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5th World Recreational Fishing Conference
Sportvisserij is wereldwijd een van de belangrijkste vor-

men van openluchtrecreatie. Niet alleen is het socio-eco-

nomische belang groot, ook de wetenschappelijke inte-

resse in de sportvisserij neemt steeds verder toe. Zo werd 

van 10 tot 13 november dit jaar in Dania Beach, Florida 

voor de vijfde keer de World Recreational Fishing Confe-

rence gehouden. Een conferentie waar ruim 200 weten-

schappers afkomstig uit meer dan 20 landen aan deelna-

men. Gastheer was de IGFA, de International Game Fish 

Association. Thema van deze driedaagse bijeenkomst was 

de sportvisser in zijn omgeving. In de vorm van ruim 130 

presentaties werden onderzoeken gepresenteerd over de 

economische waarde van de sportvisserij, de effecten van 

de klimaatsverandering, de invloed van de sportvisserij 

op visbestanden en het belang van beschermde reservaten 

voor vis. Sportvisserij Nederland heeft ook deelgenomen 

aan deze conferentie en presentaties verzorgd over het 

migratieonderzoek naar snoekbaars, hengelvangstregi-

stratie en het belang van issuemanagment voor de sport-

visserij. Wat de Nederlandse afvaardiging vooral opviel 

was dat in veel landen gerenommeerde wetenschappers 

onderzoek verrichten ten behoeve van de sportvisserij 

en het daaraan gerelateerde visstandbeheer. Nederland 

steekt daar helaas nogal schril bij af. 

Oliewinning conflicteert met Noorse visserij
Natuurverenigingen en vissersbonden vragen de Noorse rege-

ring grote delen van de Noorse Zee te sluiten voor oliewinning 
om paaigebieden van haring te beschermen. 

De oproep komt van de natuurverenigingen Bellona en Natur 

og Ungdom en de vissersbonden Norges Kystfiskarlag en Fiske-

båtredernes Forbund in Ålesund tijdens een hoorzitting over 

een nieuw beheerplan voor een deel van de Noorse Zee – die 
ligt tussen zuid- en noord-Noorwegen en IJsland. 

Langs de uitgestrekte Noorse kust liggen belangrijke voort-

plantingsgebieden van haring, kabeljauw, schelvis en kool-

vis. Op sommige plekken zouden haringeitjes een meter dik 

liggen. Ongelukken met een olie-installatie, zoals die zich de 

laatste tijd een paar keer hebben voorgedaan in Noorse wate-

ren, kunnen fataal zijn voor dergelijke kwetsbare gebieden. 

De visserij is in Noorwegen nog steeds een grote bron van 

inkomsten en werk en speelt volgens de belangenvereni-

gingen ook een grote rol in de voedselvoorziening van de 

wereldbevolking. Alleen al het Noorse quotum haring levert 

jaarlijks ´vier miljard gezonde maaltijden´ op. Olieboren in 

deze gebieden is gokken met voedsel voor miljoenen mensen 

menen de woordvoerders.

De kaart waarop de belangenverenigingen hun voor olie te 

sluiten gebieden tekenen, loopt van zuidelijk Noorwegen 

tot aan de poolcirkel, omdat daar een beheerplan voor in de 

maak is. Maar ook boven de poolcirkel liggen zeer omstreden 

plannen om olie te winnen. Onder meer bij de Lofoten – een 

archipel die op het punt staat aangemeld te worden voor de 

Werelderfgoedlijst van Unesco en omgeven is door rijke vis-

gronden. En recent gaf de Noorse regering toestemming om 

proefboringen te doen, 46 kilometer uit de kust van de Noord-

kaap – een toeristische tophit in het noordelijkste puntje van 

Noorwegen. Het land is rijk geworden sinds in de jaren zes-

tig olie werd ontdekt, maar de oude bronnen raken leeg en 

nieuwe worden gezocht. 

(bron: Eric Fokke)

Vis en Seizoen Deel 6 verschenen
Duurzame visserij is pas echt mogelijk wanneer alle scha-

kels in de ‘visketen’ doordrongen raken van het belang van 
een verantwoord omgaan met de visstand. Hoewel het de 

overheid nog steeds niet lukt om de vissers duurzaam te 
laten vissen,  gaan steeds meer winkels over tot het alleen 

verkopen van vis met MSC-keurmerk. Ook de vishandel 

beseft het belang van een goed rentmeesterschap. Zo heeft 
de Versvishandel Jan van As, een van de grootste vishandels 

in Nederland, een nieuw concept bedacht dat is gericht op 

het tegengaan van de aanvoer van ondermaatse vis en vis 

gevangen in de kwetsbare paaitijd. De filosofie van Van As 

wordt uitgedragen in de zesdelige boekenserie ‘Vis & Sei-
zoen’. In deze kookboeken beschrijven topkoks als Jamie 

Oliver en Herman den Blijker hun beste, duurzame visre-

cepten. Van As heeft inmiddels een subsidieaanvraag inge-

diend om de mogelijkheden voor een duurzaamheidslabel 

te onderzoeken.
De boeken zijn voor Z 29,50 (normaal Z 34,50) te bestellen 
via aanbiedingvisblad@visenseizoen.nl.

Het gebouw van de IGFA.


