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Yhteenveto

1. Hankkeen nimi ja numero
Kansainvälistyminen ja verkostoituminen, opintomatkat:
Elinkeinokalatalousmatka Hollantiin ja Belgiaan, nro: 103874

2. Matkan sisältö ja tavoitteet
Matkan tarkoituksena on tutustua Hollannin ja Belgian kestävään kalastukseen, Frieslandin Wattimeren rannikkokalastukseen, järvialueiden sisävesikalastukseen, Hollannin kalastustutkimuslaitos IMARES, EU:n kalastuspolitiikkaan, kestävän kalastuksen organisaatioihin MSC, LIFE ja Valduvis
ja Belgian rannikkokalastuksen huutokauppaan, kalan jatkojalostukseen ja kalakauppaan. Matkan
tavoite on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja saada uusia ideoita, käytäntöjä sekä toimintamalleja.

3. Matkan toteuttajat
Hakijaorganisaationa ja hallinnoijana toimi Joensuun seudun Leader ry ja toteuttajana yhteistyössä
Itä-Suomen kalatalousryhmä ja sen aktivaattori Pekka Sahama. Matkan järjestäjänä, oppaana,
tulkkina ja matkaraportin laatimisesta vastasi tutkija Aarno Karels, Karels Oy: stä. Matkaraportissa
esitetyt kuvat ovat peräisin esittelijöiden esitelmistä, vierailukohteiden nettisivuilta ja matkaan
osallistuneiden kameroista.

4. Matkan osallistujat
Matkaan osallistuvat 7 Itä-Suomen kalatalousalueen sisävesiammattikalastajaa, 5 Ely-keskuksen
kalatalousasiantuntijaa, 3 kalatalousryhmän aktivaattoria ja 1 yrittäjä/tutkija (yhteensä 16 henkilöä, katso taulukko).
Nimi
Organisaatio
Aarno Karels
Pekka Sahama
Seppo Reponen
Ville Turta
Toni Sisso
Tuomas Oikari
Pietari Puranen
Janne Ruokolainen
Jari Leskinen
Jorma Turtiainen
Markku Törrönen
Paavo Törrönen
Jorma Kirjavainen
Markku Ahonen
Petteri Pauniaho
Jere Härkänen

Toimitusjohtaja / tutkija, Karels Oy, Kalatalous ja Ympäristö
Kalatalousaktivaattori, Itä-Suomen kalatalousryhmä, Rajapusuleader Ry

Kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
Yritysasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ammattikalastaja, Toni Sisso Ky
Johtava kalatalousasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ammattikalastaja, Pietarin Kala Oy
Kalatalousaktivaattori, Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Johtava kalatalousasiantuntija, Lapin ELY-keskus
Ammattikalastaja, Kerimäen Kalatalo Oy
Ammattikalastaja, Saimaan Kala Oy
Ammattikalastaja, Saimaan Kala Oy
Johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
Kalatalouskoordinaattori Pohjoisimman Lapin Leader Ry
Veneveistäjä, ammattikalastaja, Pauniaho Oy
Ammattikalastaja, Kerimäen Kalatalo Oy

5. Hollannin ja Belgian yhteistyökumppanit
Friesland :

IJmuiden :
Brysseli :

Oostende :

Arjan Heinen, MASSF, Management Advice for Small-Scale Fisheries
Gerard den Heij, Wattimerenyhdistys
Jaap Vegter Friesiin Liito, Wattimeren rannikkokalastaja
Barbara ja Jan Rodenburg – Geertsema, rannikkokalastajat, ravintolapitäjät
Ale de Jager, sisävesiammattikalastaja
Jappie Spijkstra, sisävesiammattikalastaja
Jon Visser, puheenjohtaja Friesin sisävesiammattikalastajien Liitto, ammattikalastaja
Harrie Holtman, puheenjohtaja Friesin vapaa-ajan kalastajien liitto
Erwin Winter, Loes Bolle ja Pieke Molenaar, tutkijat, merentutkimuslaitos IMARES
Janne Posti, MSC Europe
Jarmo Vilhunen, Suomen EU edustusto
Brian O’Riordian, LIFE, Low Impact Fisheries of Europe
Lancelot Blondeel, tutkija merentutkimuslaitos ILVO/VALDUVIS
Jan Buisseret, toiminnanjohtaja Oostenden kalahuutokauppa

