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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van de opwarming van de mariene wateren voor de visbestanden en de 
visserij
(2019/2163(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid,

– gezien Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten 
aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie),

– gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV),

– gezien Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot 
vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2007 getiteld “Een geïntegreerd 
maritiem beleid voor de Europese Unie” (COM(2007)0575), die een gecoördineerde 
aanpak biedt voor mariene en maritieme vraagstukken, mede gelet op de 
klimaatverandering,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese Green 
Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen” 
(COM(2020)0380),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “Een “van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)0381),

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), 
het Kyoto-protocol bij het UNFCCC en de Overeenkomst van Parijs,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de VN,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2018 over internationale oceaangovernance1,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0004.
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klimaat en milieu2,

– gezien het verslag van de vergadering van experts over de implicaties van de 
klimaatverandering voor de visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, dat in 2018 
is opgesteld door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM),

– gezien het speciale verslag over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat 
van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van 2019,

– gezien het FAO-document uit 2018 getiteld “Impacts of climate change on fisheries and 
aquaculture − Synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options” 
(Effecten van klimaatverandering op visserij en aquacultuur – Samenvatting van huidige 
kennis en adaptatie- en mitigatiemogelijkheden),

– gezien de FAO-studie van 2020 over de staat van de visserij en de aquacultuur in de 
wereld,

– gezien het verslag “Adaptation in Europe – Addressing risks and opportunities from 
climate change in the context of socio-economic developments” van het Europees 
Milieuagentschap van 2013,

– gezien het verslag “Signals 2018 – Water is life” van het Europees Milieuagentschap van 
2018, 

– gezien de Seafood Consumer Index 2020, een jaarlijkse studie die door Kantar TNS wordt 
verricht in opdracht van de Norwegian Seafood Council,

– gezien het advies over invasieve soorten en algen van de adviesraad voor de Middellandse 
Zee (MEDAC) van 2020,

– gezien het verslag “Hidden Champion of the Ocean: Seaweed as a Growth Engine for a 
Sustainable European Future” van de Seaweed for Europe Coalition,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de afname van de mariene biodiversiteit het ecosysteem van de 
oceanen verzwakt en de capaciteit van dit systeem om het hoofd te bieden aan 
verstoringen, zich aan te passen aan de klimaatverandering en zijn regelende functie 
voor het wereldwijde milieu en klimaat aantast;

B. overwegende dat de klimaatverandering een rechtstreekse impact heeft op de mariene 
fauna doordat zij het aantal, de diversiteit en de verspreiding van zeedieren wijzigt en 
hun voeding, ontwikkeling en voortplanting alsook de verhoudingen tussen de 
verschillende soorten beïnvloedt;

C. overwegende dat de klimaatverandering niet de enige bedreiging en stressfactor is voor 
het visserijsysteem, maar een oorzaak is die bovenop de verontreiniging, het 

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
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habitatverlies, de strijd om de ruimte en de milieuschommelingen komt;

D. overwegende dat ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer van de aquacultuur volgens 
een ecosysteemgerichte benadering over het algemeen de aanpassingscapaciteit kunnen 
vergroten, vooral op lokaal niveau;

E. overwegende dat armoede en marginalisering de voornaamste oorzaken zijn van de 
kwetsbaarheid van bepaalde kustgemeenschappen, en dat het uitbannen van armoede en 
het bieden van voedselzekerheid voor de armen in de wereld cruciaal zijn voor het 
opbouwen van hun weerbaarheid tegen de klimaatverandering;

F. overwegende dat de klimaatverandering ook overduidelijke effecten heeft op de 
oceanen, aangezien de warmte in water beter wordt vastgehouden, evenals andere 
factoren die de situatie verergeren, zoals verontreiniging, het uitsterven van 
verschillende soorten, de komst van nieuwe soorten die ten koste gaat van andere 
soorten, zuurstofgebrek enz.;

G. overwegende dat de opwarming van de wateren niet het enige gevolg is van de 
klimaatverandering, maar dat er ook sprake is van onder meer zuurstofverlies, verzuring 
en ontzilting, en dat deze aspecten gezamenlijk moeten worden geanalyseerd, omdat ze 
samen van invloed zijn op de ecosystemen;

H. overwegende dat algen, die steeds vaker voorkomen in onze zeeën, worden erkend als 
een nuttig voedingsmiddel voor mens en dier, en dat ze kunnen worden gebruikt in de 
land- en tuinbouw, voor cosmetica en voor de productie van biologische verpakkingen, 
biobrandstoffen, weefsels, wasmiddelen en groene bouwmaterialen; overwegende dat 
algenteelt naast de milieuvoordelen en het economisch potentieel ook bijdraagt tot de 
meeste duurzameontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties;

