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Opnieuw rendabel maken van de visserij in Vietnam 
 
Visserij zorgt in Vietnam voor voedselzekerheid. Hier kan echter een einde aan komen, denken 
wetenschappers en visserijmanagers. Zij stellen namelijk de duurzaamheid van de visserij-activiteiten 
langs de Vietnamese kust in vraag. In 1990 werd 700,000 ton vis gevangen maar door een 
voortgezette intensifiëring van de visserij-technieken steeg dit tot meer dan 2 miljoen ton in 2012. 
Het gevolg hiervan is dat de visstocks dalen en bovendien wordt voornamelijk gefocust op 
toppredatoren, vissen zoals tonijn, die zich bovenaan hun voedselketen bevinden. Deze 
overbevissing van toppredatoren is voelbaar in het volledige ecosysteem. Om de visstocks en het 
integrale ecosysteem te beschermen en te herstellen, zijn dringende beleidsmaatregelen nodig. Niet 
alleen het ecosysteem wordt hier bedreigd, maar ook het welzijn van de lokale vissers staat op het 
spel.  
 
Het visserijbeleid is afhankelijk van de input van wetenschappers die beroep doen op steeds betere 
ecosysteemmodellen. Voor de Vietnamese kust werd dergelijk ecosysteemmodel ontwikkeld met 
data van 2000-2005 waarmee vervolgens acht verschillende managementscenario’s berekend 
werden, rekening houdend met economische, ecologische en sociale beperkingen. De biomassa van 
verschillende visstocks werd gesimuleerd, voor en na de maatregelen, om de effecten op het 
kustecosysteem na 15 jaar te kunnen evalueren. Een eerste gemodelleerd scenario, geen 
veranderingen in de visserijdruk, toont aan dat wel degelijk actie moet ondernomen worden. Uit dit 
‘business as usual’ scenario bleek dat de visstocks verder achteruit zouden blijven gaan. Een reductie 
in visserijactiviteiten opleggen is echter niet eenvoudig. Een daling van de visserijactiviteit met 10% 
zou verregaande sociale gevolgen hebben voor de lokale vissers. Veel van deze vissers verdienen 
minder dan 2 dollar per dag en zijn sterk afhankelijk van hun visserijactiviteit. Een scenario waarbij 
gelijke waarde gegeven wordt aan economische, sociale en ecologische criteria gaf de beste 
resultaten, want veroorzaakte geen substantieel socio-economisch verlies en stopte de ecologische 
achteruitgang. Dit scenario vereist een beperking in het gebruik van ring- en sleepnetten. Voor de 
sleepnetvisserij is die vermindering zeker haalbaar omdat de brandstofkosten momenteel zeer hoog 
zijn en deze visserij dus niet meer rendabel is. Het ontwikkelde ecosysteemmodel kan verder 
gebruikt worden in het Vietnamese visserijbeleid om de visstocks te stabiliseren en voedselzekerheid 
te garanderen voor de lokale bevolking.  
 
Lees meer hier. Recent gepubliceerde paper: ‘An integrated food web model to test the impact of 
fisheries management scenarios on the coastal ecosystem of Vietnam’. Auteurs: Viet Anh Pham, 
Frederik De Laender, Gert Everaert, Tien Vinh Chu, Peter Goethals.  
 
Meer info? Gert Everaert <gert.everaert@ugent.be> 
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