6. Matkaraportti
6.1. Menopäivä (sunnuntai 17.11.2019)
6.1.1.

Matka Helsinki – Amsterdam, Schiphol – Friesland, Sneek – Boazum.

klo 12:00
klo 14:00
klo 15:30
klo 16:30

Lähtöselvitys Vantaan lentokenttä
Lähtö Helsinki, Vantaa KLM KL 1168
Saapuminen Amsterdam, Schiphol
Vuokrabussimatka Amsterdam, Schiphol –> Friesland, Sneek, ilallinen Kiinalainen
ravintola –> Boazum, maatilamajoitus Ny Wybranda.

6.1.2.

Esitelmä Hollannin kalastuksesta, kalastusmuotoja,
hallinto ja organisaatiot (kalastusbiologi Arjan Heinen)

Tuloiltana, kiinalaisen noutopöydän ja maatilamajoituksen huoneenjaon jälkeen, kalastusbiologi
Arjan Heinen piti vielä esitelmän Hollannin ammattikalastuksesta. Arjanilla on pitkä käytännön
kokemus Hollannin sisävesi-ja rannikkokalastuksen hallinnontehtävistä. Tällä hetkellä hän tekee
netVISwerk:in sihteeri ja konsulttityötä. NetVISwerk on organisaatio, joka puolustaa Hollannin
rannikko- ja sisävesikalastajien etuja.
Tässä hänen esitelmä.

Major groups in Dutch Fisheries:

• Pelagic Freesers (6)
• Beam trawlers, Fly shooters, Pulse Fishers
Overview Netherlands
Fisheries Sector
Capture and management organization
Arjan Heinen

(250)
• Small Scale coastal fishers (120)
• Fishers in Lake IJssel (25)
• Inland fishers (115 + 70)
– Polders and lakes
– Rivers and Canals

Very rich family businesses. Crew
below deck Non-EU people.
Herring, mackerel, horse mackerel
very valuable. Management
Have own researchers who keep up
their status as independent (ICES).
Internationally organized (Schottish)
Manage stocks together with ICES
using own sector data.

PELAGIC FREEZERS

Sometimes rich sometimes poor family
businesses. Trend is company owning
several vessels. Filippino crew.
Sole, Plaice, mixture in by-catch. Gray
shrimps.
Two organizations try to represent
these fishers.
Few vessels provide additional sector
data to science for management.
Stocks managed by EU with ICES advice

BEAM TRAWLERS, FLYSHOOTERS,
PULSEFISHERS

Small Scale Coastal Fisheries
• 30 professional handline fishers
(Seabass)
• 15 gill net fishers
(Sole, Mullet, Seabass)
• 15 small towed gears near
river mouths (mitten crab, smelt, freshwater fish)
• 31 Cockle gatherers
• 14 Oyster gatherers
• 15 Multi-gear (also traps)

Fishers out of passion. Financially limited.
Mostly owner operated. One person with
family member. Many first generation.
Seabass, crabs, lobsters, sole, mullet, eel,
shell gathering.
One organization for Belgium and
Netherlands. Organizational level low.
Survives because connected to Inland
Fishers organization.
Management
Sole (TAC and Quota)
Seabass (Alloted catch limits by gear type
EU)
Lobsters (Limited access, technical
measures).
Crabs and mullet not managed
Eel managed by EU frame and country
management plans.
Shell gathering. Access limits, technical
measures, quota.
Sector data scarce, only the
compulsory (if they like to report)

Lake IJssel Fishers

• Out of 73 licences, 25 fishing businesses are active.
• Mostly fykes (eel and mitten crab) and gillnets (Pikeperch,
perch, bream, roach)

Lake IJssel fishers
All several generations fisher
(after the closure of the lake).
Family owned.
Presently struggling to survive.
Pikeperch, pike, roach, bream,
perch, mitten crab and eel.
Organization
A formal semi-Producers
Organization discusses with
Angler organization, Bird
protection, Provinces, National
Government. But does not really
represent so fishers do their
own lobby.
Management
Data from the sector obscure
fraction of what is landed.
Monitoring data not trusted.
Stocks managed by National
government through technical
measures. Advice based on
monitoring by Science institute.

