinere subsectoren binnen de aquacul tuur kunnen de hoge kosten voor internationale campagnes niet opbrengen. Ook is
er nog onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de productie, de markten en de prijzen, en blijkt er bij een deel
van de bedrijven weinig animo te zijn voor
toetreding tot gemeenschappelijke organisaties .

2. Waarborging van voedselvei/igheid,
diergezondheid en dierenwelzijn
Visserijproducten zijn goed voor de gezondheid, maar de consument dient zeker
te zijn dat ze ook veilig zijn. De Commissie
heeft in 2001 de normen voor maximale
concentraties van een aantal schadelijke
stoffen zoals dioxine vastgesteld. Hiermee
wordt de meest vervuilde 5% van de totale
visserijproductie van de markt geweerd.
Ook de normen voor het gebruik, en voor
restanten antibiotica in de visproducten zijn
aangescherpt. De Europese maatregelen
voor dierengezondheid en dierenwelzijn
stammen grotendeels uit begin jaren 90
van de vorige eeuw, en dienen bijgewerkt
en afgestemd te worden op de huidige situatie. Het effect van visluis (verspreid van-

uit kooicultures) op de bestanden wilde
zalm en forel wordt als een speciaal en serieus probleem onderkend. Bestrijding van
ziekten en parasieten in de aquacultuur
dient in de eerste plaats gericht te zijn op
preventie.

3. Aanpak van de milieueffecten
Vanwege de effecten op het milieu heeft
aquacultuur bij een deel van het publiek
een negatief imago. De Europese Com missie heeft de FAO Gedragscode voor Verantwoorde Visserijontwikkeling en het VN
Verdrag inzake Biodiversiteit ondertekend.
De strategie voor de ontwikkeling van de
Europese Aquacultuur dient met deze verdragen in overeenstemming te zijn en rekening te houden met de effecten van aquacultuur op het milieu. Ais voornaamste milieuproblemen die met de Europese aquacultuur samenhangen worden genoemd:
• de uitstoot van stikstof en fosfor in gebieden met intensieve productie
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•

de vraag naar jonge vis van wilde oorsprong (glasaal, blauwvintonijn)
• ontsnapping van uitheemse vissoorten
en van genetisch gemanipuleerde vissoorten
Veel belagers van vis in kwekerijen behoren tot de bedreigde of beschermde diersoorten (aalscholvers en andere visetende
vogelsoorten, zeehonden) en de verjaging
van deze dieren blijkt uiterst moeilijk en
vaak weinig effectief te zijn.
Verder wordt ook genoemd dat de ontwikkeling van extensieve houderijsystemen
juist tot betere bescherming en zelfs tot
herstel van het milieu kan leiden. De Commissie ziet ook een grotere rol voor aquacultuur in het aanvullen van afnemende
bestanden wilde vis.

4. Onderzoek
De Commissie ziet dat met name grote bedrijven een aanzienlijke investering gedaan
hebben in Onderzoek en Ontwikkeling, maar
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Foto 2. Oe teelt van blauwvin tonijn in de Middellandse Zee begint met de vangst van jonge
exemplaren op zee.
Foto: www.photolib.noaa .gov/ fish/ images/

dat de investeringen hierin onder druk staan
door de afnemende winsten als gevolg van
marktverzadiging en prijsdaling.
Doe/stellingen
De Europese Commissie heeft met stimulering van de aquacultuurontwikkeling de
volgende doelen voor ogen:
a. Het scheppen van zekere werkgelegenheid op langere termijn, met name in
van visserij afhankelijke regio's. De
Commissie mikt op 8000 10.000 nieuwe, volwaardige arbeidsplaatsen in
2008, vooral in de van visserij afhankelijke gebieden Om dit te bereiken dient
de productie van met name schelpdieren, nieuwe vissoorten en van biologische geteelde soorten jaarlijks met 4%
te groeien, dienen conflicten over de
beschikbare ruimte opgelost te worden,
dient de markt voor de producten ontwikkeld en uitgebreid te worden, en
dient het bestuur (wet- en regelgeving)
verbeterd te worden.

a
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b. Het w aar bo rg en van de bes ch ik baa rheid van gezonde, veilige en kwalitatief
goede producten, en het bevo rde ren
van de naleving van strenge normen inzake diergezondheid en dierenwel zijn.
De consument dient opt imaal beschermd te worden, visziekten dienen
te worden teruggedrongen, en de overdracht van ziekten tussen gekweekte en
wilde vis dient te worden voorkomen .
c. Het waarborgen van een milieuvrien delijke, gezonde sector door de sch ade
aan het milieu terug te dringen of t e
voorkomen.
d. Het vergroten van de kennis in de bedrijfstak door het aanmoedigen van o nderzoek en technologische ontwikkeling.

