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INLEIDING EN MOTIVERING VAN HET INITIATIEFVERSLAG

De klimaatverandering zal leiden tot aanzienlijke veranderingen in de beschikbaarheid van 
visserijproducten en de handel erin, met mogelijk belangrijke geopolitieke en economische 
gevolgen, met name voor de landen die het meest van de sector afhankelijk zijn. In mariene 
regio’s wijzen de ramingen op een daling van het maximale vangstpotentieel in de exclusieve 
economische zones wereldwijd tussen 2,8 % en 5,3 % in 2050.
Hoewel dit gemiddelde op mondiale schaal niet bijzonder hoog ligt, zijn de effecten op 
regionale schaal veel groter, aangezien de verwachte veranderingen in het vangstpotentieel 
aanzienlijk verschillen van regio tot regio.

De wisselwerking tussen de veranderingen in het ecosysteem en de respons bij het beheer van 
het probleem is cruciaal om de bedreigingen tot een minimum te beperken en de kansen die 
uit de klimaatverandering kunnen voortvloeien, te maximaliseren.
De aanpassing aan de klimaatverandering moet, in de veelzijdige context van de visserij, 
worden gerealiseerd met alle aanvullende maatregelen of acties om de klimaatverandering aan 
te pakken, waarbij tegelijk de mondiale governance wordt geïntegreerd. Het is belangrijk om 
te erkennen dat voor sommige van deze maatregelen een institutionele aanpassing nodig is.

Hoewel aquatische systemen meer dan twee derde van het aardoppervlak uitmaken, is het 
huidige niveau van de beschikbare informatie over de gevolgen van de klimaatverandering 
relatief laag en wordt over vele theorieën en veronderstellingen nog gediscussieerd.
Zoetwatersystemen houden ook nauw verband met het klimaat, aangezien zij invloed kunnen 
uitoefenen op de daarmee samenhangende atmosferische processen en indicatoren van de 
klimaatverandering kunnen zijn.
Zoetwatersystemen behoren tot de meest bedreigde systemen op de planeet vanwege de vele 
antropogene invloeden die zij ondergaan. Hydro-infrastructuur en watergebruik voor irrigatie 
en benutting van landbouwgrond veroorzaken een fragmentatie van de waterlichamen, 
veranderingen in de stroomstelsels en een geleidelijke loskoppeling van de uiterwaarden en 
waterrijke gebieden van de rivieren waardoor ze worden ondersteund (zie het geval van de Po 
en het noordelijke deel van de Adriatische Zee). Deze stressfactoren zullen naar verwachting 
blijven overheersen naarmate de menselijke vraag naar hulpbronnen toeneemt, samen met de 
verstedelijking en de uitbreiding van de landbouw, alsmede de klimaatverandering.

Opwarming van het aardoppervlak, een toename van het aantal hittegolven en een 
vermindering van de neerslag zijn bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk in het Middellandse 
Zeegebied, met veranderingen in de watercirculatie, een stijging van de zeespiegel en een 
winterklimaat uitsluitend op regionaal niveau.
De “meridionalisering” (aanwezigheid van warmwatersoorten in noordelijke gebieden) en de 
“vertroping” (verspreiding van niet-inheemse, tropische soorten) in de Middellandse Zee en 
de “mediterranisering“ (verspreiding van mediterrane soorten) in de Zwarte Zee worden 
versterkt door de opwarming en zullen positieve (mogelijk op lange termijn) en negatieve 
gevolgen hebben voor de visserij.
Waarschijnlijk zal de kwetsbaarheid van de visserij voor de klimaatverandering groter zijn in 
de ontwikkelingslanden van het zuiden en het zuidoosten, gezien de grotere blootstelling van 
deze landen aan de opwarming en aan de komst van niet-inheemse soorten en gezien hun in 
het algemeen geringere aanpassingsvermogen.
Er zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan in de kleinschalige visserij en de aanverwante 
vissersgemeenschappen, waar nieuwe, potentieel commerciële soorten, waarvan we de 
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consumptie meer moeten bevorderen, de vangsten en de economische levensvatbaarheid 
kunnen doen toenemen. De komst van niet-inheemse soorten zal natuurlijk ook leiden tot 
problemen in de visserij op basis van inheemse soorten.
Talrijke regionale initiatieven zijn gericht op de vaststelling van kortetermijnmaatregelen om 
de huidige uitdagingen voor de visserij en de ecosystemen om te buigen door middel van 
middellange- en langetermijnacties om zich aan de gevolgen van de klimaatverandering aan te 
passen. Grensoverschrijdende onderzoeks- en beheerstrategieën zijn in verband hiermee van 
het grootste belang, met name in het licht van de strijd tegen IOO-visserij.