Inland Fisheries
115 registered inland fishers (250 ha minimal and
8500 euro fromfishing)
70 people allowed to use professional gears in inland waters because they joined a cooperative.
Mostly fykes of all sizes. Some gill nets, some
longlines, more electrofishing.

Inland Fishers
Mainly several generations
fisher. Family owned.
60% difficult to find successor.
Pikeperch, pike, roach, bream,
perch, mitten crab and eel.
Organization
Majority of registered fishers is
member of netVISwerk. Fusion
of inland and small-scale coastal
fishers. (120 members)
Management
Each fisher has his own fishing area.
Anglers share the same area.
Split fishing rights in many
places (1960):
Eel for professional to manage
Others for Anglers to manage
Joined management in Fisheries
Management Board (2000)

Belangenorganisatie voor de kleine
kust- en binnenvisserij

Catch of inland fishers

kuha, ankerias, ahven,
lahna, särki, hauki,
suutari, villasaksirapu

6.2.

Tutustuminen Frieslandin Wattimeren kalastukseen (ma 18.11.2019)

Tämän päivän tarkoituksena oli tutustua Wattimereen ja sen kalastukseen. Perinteisen hollantilaisen maalaisaamiaisen jälkeen, jossa erikoisuutena olivat isännän omat tuoreet keitetyt kananmunat, lähdimme päivän ensimmäiselle vierailukohteelle Wattimeren yhdistykselle, Harlingenissä.

6.2.1. Vierailu Wattimerenyhdistyksessä Harlingenissa
Wattimerenyhdistys (Waddenvereniging) on Harlingenissa toimiva Hollannin luonnonsuojelu- ja
ympäristöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1965 ja puolustaa Wattimeren etuja.
Wattimerenyhdistyksen päämajassa kalabiologi Gerard den Hey piti meille esitelmän Wattimerenyhdistyksen toiminnasta, Wattimerenkalastuksesta ja uudesta rakentamisvaiheessa olevasta
kalatiestä Afsluitdijkin-padon läpi, joka yhdistää IJsselmeerin ja Wattimeren.

Wattimeri / Wadden Sea
The Wadden Sea (Dutch: Waddenzee; German: Wattenmeer; Danish: Vadehavet) is an intertidal
zone in the southeastern part of the North Sea. It lies between the coast of northwestern continental Europe and the range of low-lying Frisian Islands, forming a shallow body of water
with tidal flats and wetlands. It has a high biological diversity and is an important area for both
breeding and migrating birds. In 2009, the Dutch and German parts of the Wadden Sea were inscribed on UNESCO's World Heritage List and the Danish part was added in June 2014.

The Wadden Sea stretches the northwest of the Netherlands, past the great river estuaries of Germany to its northern boundary at Skallingen in Denmark along a total coastline of some
500 km and a total area of about 10,000 km2. Historically, the coastal regions were often subjected
to large floods, resulting in thousands of deaths. Numerous dikes and causeways have been built,
and as a result recent floods have resulted in few or no fatalities.