Bij iedere doelstelling heeft de EC een
aantal acties voorgesteld.

a. Het scheppen van nieuwe
arbeidsp/aatsen
Voor het bereiken van deze doelstelling
dient o.a. de productie te groeien. Hiervoor
wil de EC o.a. fondsen van het FIOV (Financiele Instrument voor de Orientatie van de
Visserij) gaan inzetten . "Brussel" wil echter
niet de productie stimuleren van soorten
waarvan de markt nagenoeg verzadigd is,
maar men wil de steun richten op diversifi catie en op modernisering van bestaande
bedrijven. Men denkt aan maat regelen op
het gebied van opleiding, controle, onderzoek & ontwikkeling, en bevordering van
schone kweekmethoden. Een van de belangrijkste prioriteiten is de diversificatie
door de kweek van nieuwe soorten vis en
weekdieren. Hierbij heeft men een voorkeur voor zeewier, schelpdieren en plantenetende vissoorten. Een andere prioriteit is
productieverhoging die bereikt kan worden
door selectieve kruising.
De Commissie wil de reeds bestaande
voorschriften voor etikettering van biologische landbouwproducten uit breiden met

regels voor biologische aquacultuur. Er kan
steun worden verleend aan de invoer van
keurmerken voor bepaalde vormen van
aquacultuur die bijzonder gunstig zijn voor
de bescherming en herstel van het milieu.
De Commissie wil ook met voorrang het
onderzoek naar alternatieven voor vismeel
als eiwitbron in visvoer stimuleren.
Om de conflicten over beschikbare ruimte
in de kustgebieden op te lossen wil de
Commissie de verdere ontwikkeling bevorderen van
• gesloten systemen met recirculatie van
water,
• de kweek van zeevis in kooien op volle
zee,
• de kweek van schelpdieren met vlotten
en lijnen (hangcultures)
• ge'integreerde inrichtings- en beheersplannen voor kustgebieden waarin ook
aquacultuur een plaats heeft.
Om de doelstelling "creeren van zekere
werkgelegenheid" te bereiken dient ook
aan marktontwikkeling, afzetbevordering
en voorlichting te worden gewerkt. De EC
wil toe naar uitbreiding van het gebruik van
officiele kwaliteitskeurmerken voor aquacultuurproducten. Ook wil "Brussel" het
mogelijk maken dat met de FIOV fondsen
gerichte, internationale voorlichtings- en
afzetbevorderende campagnes kunnen
worden ondersteund. Verder hoopt de
Commissie dat de lidstaten betere systemen gaan ontwikkelen om de belanghebbenden beter over de ontwikkelingen op de
markt te informeren zodat de vraag en kwekerijgegevens beter op elkaar afgestemd
kunnen worden. Ook moedigt "Brussel" de
ontwikkeling van cooperaties, brancheorganisaties en producentenorganisaties
aan.
Het bereiken van de eerste doelstelling
vraagt ook om acties gericht op onderwijs.
Opleidingen dienen (toekomstige) kwekers
beter te informeren over milieuproblemen,
en over de verschillende aspecten van
duurzame aquacultuur. Ook wordt opge-

merkt dat de 'rol van vrouwen in de exploitatie meer erkenning verdient, en dat er
door middel van opleiding betere kansen
gecreeerd moeten worden voor vrouwen in
de aquacultuur. Verder dienen de lidstaten
bij de ontwikkeling van landelijke en kustgebieden meer aandacht te schenken aan
de rol van aquacultuur in de lokale economie, en aan de instandhouding van het sociale en culturele erfgoed. Bevordering van
aquacultuur kan een middel zijn om alternatieve werkgelegenheid te scheppen voor
mensen die in de visvangst hebben ge werkt. In de hoop beter bestuur met betrekking tot aquacultuur te bevorderen roept de
EC op tot ruimer overleg met de betrokkenen bij de planning van het beleid. Ook
worden de producentenorganisaties opgeroepen gedragscodes uit te werken die in
lijn zijn met de FAO gedragscode voor verantwoorde visserij (zie ook AquaCultuur
2002, Nr. 4 en 5).

