Informatie over de

Noordzee enquête 2014

INTRODUCTIE
De Noordzee enquête is een vragenlijst welke ingaat op de ervaringen van
vissers over de toestand van visbestanden in de Noordzee. In 2014 wordt dit
onderzoek al voor de twaalfde keer gehouden, onder Noordzeevissers uit
Nederland, België, Denemarken, Engeland en Schotland. Deze enquête is er
op gericht de waardevolle praktijkkennis van vissers te bundelen en analyseren en te gebruiken voor diverse belangrijke doeleinden, zoals internationaal
onderzoek naar visbestanden. De Engelse naam voor de Noordzee enquête
is North Sea Stock Survey (NSSS).

De enquête in het kort
De enquête bevat vragen op drie gebieden;
1) de lengte van het vissersvaartuig en de gebruikte vismethode
2) de mening van de visser wat betreft de verandering in de toestand van de
visbestanden
3) de mening van de visser over de veranderingen in economische
omstandigheden.
Voor dit jaar wordt gevraagd om de eerste helft van 2014 (januari tot en met juni) te
vergelijken met dezelfde periode in 2013.
De acht vissoorten die jaarlijks onderdeel
zijn van deze enquête betreffen kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, zeeduivel,
Noorse kreeft, tong en schol. Voor elke
soort kan de mening gegeven worden
over de grootte van het bestand, de hoeveelheid discards, de samenstelling van
de vangst en de hoogte van de aanwas.
Ook kan per soort worden aangegeven
wat het belangrijkste visgebied is
(zie figuur 1). De vragen over economische omstandigheden zijn onderverdeeld
in (1) moeilijkheden in het krijgen en behouden van bemanning, (2) operationele
kosten, (3) winst en (4) optimisme voor
de toekomst. De lengte van het vissersvaartuig, de gebruikte vismethode en
visgebied worden gevraagd omdat dan
algemene gegevens over visserij verder
opgedeeld kunnen worden in gegevens
Figuur 1: kaart van de gebruikte visgebieden
per type visserij. Dit leidt tot belangrijke
nuances. De enquête wordt volledig
anoniem verwerkt waardoor gegevens of
commentaren niet te herleiden zijn naar personen.

Resultaten
Het resultaat van deze enquête is een overzicht van wat vissers vinden van belangrijke onderwerpen als de toestand van visbestanden en discards, over verschillende
landen en door de jaren heen. Bij het beantwoorden van de vragen in de enquête
kan gekozen worden uit de categorieën veel minder, minder, gelijk, meer en veel
meer. Dit maakt dat deze enquête geen absolute getallen als uitkomst heeft, maar
relatieve data (bijv. meer of minder schol dan vorig jaar).
De resultaten uit de enquête worden voor diverse doeleinden gebruikt. De visserijvertegenwoordigers bijvoorbeeld, gebruiken de resultaten om de ervaringen van

vissers onder de aandacht te brengen bij politici, afnemers en NGO’s. Maar ook
voor de wetenschap zijn de resultaten uit deze vragenlijst belangrijk.
Een voorbeeld: ICES, het internationale team van wetenschappers, is verantwoordelijk voor de bestandsschattingen van veel vissoorten, onder andere in de Noordzee. ICES verzamelt data over de visbestanden en gebruikt deze om te schatten
hoe groot het visbestand het aankomende jaar zal zijn. Deze zogeheten bestandsschattingen, dienen als basis voor de adviezen over de maximaal toegestane
vangsthoeveelheden (de TAC’s) aan de Europese Commissie. De schattingen van
de jaarklassen (jonge aanwas) van een soort in de afgelopen jaren zijn erg belangrijk in het schatten van de grootte van het bestand in het aankomende jaar. Het is
echter niet altijd makkelijk om een duidelijk beeld te krijgen van hoe groot die jonge
aanwas nou werkelijk is en de gegevens uit de Noordzee enquête kunnen hierbij
een hulpmiddel zijn. ICES schatte bijvoorbeeld een sterke jaarklasse van tong in
2010. Dit werd ook gezien in de resultaten van de Noordzee enquête. Mede daardoor werden de schattingen voor het tongbestand gehandhaafd en niet naar beneden bijgesteld.
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Figuur 2: een figuur uit het rapport van de NSSS 2011 over de perceptie van vissers over de
grootte van het bestand van tong en de jonge aanwas van tong. In 2010 zagen redelijk veel vissers een hoge aanwas (38%). Dit heeft de schattingen van ICES ondersteund.

Waarom doet u mee?
Het meedoen aan deze enquête geeft u een kans om u mening te geven over onderwerpen als de toestand van de visbestanden in de Noordzee en jonge aanwas.
Dit is belangrijk, omdat de perceptie over de toestand van visbestanden kan verschillen tussen wetenschappers, beleidsmakers en vissers. Het is daarom van
groot belang om ook uw kant van het verhaal te vertellen. Bovendien kunnen de
resultaten een nuttige rol spelen in het behartigen van de belangen van vissector;
voldoende reden om mee te doen dus!

De enquête in voorgaande jaren:
Voorgaande jaren heeft Nederland steeds een groot aandeel gehad in het aantal
teruggestuurde enquêtes. In 2013 stuurde Nederland 40 enquêtes op van de 140 uit
de vijf landen samen, dat is bijna 30% van het totaal. De resultaten van de enquête
verschijnen in een (Engelstalig) rapport. Daarnaast worden de resultaten besproken
in een Nederlands artikel in Visserijnieuws.