Free passage for fish
The fish migration river is a kilometres long meandering river that will allow fish to swim straight
through the Afsluitdijk. It is an innovative project aimed at restoring the open connection between
the IJsselmeer and the Wadden Sea. We expect that millions of migratory fish, such as the sea
trout, salmon, the river lamprey, the eel and the European flounder will use this river in the future.
Doing right by the ecosystem

6.2.2. Vierailu ’Vissers van de Kust ’, Lauwersoogin satamassa
’Vissers van de Kust’ (Rannikkokalastajat) on Wattimeren rannikkokalastajien osuuskunta. Osuuskunnan rannikkokalastajien jäsenet jakavat kalastusoikeudet toistensa kanssa, tekevät tutkimustyötä ryhmänä tai myyvät kalojaan yhdessä. Kaikki jäsenet (7 rannikkokalastajaa) noudattavat yhteisiä kestävän kalastuksen periaatteetta.
Lauwersoogin kalasatamassa sijaitsevassa osuuskunnan tukikohdassa osuuskunnan ammattikalastaja/biologi Jaap Vegter piti esitelmän yhdistyksen toiminnasta ja Wattimeren rannikkokalastuksesta. Esitelmän jälkeen Jaap, hänen vaimonsa ja kalastaja Jelte Bouma tarjoisivat meille lounaan
omasta saaliista (osterit, meriahventa, keltti, savustettu sillinmäti).

‘Fishermen along Shore’ (‘Vissers van de Kust’)
There can be a good future for fishermen working with small boats in there own ‘home waters’, if
they coöperate with colleagues. For small companies a mixture of several seasonal fisheries is the
key stone for a healthy business. For the village and its harbour it brings an attractive variety of
activities and a wider range of freshly caught products.
Motto
Inshore fishermen gathered in a coöperation to share fishing rights, contract projects for research
and nature management and marketing fish.
The coöperation is an extension of the individual companies, for doing just what’s done better
with combined forces.
All members commit themselves to the focus points of ‘integrated fishing’.
‘Vissers van de Kust’ (‘Fishermen along Shore’) stands for responsible use and good management
of coastal waters.
Contact
Jaap Vegter
(0031) 6 517 09 101
E: info@vissersvandekust.nl

6.2.3. Vierailu Zoutkampin kalastusmuseossa
Ajoimme kahdella pikkubussilla Lauwersmeerjärven rantatien kautta Zoutkampiin kalastusmuseoon. Museossa entinen paikallinen ammattikalastaja kertoi meille Zoutkampin ammattikalastuksen, Lauwersmeerin patotyön ja kalastusmuseon historiasta.
Vuodesta 1994 lähtien Zoutkampin kalastusmuseo on sijainnut Rijksbetonningsloods -kadulla, keskeisellä paikalla vanhan Zoutkampin sisäsatamassa. Kalastusmuseo sijaitsee entisessä poijutehtaassa, jota käytettiin myös poijujen varastointiin ja korjaamiseen. Laiturilla sijaitseva nosturi,
kuorma-auto ja kiskot ovat edelleen olemassa ja muodostavat osan museosta.

6.2.4. Vierailu ja Illallinen rannikkokalastajapariskunnan Barbara Geertseman ja
Jan Rodenburgin ravintolassa ’t Ailand’ Lauwersoogin satamassa
Barbara ja Jan Geertsema-Rodenburgin ovat Wattimeren kalastajapariskunta. Heidän omistamassa
ravintola t’ Ailandissa he tarjoilivat kaloja, ostereita, simpukoita ja äyriäisiä Wattimereltä. Pohjanmeren kalat ostetaan kollegoilta, jotka kannattavat "Hyviä kalastajia" -säätiön periaatteita.

Barbara Geertsema and Jan Rodenburg

https://www.slowfood.com/slowfish/pagine/eng/resistenza/dettaglio--ida=35.lasso.html