Om de aanpassing aan te pakken, moet inzicht worden verkregen zowel in de ecologische als 
in de economische kwetsbaarheid en moeten de belangrijkste drijvende krachten en de 
algemene blootstelling aan de klimaatverandering kunnen worden geïdentificeerd. Meestal is 
moeilijk te voorspellen wat in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering zal 
gebeuren, maar de negatieve gevolgen kunnen worden beperkt door de gevoeligheid van de 
sector te verminderen en door meer maatregelen te nemen om de blootstelling tot een 
minimum te beperken.

In het algemeen kan ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer van de aquacultuur volgens een 
ecosysteemgerichte benadering van aquacultuur de aanpassingscapaciteit vergroten, vooral op 
lokaal niveau. Dit vereist inzicht in de risico’s op een betekenisvolle schaal wat tijd en ruimte 
betreft, waarbij voorrang wordt gegeven aan de risico’s die het meest relevant zijn en aan de 
ontwikkeling en verbetering van beheersmaatregelen en -plannen om deze risico’s aan te 
pakken door middel van participerende benaderingen, met gebruikmaking van de beste 
beschikbare informatie.
Om de impact van extreme gebeurtenissen en rampen op de visserij- en aquacultuursector te 
voorkomen, zich hierop voor te bereiden en het effect ervan te verminderen, is er dringend 
behoefte aan grootschalige investeringen in rampenrisicovermindering en 
aanpassingsmaatregelen voor klimaatbestendigheid (zoals offshore-veiligheid en 
klimaatbestendige infrastructuur). In de visserij- en aquacultuursector speelt de nodige 
aandacht voor de gezondheid van het aquatische ecosysteem een sleutelrol bij de aanpassing 
aan de klimaatverandering en de beperking van het risico op rampen.
Andere maatregelen ter vermindering van de kwetsbaarheid, zoals verzekerings- en 
socialebeschermingsstelsels, zijn ook zeer belangrijk om de kwetsbaarheid van de groepen die 
het meest kwetsbaar zijn voor het klimaat, te verminderen.

INLEIDING OVER HET FEIT DAT DE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR 
BELANGRIJK IS: IMPACT VAN DE KLIMAATVERANDERING

Wereldwijd leveren visserij en aquacultuur een aanzienlijke bijdrage aan de voedselzekerheid 
en de bestaansmiddelen van miljoenen mensen.
De visproductie in de mariene visvangst is sinds het einde van de jaren ’80 relatief statisch 
gebleven en de productie in de binnenvisserij is gekenmerkt door een beperkte groei. 
Hierdoor is de groei van de aquacultuurproductie in hoge mate verantwoordelijk geweest voor 
de gemiddelde jaarlijkse stijging van het wereldwijde verbruik van vis als levensmiddel. Wat 
werknemers betreft, werken in beide sectoren ongeveer 200 miljoen mensen, direct en 
indirect. Vrouwen zijn goed voor ongeveer 19 % van de werknemers in de primaire sector, 
maar hun aandeel neemt toe tot 50 % als de secundaire sector ook wordt meegerekend. De 
voedselzekerheid en de bestaansmiddelen waarvoor de visserij en de aquacultuur zorgen, zijn 
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daarom van cruciaal belang in veel kust-, rivier-, eiland- en landinwaarts gelegen gebieden.

