AQUACULTUUR IN DE EU
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Wist u dit?
Binnenkort zal de aquacultuur de wilde visserij hebben
ingehaald als hoofdbron van visserijproducten, net zoals men
in het verleden op het land overging van jagen naar telen.
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De Europese aquacultuur levert verse,
lokale en gezonde visserijproducten
en houdt zich hierbij aan strikte regels
om de consument, de vis en het
milieu te beschermen.

In 79 na Chr. gaf Plinius de Oudere in zijn boek Historia
Naturalis al een beschrijving van kweektechnieken
voor vis en oesters.
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Gemiddelde jaarlijkse
consumptie van visserijproducten
in de EU
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(5,54 kg)
van de EU-consumptie is
afkomstig uit de
aquacultuur

Bijna de hele
aquacultuurproductie van de EU
wordt geconsumeerd in Europa.
Noorwegen is
de grootste EU-leverancier
van aquacultuurproducten.

meest geconsumeerde
aquacultuursoorten in
de EU zijn zalm en
mosselen

Wist u dit?
Negen van de tien mosselen
die in de EU worden gegeten
komen uit kwekerijen
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Oorsprong van de aquacultuurproducten die in de EU
geconsumeerd worden
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rechtstreeks werkzaam in de
Europese aquacultuur

bedrijven
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waaronder 90 %
micro-ondernemingen (met
minder dan 10 werknemers)

Vis en schaaldieren
leveren oliën, gezonde
proteïnen en mineralen.
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Elke fase
van een
gekweekt
visserijproduct van ei tot
op het bord kan worden
getraceerd

Een duurzame aquacultuur is hard nodig want de
visserij alleen kan niet aan de toenemende
wereldwijde vraag naar visserijproducten voldoen.
Bovendien kan de aquacultuur de druk op de wilde
visbestanden
verminderen.