Reclaiming the sea
Netherlands | Waddensee | Lauwersoog
Dutch fisherman and Terra Madre network member Jan Rodenburg is a passionate defender of
sustainable artisanal fishing techniques, as is his wife Barbara Geertsema.
One of their first steps was to contact local environmental NGOs, to demonstrate that their artisanal methods were not harming the natural equilibriums of the Waddensee, where Jan fishes for
grey (flathead) mullet. This tidal mudflat environment along the North Sea coast has been recognized as a UNESCO World Heritage Site and a Ramsar wetland of international importance.
Then, with a group of other small-scale fishers from the region, Jan and Barbara drew up a very
strict protocol for allowable fishing methods and gear, specific to the environment and fish species
being targeted (a net mesh size of 11 centimeters to allow juvenile mullet to escape, for example).
Once a week Jan takes his fish to a market where he can sell directly to consumers and explain to
them the difference between sustainable local fish and fish caught without care for the sea's resources.
Hoping to tell his story to a wider public and demonstrate the existence of alternatives to the
globalized industrial fishing system, he agreed to feature in a documentary, Goede Vissers (Good
Fishers).
Community Coordinator:
Barbara Rodenburg-Geertsema
+31 651485729

6.3.

Tutustuminen Frieslandin sisävesien kalastukseen (ti 19.11.19)

Perinteisen paikallisen virikekanamuna-aamiaisen jälkeen Arjan Heinen piti aamupäivällä esitelmän Hollannin sisävesikalastuksen hallinnosta, digitaalisesta saaliskirjanpidosta ja kalastuksen valvonnasta. Alla hänen esitelmän diat. Esitelmän jälkeen lähdimme Grou kylälle, jossa menimme
rysäkalastusmatkalle sisävesiammattikalastajien kanssa ja kuuntelimme Friesin ammattikalastajien
ja vapaa-ajankalastajien edustajien esitelmät.

6.3.1. Esitelmä ’Vissen met verstand’ ’Kalastusta älyllä’ ja saaliskirjanpito digitaalisilla työkaluilla ja kalastuksen valvonta (Arjan Heinen)

6.3.2. Frieslannin ammattikalastusta sekä ankeriaan ja kuhakantojen hoito
Friesin sisävesiammattikalastajien liiton puheenjohtaja Jon Visser piti meille esitelmän liiton toimesta, Frieslannin ammattikalastuksesta ja ankeriaan ja kuhakantojen hoidosta.
Neljätoista Frieslandin sisävesikalastajaa on yhdistänyt voimansa Friesin sisävesiammattikalastajien liitossa. Yhdessä he ovat sitoutuneet ankeriaskantojen kestävän vastuullisen kalastuksen ja
vesistöjen hoitoon. He markkinoivat vastuullista tuoretta kalaa ’Fryske Fisker’ tuotemerkillä.

Liitto edustaa 14 etuyhteydessä olevan sisävesikalastajan etuja. Nämä ovat kaikki sisävesikalastajia, jotka kalastavat ammattimaisesti Frieslandissa. Liitolla on suuri osa ankeriaan kalastusoikeuksista Friisin sisävesillä. Yhdistys jakaa kalastusoikeudet jäsenten kesken. Kaikki kalastajat noudattavat Fryske Fiskerin ammattikoodia ja ne puolustavat:
* ankeriaskannan kestävä elpyminen ja hallinta
* terveellinen tulevaisuus friisien sisävesikalastukselle
* luonnonhoito vedessä.

6.3.3. Ankeriaan fileointi ja rysäkalastusmatka sisävesiammattikalastaja
Ale de Jagerin kanssa
Ale de Jager on vuosia työskennellyt puuseppänä ja on aina haaveilut ammattikalastajan työstä.
Kymmenen vuoden odotusajan jälkeen hän sai kalastusoikeudet Groun ja Drachtenin välisen kalastusalueen kansallispuiston vesillä.
Kalastus on intensiivistä ja työlästä toimintaa ja päälaji ankeriasta on vaikea saada tällä alueella.
Siirtämällä jatkuvasti rysiään ja etsimällä aktiivisesti ankeriasta, hän voi silti saada ankeriaskiintiönsä. Kesällä 70 – 80 tunnin työviikko ei ole poikkeus, talvella on hiljaisempaa.
Ale de Jager toimittaa kalat pääsääntöisesti ravintoloihin Groussa ja sen ympäristössä.
Hän ottaa säännöllisesti myös vierasryhmiä mukaan kalastukseen. Matkailujärjestelyjen kysyntä
kasvaa edelleen, ja tulot ovat arvokas lisä kalastustuloihin.
A. de Jager -kalastusyhtiö
Oan se Swin 9
9008 SE REDUZUMT
0566 602 039
M 06 236 90 581