De afgelopen decennia is een sterke toename opgetekend in de productie, handel en 
consumptie van visserij- en aquacultuurproducten, hoewel de toename de afgelopen jaren is 
vertraagd en is verschoven van de vangst naar de kweek. Vis is in veel landen een belangrijke 
bron van eiwitten, met name in kleine ontwikkelingslanden, waar vis goed kan zijn voor 50 % 
of meer van de dierlijke eiwitten in de voeding. Bovendien zijn vis en visserijproducten 
belangrijke bronnen van voedingsstoffen en micronutriënten, waaronder vitaminen, diverse 
mineralen en omega‐3-vetzuren. Wereldwijd wordt geschat dat 36 % van de totale 
visproductie wordt uitgevoerd, waardoor vis en visserijproducten behoren tot de meest 
verhandelde levensmiddelen. Dit betekent dat de sector kan worden beschouwd als 
gemondialiseerd, maar de productie is, vooral in het geval van de binnenvisserij en de 
aquacultuur, veelal geconcentreerd in een aantal landen en regio’s.

De klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot veranderingen in de beschikbaarheid 
van visserij- en aquacultuurproducten en de handel erin, met mogelijk belangrijke gevolgen 
op geopolitiek en economisch gebied, alsmede voor de voedselzekerheid, met name in de 
landen die het meest afhankelijk zijn van de levensmiddelensector en de bestaansmiddelen. 
Deze klimaatgevolgen worden nog verergerd door het feit dat de bevolkingsgroei de vraag 
waarschijnlijk zal doen toenemen en de komende decennia de prijzen kan opdrijven. Als de 
prijzen stijgen, kan dit evenwel ook leiden tot een daling van de visconsumptie wereldwijd. 
Tegelijkertijd moeten hogere prijzen een stimulans vormen voor degenen die bij de visserij en 
de aquacultuur betrokken zijn, om hun productie en efficiëntie te verhogen.

De gevolgen van de klimaatverandering zullen naar verwachting zwaarder zijn voor 
kleinschalige vissers in diverse regio’s, maar eveneens bestaat de mogelijkheid dat de 
veranderingen in de distributie voor deze vissers nieuwe kansen creëren.
In de Middellandse Zee en de Zwarte Zee wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkelingslanden 
in het zuiden en het zuidoosten van de regio meer blootgesteld zijn aan de verandering en 
over minder aanpassingsvermogen beschikken om deze aan te pakken, zodat zij kwetsbaarder 
voor de klimaatverandering zijn. Al deze voorbeelden wijzen erop dat de 
aanpassingscapaciteit, of de grenzen daarvan, belangrijk zijn als essentiële factor van 
kwetsbaarheid.

De verwachte veranderingen in de distributie kunnen leiden tot nieuwe conflicten of een 
verergering van de bestaande conflicten tussen gebruikers, zowel binnen landen als wanneer 
de distributie van belangrijke soorten de grenzen tussen buurlanden of tussen de EEZ 
(exclusieve economische zone) van landen en de volle zee overschrijdt. 
Wanneer de visbestanden worden gedeeld of internationale grenzen overschrijden, kunnen 
veranderingen in de distributie leiden tot een meningsverschil over de toewijzingen, hetgeen 
duidelijk maakt waarom zowel de nationale als de internationale beheers- en 
toewijzingsregelingen flexibel moeten worden benaderd, om een snelle en verantwoorde 
aanpak van deze veranderingen mogelijk te maken.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR DE KLIMAATUITDAGING: EEN 
BELEIDSAANPAK
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Bij de aanpak van de klimaatverandering is het van essentieel belang te erkennen dat de 
klimaatverandering niet de enige bedreiging of stressfactor voor een visserijsysteem is, maar 
een bijkomend, wellicht unidirectioneel element dat bovenop de typische stressfactoren komt. 
Voorbeelden van deze factoren zijn verontreiniging, verlies van habitats, concurrentie voor 
ruimte en milieuvariabiliteit.
Zoals reeds vermeld moet de aanpassing aan de klimaatverandering dus worden aangepakt in 
de context van mondiale governance.

