nieuws van de verenigingen

European Inland Fisheries Advisory
Commission (EIFAC)
De Europese binnen visserij advies comissie (EIFAC) organiseert in Antalya, Turkije, van 21
tot 24 mei 2008 een symposium onder de titel “interacties tussen sociale, economische
en ecologische doelen van commerciele en recreatieve binnenvisserij en visteelt”

Duurzaamheid ligt ten grondslag aan de
gezamelijke inspanningen van velen om
binnenvisserij en visteelt in Europe verder
te ontwikkelen en beheren. Duurzaamheid
in deze context heeft betrekking op sociale,
economische en ecologische (ook wel milieu) aspecten, die gevormd zijn door vroegere en huidige bestuur en beheer structuren en instituten. Eerdere EIFAC symposia
hebben laten zien dat duurzamheid veelal
wordt gezien vanuit maar een of enkele van
deze drie aspecten en gewoonlijk niet op
een coherente en geintegreerde wijze.

en ecologische aspecten van binnenvisserij en visteelt in Europa. Daarnaast wil
het symposium een mogelijkheid bieden
om interacties tussen sociale, economische
en ecologische doelstellingen van binnenvisserij en visteelt te bediscuseren en om
ervaringen uit te wisselen en oplossingen
voor onevenwichtigheden in het onwtikkelen en beheer van de sector the bespreken
(met het doel deze voor te leggen aan de
nationale delegaties die deelnemen aan
de 25st sessie van EIFAC die volgt op het
symposium).

Interacties tussen sociale, economische
en ecologische doelstellingen zijn vooral
relevant tijdens de huidige veranderingen
in de binnenvisserij waar de accenten
verschuiven van de commerciele naar de
recreatieve visserij. Onderwerpen zoals
de economische opbrengst van beide subsectoren, hengel toerisme, ethische aspecten van visbestand beheer en exploitatie,
conflicterende doelen op het gebied van
behoud van biodiversiteit en uitbreiding
van recreatieve visserij mogelijkheden,
staan onder meer op de agenda van dit
symposium.

Uitnodiging aan wetenschappers
en onderzoekers
Geschreven bijdragen en presentaties die
binnen het thema van de dit symposium
vallen zijn van harte welkom. Eenieder die
een presentatie wil houden of een poster
zou willen insturen kan dat laten weten door
een fax of e-mail te sturen (met daarin de
titel en een korte samenvatting van minder
dan 150 woorden; in de Engelse taal) voor
30 november 2007 naar de Technische Secretaris van EIFAC subcommissie IV.
E-mail: Raymon.vanAnrooy@fao.org
Fax: (+90)-312-3271705.

Doelstellingen van het symposium
Het hoofd doel van dit symposium is het
bieden van een forum voor iedereen die
werkt aan specifieke socio-economische

Uitgekozen bijdragen welke het thema van
het symposium behandelen en van hoge
kwaliteit zijn zullen worden gepubliceerd in
een speciale uitgave van Blackwell Science
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journal Fisheries Management and Ecology.
Alle bijdragen zullen ook, met goedkeuring
van de autheurs, worden gepubliceerd in de
EIFAC Occasional Papers serie.

Het symposium wordt georganizeerd in
samenwerking met het netwerk voor visteelt centra in oost europa (NACEE) en de
Europese Aquacultuur Society (EAS).

Organisatie
Het symposium zal worden georganizeeerd
in 5 sessies. Na iedere sessie zal er een
workshop/ronde tafel discussie worden
gehouden. Deze discussie zal worden gebruikt om advies voor te bereiden aan de
EIFAC sessie op het gebied van onderzoeks
prioriteiten, beleid en richtlijnen.The laatste
symposium sessie heeft tot doel de conclusies en aanbevelingen van het symposium
aan de sessie van EIFAC te schrijven. Naast
presentaties, zijn zgn poster papers ook van
harte welkom. Deze zullen een integraal
onderdeel vormen van de informatie verstrekking en bijdragen aan de conclusies
en aanbeveleingen van het synmposium.

Locatie
Het symposium wordt gehouden in Porto
Bello Hotel Beach & Resort in Antalya. Informatie over het hotel kan worden gevonden
op: http://www.portobello.com.tr/eng/index.
html. Het hotel heeft een speciale, all-inclusive, rate van € 65 per nacht (eenpersoons
kamer) en € 90 per nacht (tweepersoons
kamer) voor EIFAC deelnemers. Reserveren
kan direct bij het hotel.
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Voor meer informatie over EIFAC, de
complete symposium prospectus en een
informatie notitie voor deelnemers kunt u
terecht op de EIFAC website:
http://www.fao.org/fi/eifac.htm
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