Mogelijke beleidsoplossingen en een sleutelwoord: aanpassing

1. meent dat de wisselwerking tussen de veranderingen in het ecosysteem en de respons bij 
het beheer van het probleem cruciaal zijn om de bedreigingen tot een minimum te 
beperken en de kansen die uit de klimaatverandering kunnen voortvloeien, te 
maximaliseren;

2. vraagt om de versterking en ontwikkeling van internationale wetenschappelijke 
programma’s om de temperatuur, het zoutgehalte en de warmte-absorptie van de 
oceanen te monitoren en om een mondiaal waarnemingsnetwerk voor de oceanen op te 
zetten om de effecten van de klimaatverandering op de werking van de oceanen, de 
koolstofabsorptie en het beheer van de levende mariene soorten beter te voorspellen;

3. onderstreept dat de visserij het zwaarst te lijden heeft onder de vele andere 
exploitatievormen en activiteiten op zee, zoals zeevervoer en toerisme, stads- en 
kustontwikkeling, de exploitatie van grondstoffen en energiebronnen, en de winning 
van de zeebodem, en daarnaast gevolgen ondervindt van milieuverschijnselen zoals 
zeeverontreiniging en klimaatverandering;

4. meent dat in de veelzijdige context van de visserij alle aanvullende maatregelen en 
acties moeten worden genomen die nodig zijn om de klimaatverandering te bestrijden, 
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uitgaande van mondiaal bestuur en in het besef dat sommige van deze maatregelen 
institutionele aanpassingen vereisen;

5. herhaalt dat de aanpassing, gezien de huidige en toekomstige effecten en bedreigingen 
in verband met de klimaatverandering, moet uitgaan van een goed begrip van alle 
visserij- en aquacultuursystemen en van een nauwkeurige beoordeling van de 
klimaatschommelingen en de toekomstige effecten op milieu, mens en biodiversiteit, 
teneinde de productieve en veerkrachtige aquatische ecosystemen te versterken en de 
voordelen voor de consument en de diergezondheid te behouden;

6. acht het dringend noodzakelijk om een effectbeoordeling te verrichten en zo veel 
mogelijk informatie te verzamelen over de gevolgen van de temperatuurstijging in de 
wateren voor de visbestanden, eventueel per stroomgebied;

7. beveelt de Commissie en de lidstaten aan passende beheermaatregelen te nemen 
wanneer vispopulaties zich van het ene stroomgebied naar het andere verplaatsen;

8. roept op tot een proactief beheer van extreme gebeurtenissen, waarbij het dringend 
noodzakelijk wordt geacht om te investeren in aanpassingen die ons veerkrachtiger 
maken ten aanzien van het klimaat (zoals veiligheid op zee, klimaatbestendige 
infrastructuren enz.) en in maatregelen om het risico op klimaatrampen te verkleinen en 
dergelijke rampen te voorkomen, de gezondheid van het aquatisch ecosysteem in stand 
te houden en passende maatregelen te nemen in het kader van het toekomstige EFMZV 
om de getroffen sectoren te ondersteunen;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten te voorzien in de volgende specifieke acties:

a) een ruimer gebruik van benaderingen op basis van de gemeenschap (regionalisering): 
talrijke regionale initiatieven zijn erop gericht de huidige uitdagingen voor de visserij en 
de ecosystemen om te buigen door middel van acties om zich aan de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen. Grensoverschrijdende onderzoeks- en 
beheerstrategieën zijn van het grootste belang, met name in het licht van de strijd tegen 
IUU-visserij;

b) het scheppen van alternatieve bestaansmiddelen (vissen op andere soorten): er zullen 
nieuwe mogelijkheden ontstaan in de kleinschalige visserij en de aanverwante 
vissersgemeenschappen, waar nieuwe, potentieel commerciële soorten de vangsten en 
de economische levensvatbaarheid kunnen vergroten. De komst van uitheemse soorten 
zal ook leiden tot problemen in de visserij op basis van inheemse soorten;

c) het promoten van de nieuwe vissoorten door middel van gerichte 
communicatieactiviteiten met een breed bereik (zoals tv-uitzendingen en 
kookprogramma’s) en op lokaal niveau (aan de hand van regionaal beleid inzake 
visconsumptie in kantines, ziekenhuizen en overal waar een grote vraag bestaat). Vis 
van verantwoorde herkomst is een gezonde en duurzame keuze;

d) verbetering van de veerkracht en de economische stabiliteit van kleinschalige vissers 
door betere toegang tot krediet, microfinanciering, verzekeringsdiensten en 
investeringen, onder meer via het toekomstige EFMZV;
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e) de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, van de veiligheid op zee en van de bescherming van de met de visserij 
verbonden infrastructuur, zoals veiligere havens, aanvoerplaatsen en markten;

f) flexibele beheer- en toewijzingsovereenkomsten om een snelle en verantwoorde aanpak 
mogelijk te maken. De verwachte veranderingen in de verspreiding kunnen leiden tot 
nieuwe conflicten of bestaande conflicten tussen gebruikers verergeren wanneer de 
visbestanden worden gedeeld of internationale grenzen overschrijden;

g) bevordering van investeringen en technologische ondersteuning om de Europese 
algenproductie te verhogen en minder afhankelijk te worden van Azië;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten. 