Specifieke opties zijn bijvoorbeeld:
• een ruimer gebruik van benaderingen op basis van de gemeenschap,
• scheppen van alternatieve bestaansmiddelen,
• capaciteitsopbouw ter verbetering van de weerbaarheid op verschillende manieren en ter 
verbetering van de economische stabiliteit van kleinschalige vissers en van de actoren die 
betrokken zijn bij aanverwante activiteiten, bijvoorbeeld via een betere toegang tot krediet, 
microfinanciering, verzekeringen en investeringen.

Sommige van deze maatregelen vereisen een institutionele aanpassing, zowel om nieuwe 
grensoverschrijdende processen in te stellen, als om veranderingen met betrekking tot de 
primaire doelsoorten te vergemakkelijken of om zich aan te passen aan de veranderingen in de 
periode waarin de aanwervingsprocedures in de visserijsector lopen. Rekening houdend met 
de waarschijnlijke toename van het aantal extreme gebeurtenissen moeten ook maatregelen 
worden overwogen of genomen ter verbetering van de systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, van de veiligheid op zee en van de bescherming van de met de visserij 
verband houdende infrastructuur, zoals veiligere havens, aanvoerplaatsen en markten.

AQUACULTUUR

De aquacultuur levert een steeds grotere bijdrage aan de wereldwijde productie van vis en 
schaal- en weekdieren, en dus aan de bestaansmiddelen, de voedselzekerheid en de voeding 
van miljoenen mensen. Door de toenemende vraag naar deze producten te helpen opvangen, 
vermindert de aquacultuur ook de prijsstijgingen die anders het gevolg zouden zijn van een 
groeiende kloof tussen vraag en aanbod.
De klimaatverandering kan directe en indirecte gevolgen hebben voor de aquacultuur, zowel 
op korte als op lange termijn. Voorbeelden van effecten op korte termijn zijn verloren 
productie en infrastructuur als gevolg van extreme gebeurtenissen zoals overstromingen, een 
verhoogd risico op ziekten, plagen en schadelijke algenbloei, en een productiedaling als 
gevolg van negatieve effecten op de kweekomstandigheden. Effecten op lange termijn zijn 
onder meer een verminderde beschikbaarheid van wild zaad en een daling van de neerslag, 
hetgeen leidt tot meer concurrentie voor zoet water. Veranderingen in de temperatuur, de 
neerslag, de incidentie en omvang van hypoxie en de zeespiegelstijging zullen naast andere 
factoren een langetermijneffect hebben op de aquacultuursector, op een schaal die gaat van 
het organisme tot het landbouwsysteem op nationaal en mondiaal niveau.

EFFECTEN VAN EXTREME GEBEURTENISSEN EN RAMPEN DIE WORDEN 
VEROORZAAKT DOOR HET KLIMAAT
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Gezien het steeds toenemende aantal extreme gebeurtenissen en de toegenomen 
waarschijnlijkheid van rampen moet dringend worden geïnvesteerd in coherente en 
convergerende maatregelen voor aanpassing en rampenrisicobeperking en in de voorbereiding 
op de respons op klimaatrampen en het herstel in de visserij- en de aquacultuursector. Dit 
moet leiden tot een verschuiving van reactief beheer, nadat rampen zich hebben voorgedaan, 
naar proactief beheer en de vermindering van het risico en bijkomende gevaren als gevolg van 
het klimaat.

VOEDSELVEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN WATERDIEREN

De klimaatverandering leidt onder meer tot veranderingen in de temperatuur, de pH en het 
zoutgehalte van het water en in de frequentie en intensiteit van extreme 
weersomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de voedselzekerheid. Zo is 
bijvoorbeeld vastgesteld dat de groeisnelheid van ziekteverwekkende bacteriën in het mariene 
milieu toeneemt bij een hogere watertemperatuur, terwijl veranderingen in de 
seizoenspatronen en andere milieuomstandigheden invloed kunnen hebben op de incidentie 
van plaagorganismen en bepaalde virussen die worden overgedragen via levensmiddelen. 
Veranderingen in het milieu kunnen ook de dynamiek veranderen van de populatie van 
gastheren van plaagorganismen van alimentaire oorsprong. 
Deze effecten van de klimaatverandering op de voedselzekerheid vereisen een aanpassing van 
de bestaande benaderingen inzake het beoordelen van de risico’s voor de voedselzekerheid.
De klimaatverandering brengt ook grotere risico’s met zich mee voor de diergezondheid. De 
ontwikkeling van de aquacultuur leidt tot een intensievere productie om de economische 
duurzaamheid te waarborgen, maar dit heeft tot gevolg dat de kans op uitbraken van ziekten 
en de problemen bij de controle ervan worden vergroot. De klimaatverandering maakt deze 
problemen en risico’s vaak groter. Zij kan gevolgen hebben voor de productieomgeving, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de aanwezigheid en virulentie van ziekteverwekkers, de 
gevoeligheid van de gekweekte organismen voor ziekteverwekkers en infecties en het risico 
van lekkage uit productiesystemen als gevolg van extreme gebeurtenissen.

AANPASSING IN DE VISSERIJ EN AQUACULTUUR

Gezien de huidige en toekomstige effecten en bedreigingen als gevolg van de 
klimaatverandering zullen de haalbaarheid en de duurzaamheid van de sociaal-economische 
en ecologische systemen waaruit de visserij- en de aquacultuursector bestaan, worden bepaald 
door hun vermogen om zich daaraan aan te passen. Effectieve aanpassing kan alleen worden 
gepland en uitgevoerd als er voldoende informatie is over de heersende en toekomstige 
risico’s en kwetsbaarheden. Elk specifiek visserijbedrijf, elke specifieke gemeenschap en elk 
specifiek aquacultuurbedrijf zal bestaan in een bepaalde, waarschijnlijk unieke geografische, 
ecologische, institutionele en sociaal-economische context, hetgeen betekent dat elk van hen 
gekenmerkt zal worden door verschillende en unieke risico’s en kwetsbaarheden. Aanpassing 
aan de klimaatverandering moet daarom beginnen met een goed begrip van een bepaald 
visserij- of aquacultuursysteem en een accurate beoordeling van de huidige 
klimaatschommelingen en waarschijnlijke toekomstige veranderingen en van de gevolgen 
voor het milieu en de mensen.
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Bij de planning en uitvoering van alle inspanningen om zich aan de klimaatverandering aan te 
passen en de klimaatverandering te beperken moet ten volle rekening worden gehouden met 
deze complexiteit en met het feit dat eventuele nieuwe acties niet alleen gevolgen zullen 
hebben voor de onmiddellijke doelstellingen van de acties, maar ook voor het hele systeem. 
Anders neemt het risico op inefficiëntie, mislukking van de acties en onaangepastheid toe. De 
gevolgen van een ondoeltreffende en slecht geplande aanpassing kunnen de effecten van de 
klimaatverandering verergeren, terwijl adequate aanpassingen deze effecten verregaand 
kunnen tegengaan.
Een tweede belangrijke boodschap is dat bedacht moet worden dat de visserij en de 
aquacultuur van fundamenteel belang zijn voor miljoenen mensen in de hele sector die 
zwoegen om een redelijk inkomen te behouden. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de 
gevolgen van de klimaatverandering, naast de talrijke bedreigingen en belemmeringen 
waarmee zij in hun dagelijks leven reeds te maken krijgen. Effectieve aanpassing in alle 
takken van de visserij en de aquacultuur zal nodig zijn om productieve en veerkrachtige 
aquatische ecosystemen en de voordelen daarvan te versterken en te handhaven, maar 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar de meest kwetsbaren, indien de sector werkelijk moet 
blijven bijdragen aan het realiseren van de mondiale doelstellingen van armoedebestrijding en 
voedselzekerheid.
Aangezien hun armoede en marginalisering de onderliggende oorzaken zijn van hun 
kwetsbaarheid, zijn het uitbannen van armoede en het bieden van voedselzekerheid voor de 
armen in de wereld cruciaal voor het opbouwen van hun weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering.