6.3.4. Esitelmä Hollannin vapaa-ajankalastuksesta ja yhteistyöstä ammattikalastuksen kanssa (Harrie Holtman, puheenjohtaja Frieslannin urheilukalastajat)
Ennen illallista ravintolassa ’Oan ’t Wetter’ ,Frieslannin urheilukalastajien puheenjohtaja Harrie
Holtman piti esitelmän Hollannin vapaa-ajankalastuksesta ja kalastusvalvonnan yhteistyöstä vapaa-ajan ja ammattikalastajien välillä. Tässä hänen esitelmän diat.
Angling in the Netherlands
“Elts mei graach ris fiskje” (everybody likes to fish)

Welcome
Harrie Holtman
•

Chairman Sportvisserij Fryslân

•

member of the board of Sportvisserij Fryslan
…. and sportfisherman

This presentation:
• Development cooperation from the
perspective sport fishing
• By-catch agreement walleye
• Conclusions

Fryske fisk
(Frisian fish )

Organisation
•

Sportvisserij Nederland = Sportfishing Netherlands

•

Regions 7, among which Sportvisserij Fryslân

•

Fishing Clubs 800
Sportvisserij Fryslân 30

•

Members/fishermen 650.000
Sv Fryslân 35.000

Sportvisserij Nederland is a member of NOC/NSF
and after football and tennis
the biggest sport organisation
in the Netherlands.

Key figures
Sportvisserij Fryslân
• 30 Fishing clubs (Hengelsportverenigingen)
f.e. hsv Leeuwarden 7636 members

• 2018: 35.030 VISpas-members / 3250 Small Vispas-members
• 6800 Week permits
• Sportvisserij Fryslân office Grou; 4 employees + 2 BOA’s
• Board = chairman, treasurer, secretary & 6 commissions ;
Course fishing, Youth, See fishing, Fish stock committee, Fishing
supply’s, Control & Enforcement

• Many volunteers
• Sales 'sportfishing industry' Friesland approx. € 26 million
• 100.000 sportfish-tourist a year in the province

Current license system in The Netherlands
system since 1/1/2007

•

Membership card

•

List of fishing waters (paper & digital )

•

In 99.9% of the water in Fryslân you are allowed
to fish with the VISpas

6.4. Matka Friesland, Boazum – IJmuiden – vierailu Hollannin
kalatutkimuslaitos Imares, IJmuiden - Brysseli (ke 20.11.19)
6.4.1. Matka Friesland, Boazum – IJmuiden

6.4.2. Vierailu Hollannin kalatutkimuslaitos IMARES, IJmuiden
Frieslandin ja Brysselin matkalla teimme välipysähdyksen Hollannin kalatutkimuslaitos IMARES,
IJmuidenissä. IMARES tarjoisi meille lounaan. Lounaan aikana tutkijat Pieke Molenaar ja Erwin
Winter kertoivat meille Imareksen toiminnasta ja pitivät esitelmät troolikalastuksen selektiiviset
tekniset innovaatiot (Pieke Molenaar) ja kalojen telemetriasta sekä merkintäseurantamenetelmistä (Erwin Winter). Sen jälkeen tutkija Loes Bolle esitti meille Imareksen kalojen iänmääritystutkimusta otoliittien avulla.
Wageningen IMARES Marine Research on Wageningen University & Researchin meriekologinen
tutkimuslaitos. IMARES perustettiin vuonna 2006 yhdistämällä kalatalouden tutkimuslaitos RIVO,
Wageningenin ympäristötutkimuskeskus ja TNO: n ekologinen tutkimuskeskus. IMARES:lla on sivukonttoreita IJmuidenissä, Yersekessä ja Den Helderissä, ja se tarjoaa työtä 180 tutkijalle.
Tuotteita ja palveluita ovat kenttätutkimukset, tosielämän mittakaavan kokeet, laboratoriotutkimukset, tiedonhallinta ja mallinnus.
Laitos on ISO-sertifioitu ja akkreditoitu kemialliseen ja ekotoksikologiseen tutkimukseen. Asiakkaita ovat hallitus sekä kansalliset ja kansainväliset yritykset. Toimialat ovat ekologia, ympäristö, merikalastus ja vesiviljely.