b. Het waarborgen van de
beschikbaarheid van gezonde, veilige en
kwalitatief goede producten, en het
bevorderen van de na/eving van strenge
normen inzake diergezondheid en
dierenwe/zijn
Om de veiligheid van de consument te
waarborgen dienen hygienevoorschriften
volgens een HACCP systeem op aile niveaus van de voedselketen (dus van kweker
tot detailhandel) te worden vastgelegd. Dit
zal voor veel kwekers een uitbreiding van
het registratiesysteem betekenen zodat in
het geval van calamiteiten in partijen eindproduct de herkomst tot in de kwekerij, en
zelfs tot bij de leveranciers van voer en andere grondstoffen kan worden getraceerd.
Voor de maatschappelijke aanvaarding van
de viskweektechnologie is het welzijn van
de dieren een belangrijke factor, zo stelt de
Europese Commissie. Er wordt door het
Permanent Comite van het Europees Verdrag inzake Bescherming van Landbouwhuisdieren gewerkt aan een aanbeveling
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inzake het welzijn van gekweekte
vis.

c. Een milieuvriendelijke sector
Voor de veehouderij is de nitraatrichtlijn van de EC een belangrijke
maatregel. De Commissie gaat
bestuderen of deze richtlijn moet
worden uitgebreid om ook op de
intensieve viskweek van toepassing te kunnen laten zijn. De EC
wil uit de FIOV steun verlenen aan
de installatie van mestverwerkende systemen voor viskwekerijen
aan land. In de strategie mededeling merkt de Commissie op dat het wegvangen van jonge wilde vis voor kwekerijen
(paling, blauwvintonijn) effecten heeft op
de visserij op deze soorten, en er zal hiermee bij het opstellen van visserijbeheersplannen rekening worden gehouden.
d. Onderzoek
Onderzoek zal voornamelijk door de sector
zelf bekostigd moeten worden, maar waar
dit nog niet mogelijk is zal de Commissie de
mogelijkheden voor stimulering van onderzoek en technologische ontwikkeling ten
behoeve van de aquacultuur uitbreiden.
Voor kleinschalig toegepast onderzoek
door aquacultuurbedrijven zal in de toekomst extra steun worden verleend boven
op de mogelijkheden die er al zijn voor on derzoek in het Midden- en Kleinbedrijf.
Voor de belangrijke beleidsvraagstukken
zoals eerder in dit stukje beschreven (de
uitdagingen) zal ook in het zesde Kaderprogramma (= programma voor financiering
van onderzoek in de EU lidstaten) geld worden gereserveerd. Onderzoeksprioriteiten
staan ook beschreven in het actieplan Biodiversiteit Visserij.
Van mededeling naar de praktijk
In de Landbouw- en Visserijraad van 27 en
28 januari 2003 werden de Mededeling en
de conclusies unaniem aangenomen . De
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Foto 3. Verbetering van de tee/t van mosse/en
maakt kans op ondersteuning.
Foto: www.mosse/dagverseke .n/

Raad onderkent daarmee dat de aquacultuur in de context van de hervorming van
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid een
steeds grotere rol zal gaan spelen. De Commissie heeft inmiddels ook al een voorstel
gemaakt om de subsidiemogelijkheden
voor aquacultuur binnen het FIOV programma te verruimen.
Zoals aile plannen, strategieen en richtlijnen uit Brussel hangt voor de burger veel af
van wat de nationale regering met de Brusselse plannen doet. Het opnemen in de nationale wet- en regelgeving, controle op naleving en de uitwerking van de nationale
subsidieprogramma's zijn de stappen die
op nationaal niveau genomen moeten worden. Het doorwerken vraagt natuurlijk tijd,
maar het lijkt erop dat de Brusselse strategie voor wie in de Nederlandse aquacul tuursector wil werken aan een meer duurzame productie, de teelt van nieuwe soorten, internationale afzetcampagnes en een
betere voorlichting van het publiek zeker
kansen en mogelijkheden biedt.
Met dank aan Arjo Rothuis voor de kritische
opmerkingen en aanvullingen.
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