PE660.174v01-00 8/11 PR\1217435NL.docx

NL

MOTIVERING

1. Het wereldwijde belang van de visserij en mogelijke bedreigingen

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 
daarom van cruciaal belang in veel kust-, rivier-, eiland-, lagune- en landinwaarts gelegen 
gebieden.

Vis is in veel landen een belangrijke bron van eiwitten, nutriënten en micronutriënten, met 
name in kleine ontwikkelingslanden, waar vis goed kan zijn voor 50 % of meer van de 
dierlijke eiwitten in de voeding. 

Wereldwijd wordt geschat dat 36 % van de totale visproductie wordt geëxporteerd, waardoor 
vis en visserijproducten behoren tot de meest verhandelde levensmiddelen. 
Dit betekent dat de sector kan worden beschouwd als gemondialiseerd, maar de productie is 
veelal geconcentreerd in een aantal landen en regio’s.

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, met grote gevolgen op 
regionaal niveau en voor de kleinschalige visserij.

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. Waterkrachtcentrales, watergebruik voor irrigatie en de 
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. 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.

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 voor visserij- en aquacultuurexploitanten een stimulans 
vormen om hun productie en efficiëntie te verhogen, ook vanuit het oogpunt van 
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duurzaamheid.

2. Enkele gevolgen van de klimaatverandering: risico’s voor de visserij en de aquacultuur

Opwarming van het aardoppervlak, een toename van het aantal hittegolven en een 
vermindering van de neerslag zijn wereldwijd voorkomende verschijnselen, die echter veel 
grotere gevolgen hebben in bepaalde stroomgebieden, zoals het Middellandse Zeegebied, met 
veranderingen in de watercirculatie, een stijging van de zeespiegel en een winterklimaat 
uitsluitend op regionaal niveau.

Veelbestudeerde onderwerpen zoals de “meridionalisering” (aanwezigheid van 
warmwatersoorten in noordelijke gebieden) en de “tropicalisatie” (verspreiding van 
uitheemse, 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 uitheemse soorten en gezien hun in het 
algemeen geringere aanpassingsvermogen.

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. 

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. 

In dit verband moet in het bijzonder worden stilgestaan bij de aquacultuur. De aquacultuur 
levert immers een steeds grotere bijdrage aan de wereldwijde productie van vis, 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. 

Al deze voorbeelden wijzen erop dat de aanpassingscapaciteit, of de grenzen ervan, belangrijk 
zijn als essentiële factor van kwetsbaarheid.
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3. Een emblematische casestudie: het Middellandse Zeegebied

Het Middellandse Zeegebied is, gezien zijn specifieke kenmerken, een van de gebieden waar 
de veranderingen het sterkst merkbaar zijn. De laatste jaren komen extreme temperaturen 
steeds vaker voor. Het Middellandse Zeegebied is een van de belangrijkste en kwetsbaarste 
“hotspots” van de klimaatverandering die snel reageert op veranderingen in de atmosfeer. De 
laatste jaren nemen de extreme temperaturen op land en zee toe in ernst en frequentie, en voor 
de toekomst wordt een verdere toename verwacht. De recente opwarming van de 
Middellandse Zee (vanaf het begin van de jaren 90) is het resultaat van een combinatie van 
natuurlijke klimaatschommelingen (de Atlantische oscillatie over meerdere decennia) en van 
de klimaatverandering, die sinds het begin van de jaren 90 sterker merkbaar is in het oostelijk 
deel van de Middellandse Zee.

De huidige schattingen van de toekomstige opwarming van het oppervlak van de 
Middellandse Zee lopen uiteen van +1,73 °C tot +2,97 °C in 2070-2099 ten opzichte van 
1961-1990. In het Middellandse Zeegebied is de regionale watertemperatuur tussen 1950 en 
2009 met 0,3 °C tot 0,6 °C gestegen, en de zwaarst getroffen taxa zijn zoöplankton, 
beenvissen en bentische weekdieren.
Uit de prognoses blijkt dat regionale veranderingen in de visstand en -verspreiding de 
soortenrijkdom zullen veranderen.