Wageningen IMARES, vestiging IJmuiden
Bezoekadres: Haringkade 1, 1976 CP IJmuiden
Postadres: Postbus 68, 1970 AB IJmuiden
wageningenimares@wur.nl
www.imares.nl

Esitelmä kalastusinnovaatioista
Pieke Molenaar
Scientific researcher (PhD) at Wageningen Marine Research (IMARES), Wageningen UR
Flatfish in the picture
Flatfish in the picture creates under water video recordings of fish behavior in electrified (pulse)
beam trawls. The recordings will help fishers to effectively develop selective trawls based on fish
behavior.
With the introduction of the European landing obligation, fishers and scientists have been working
on selective solutions for the 80mm electrified (pulse) beam trawl fishery targeting Dover sole.
However, gear innovation has not been sufficient yet for this fishery to meet the current landing
obligation.
For this fishery bycatches of undersized fish are problematic with a full implementation of the
landing obligation, therefore several projects were executed to develop more selective trawls.
However, none of the trawl designs are used commercially as minor discard reductions were accompanied by unacceptable losses of commercial catches. With limited knowledge on fish behavior in this fishery, development of selective devices is frequently based on trial and error without
understanding the mechanism behind these devices. Despite the rapidly approaching full implementation of the landings obligation, motivation among fishers to develop selective trawls has
reduced significantly in 2017. This is primarily due to minimal progress achieved in the past and a
lack of new ideas.
With this project Wageningen Marine Research aims to provide fishers with fundamental
knowledge of fish behavior in their trawls. In this project a method was developed to collect underwater recordings of flatfish behavior in commercial pulse trawls. With knowledge on fish behavior, targeted development of species-specific selective devices can enhance and provide scientists and fishers with information to reduce unwanted bycatch in the sole pulse trawl fishery.

Esitelmä kalojen merkintä- ja telemetriatutkimuksesta
Erwin Winter
Scientific researcher (PhD) at Wageningen Marine Research (IMARES), Wageningen UR
Erwin Winter (official name Hendrik V. Winter) has extensive experience as a scientist, project
leader and advisor in ecological research in riverine, estuarine and marine ecosystems with emphasis on fish. Starting at RIVO in 1995, that merged into IMARES, Wageningen UR, and now Wageningen Marine Research. He worked on fish migration issues, fish monitoring programs, requirements of fish in large floodplain rivers, impact of renewable energy production (e.g. offshore
wind farms, hydropower) on fish.
Selection of projects he is/was involved in:
• Coordinator of NWO-project ‘Noise Impact on Fish & Marine Mammals (2 PhD-students, 1 postdoc; partners: IMARES, Leiden University, TNO & Seamarco, 2011-2015).
• Impact of hydropower and fisheries on silver eel migrations (diffferent projects for Ministry EL&I
and EU during 2002-2012)
• Behaviour of fish in the Offshore Windfarm Egmond aan Zee (for NoordzeeWind during 20082012)
• NWO-project 'Changing flood pulse dynamics and their impact on fish recruitment in large rivers
(Volga , Russia, with Utrecht University, Wageningen University and Russian partners during 20062010)
• Many projects on human impact (e.g. fishway efficiency, pumping stations, hydropower, fisheries, sluice management) on migratory fish (e.g. eel, salmonids, lampreys, houting, cyprinids)
Specialties: • Telemetry techniques and surgical procedures: tracking fish in the field:
http://www.imares.wur.nl/NL/onderzoek/faciliteiten/viszenders/
• DIDSON high resolution acoustic camera.
http://www.imares.wur.nl/NL/onderzoek/faciliteiten/didson/

