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Het FEUFAR project
Door Luc van Hoof (IMARES)

Begin 2007 is het FEUFAR project van start gegaan. Dit door de EU gefinancierde project
richt zich op de toekomst van Europees onderzoek op het gebied van visserij en aquacultuur. FEUFAR staat dan ook voor: the Future of European Fisheries and Aquaculture
Research.
Het doel van het project is om te bepalen
welk type wetenschappelijk onderzoek de
komende 10 jaar nodig is om ervoor te
zorgen dat we een duurzame visserij en
aquacultuur in Europa kunnen realiseren.
Het resultaat van het project zal een boek
zijn waarin de voornaamste uitdagingen die
binnen die visserij en aquacultuur op ons af
komen worden beschreven. Gekeken wordt
naar welke strategische keuzes we moeten
maken en welke onderzoeksbehoefte er bestaat in de visserij en aquacultuur sector.
Het project richt zich op de Europese wateren en de wateren waarin de Europese vloot

actief is. Voor wat betreft de aquacultuur is,
met in het achterhoofd het perspectief van
het Gemeenschappelijke Visserijbeleid, de
nadruk gelegd op de maricultuur. Maar voor
zover mogelijk wordt ook gekeken naar
ander vormen van teelt.
De methode
De methode die we in het project toepassen
is enerzijds gericht op scenariostudies en
toekomstverkenningen, anderzijds is het
project gericht om zoveel mogelijk input te
krijgen van bij het onderwerp betrokkenen,
variërend van onderzoekers en beleids-
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makers tot vissers, vistelers en milieu- en
consumentenorganisaties.
Om te weten wat de toekomst ons kan
brengen moeten we eerst bepalen welke
factoren het meest bepalend zijn voor die
toekomst. Dit doen we in drie stappen. In
de eerste stap beschrijven we het visserijen aquacultuursysteem. Daarna bepalen
we welke factoren de ontwikkelingen in
dat systeem het meest beïnvloeden om
vervolgens per factor te kijken hoe deze zich
in de nabije toekomst mogelijkerwijs gaat
ontwikkelen. Met name omdat bij de laatste
stap er vaak meerdere mogelijkheden zijn
werken we met scenario’s.
Op basis van de verschillende scenario’s
kunnen we zien wat in de toekomst vanuit
economisch, ecologisch, maatschappelijke
en bestuurlijk perspectief de grootste uitdagingen zijn om te komen tot een duurzame
visserij- en aquacultuurproductie. Als we
deze uitdagingen kennen kunnen we ook
bepalen wat wetenschappelijk onderzoek
aan het aanpakken van deze uitdagingen
kan bijdragen.
Resultaten
Op dit moment is in twee workshops met
wetenschappers en vertegenwoordigers
van de sector en belangenorganisaties een
beschrijving van het system opgesteld. Ook
is bepaald wat de belangrijkste factoren
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zijn die de toekomst van het system bepalen. Daarnaast heeft het projectteam een
uitgebreide analyse gemaakt van een keur
aan toekomstverkenningen die in de afgelopen jaren zijn verschenen op het gebied
van visserij en aquacultuur, zowel binnen
Europa als in de rest van de wereld. Al deze
resultaten kunt U inzien op onze website
www.feufar.eu
Op dit moment is het projectteam hard bezig om voor alle factoren die de toekomst
van visserij en aquacultuur in grote mate
bepalen uit te vogelen wat ons daar de komende tien jaar te wachten staat. In november 2007 is er een workshop met experts om
te kijken of de geschetste scenario’s hout
snijden. In 2008 is er een workshop voor
een groot publiek waarbij de resultaten van
de analyse zullen worden gepresenteerd en
waarbij we gezamenlijk gaan kijken of de
geschetste toekomstbeelden reëel zijn en
of de daarvan afgeleide onderzoeksagenda
inderdaad die kwesties bij de kop pakt die
aandacht verdienen.
Meepraten?
Er zijn verschillende manieren waarop U
aan het project kan bijdragen. Allereerst
hebben we de project website (www.
feufar.eu) waarop alle informatie van het
project en ook de resultaten worden gepubliceerd. Daarnaast bevat de website
een zogenaamd forum: een
discussie site waarop U uw
mening kenbaar kunt maken
en met anderen in discussie
kunt gaan.
Op de website worden ook
de publieke evenementen
aangekondigd. De workshops zijn over het algemeen alleen toegankelijk
op uitnodiging. Maar via uw
organisaties kunt U zorgen
dat uw mening ons ook
bereikt.
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