Kleine en middelgrote pelagische vissen behoren tot de belangrijkste visbestanden van de 
Middellandse Zee. Deze soorten zijn zeer gevoelig voor klimaatverandering omdat de 
klimatologische omstandigheden aan het wateroppervlak hun primaire productie beïnvloeden. 
Belangrijke ontwikkelingen die in de 21e eeuw zijn waargenomen, zijn de afname van het 
ansjovis- en het sardinebestand, de toename van andere warmteminnende soorten 
(oorsardientje) en een afname van de verspreiding van koudwatersoorten (sprot). Pelagische 
soorten zullen negatieve gevolgen ondervinden doordat zij sterk afhankelijk zijn van de 
veranderlijkheid van de rivieruitstroom en doordat de neerslag in het Middellandse Zeegebied 
waarschijnlijk zal afnemen. 

Ook grote pelagische soorten zullen gevolgen ondervinden: de fenologie en migratiepatronen 
van deze soorten, die in het seizoen naar de Middellandse Zee trekken om te paaien, zullen 
waarschijnlijk worden beïnvloed door de opwarming, zoals de blauwvintonijn, en door de 
meridionalisering van het trekgedrag van inheemse tonijnsoorten, zoals de witte tonijn en de 
goudmakreel. De bodemvisserij in het Middellandse Zeegebied is de afgelopen decennia 
veranderd: er worden meer warmwatersoorten gevangen, die geleidelijk aan de noordelijke 
delen van de Middellandse Zee koloniseren terwijl de koudwatersoorten afnemen. De 
winterse klimatologische processen in het water zijn ook bepalend voor de subregionale 
primaire productie, met alle gevolgen van dien voor vissoorten zoals heek en blauwe wijting, 
en kunnen ook sterke draaikolken veroorzaken waardoor de vangst van bentische 
kreeftachtigen zoals rode garnalen afneemt.

De verwachting is dat de geleidelijke opkomst en vestiging van warmwatersoorten zowel 
positieve als negatieve effecten zal hebben op de visserij, met name op de kleinschalige 
visserij, vanwege de sociaaleconomische en ecologische kwetsbaarheid ervan. Er zijn tal van 
voorbeelden, zoals de “meridionalisering” van blauwvis en barracuda’s in het noordelijke deel 
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van de Middellandse Zee, de toenemende aanwijzingen voor de tropicalisatie van Indo-
Pacifische soorten (Lessepsische migratie) in het oostelijke deel van de Middellandse Zee, en 
de uitbreiding van het verspreidingsgebied van mediterrane soorten (mediterranisering) en de 
detectie van uitheemse soorten in de Zwarte Zee. Deze soorten concurreren met inheemse 
soorten (zoals wulken) of omvatten zeer schadelijke giftige soorten zoals kogelvis.

De opwarming van de aarde leidt tot veranderingen in oceaanstromingen, 
zeespiegelstijgingen, verdamping, frequentere en sterkere stormen, verzuring en tot effecten 
op temperatuur, zoutgehalte, ijskappen en het waterpeil van rivieren en meren. Gecombineerd 
hebben al deze gebeurtenissen effecten op:

1) de ecologische aspecten van de productie, die weer gevolgen hebben voor de 
samenstelling en verspreiding van soorten, productie en opbrengst, koraalverbleking, 
verkalking en ziekten;

2) de visserijactiviteiten;
3) de gemeenschappen, met alle risico’s van dien voor het leven en de gezondheid van 

mensen en met effecten op hun bestaansmiddelen, die verslechteren of worden 
vernietigd;

4) de samenleving en de economie in brede zin, met alle gevolgen van dien voor de 
aanpassing en mitigatie, de kosten en de markten.

Het is moeilijk om een kwantitatieve beoordeling te verrichten waarin alle factoren die de 
visserij beïnvloeden, in aanmerking worden genomen. In de wetenschappelijke literatuur is 
meermaals aangetoond dat de klimaatverandering slecht is voor de visserij:

• het voornaamste onderwerp van studie is de stijging van de temperatuur en van een 
aantal directe effecten ervan op de groei van de populatie / het metabolisme / het 
voortplantingssucces;

• daarbij leveren de effecten van de temperatuurstijging winnaars en verliezers op, ook 
onder de lokale soorten;

• over het algemeen kost de stofwisseling meer energie, wat leidt tot een nettoverlies 
waarbij de productie in de toekomst zal afnemen;

• de verplaatsingen van soorten en de komst van uitheemse soorten bieden in sommige 
gevallen compensatie voor kritieke soorten (bijvoorbeeld blauwvis en blauwe 
zwemkrab);

• rekening houdend met de effecten van uitheemse soorten en met de concurrentie treden 
er in de toekomst negatieve effecten op, waarbij de visserij zich in zekere mate zal 
aanpassen aan de nieuwe soorten;

• ook andere effecten kunnen worden beschouwd als relevant, zoals de stijging van de 
pH-waarde en vooral de toekomstige veranderingen in de primaire productie.