Esitelmä kalojen iänmääritystutkimuksesta otoliittien avulla
Loes Bolle
Scientific researcher (PhD) at Wageningen Marine Research (IMARES), Wageningen UR
The age of fish can be determined by studying their otoliths. Similar to trees, otoliths have annual
growth rings. In addition, based on the size of an otolith, the length and weight of the fish can be
predicted.
An otolith is a structure in the inner ear of fish that is composed of calcium carbonate crystals and
a gelatinous mass. Otoliths play a role in the mechanical perception of sound, acceleration and
gravity.
Because these otoliths have a specific shape for every fish species, they can also be used for diet
studies of their predators, such as seals. For this purpose, otoliths are isolated from faeces.
In the otolith lab there are various facilities to process otoliths for age determination: beside
preparation methods as mounting in liquid plastic and breaking and burning, there are also facilities to make sections of otoliths. For the method mentioned last, the otoliths are embedded in
resin and cut with a LABCUT 230 sawing machine through the centre and glued on glass slides.

6.4.3. Matka IJmuiden – Brysseli, Hotelli Zoom – illallinen Brysselissä

6.5.

Tutustuminen Europan Unionin Suomen edustusto ja LIFE – järjestö
(to 21.11.19)

6.5.1. Vierailu Suomen pysyvä EU-edustusto Euroopan unionissa, kalatalous
Hotelliaamiaisen ja parin kilometrin kävelymatkan Brysselin läpi saavuimme Avenue de Cortenbergh 80, jossa Suomen pysyvä EU-edustuston sijaitsee. Passitarkastuksen jälkeen kalatalouserityisasiantuntija Jarmo Vilhunen otti meidät vastaan ja piti esitelmän edustuston toiminnasta.

6.5.2. Lounas Suomen MSC edustaja Janne Postin kanssa
Suomen EU-edustuston vierailun jälkeen menimme lounaalle Suomen MSC edustaja Janne Postin
kanssa Brysselin keskustaan. Lounaan jälkeen kävelimme Brysselin keskuspuistojen läpi LIFE – järjestön tukikohtaan.

6.5.3. Vierailu LIFE – järjestö (low impact fisheries) https://lifeplatform.eu/

LIFE järjestössä meidät otti vastaan pääsihteeri Brian O'Riordan ja yhteyspäälikkö Claudia Orlandini. Lyhyen esittelykierroksen jälkeen he kertoivat LIFE – järjestön toiminnasta sekä Aarno ja Pekka
kertoivat Saimaan muikkukalastuksen MSC-sertifiointi hankkeesta.
The Low Impact Fishers of Europe is an umbrella organisation run by fishermen for fishermen.
The aim of LIFE is to provide a clear and coherent voice at EU level for the previously mainly silent
majority of European fishers who are smaller scale and who use low impact fishing gears and
methods but have historically lacked dedicated and effective representation in Brussels and at
Member State level.
The Platform works via a Management Board of working fishermen who are representatives of
their local fishing communities. The daily duties are carried out by the Executive Director with the
support of a Brussels-based Secretariat and its Regional Coordinators.
LIFE represents those fishermen who tend to be smaller scale and have a low environmental impact but who at the same time have a high social and economic value within the communities
they support and who support them. The owner usually works aboard, undertakes day trips, has
low greenhouse gas emissions per kilo of fish landed and fishes in a sustainable manner. On this
basis LIFE has developed a Mission Statement that clearly illustrates the ethos, aims and aspirations of the organisation.
There is a growing recognition by lower impact, smaller scale fishermen across Europe, and in fact
further afield, that it is now absolutely vital to have specific and dedicated representation to
champion their cause and ensure the long term sustainability and survival of their activities. An
important part of this approach is an effective and focussed presence at EU level. In addition, LIFE
will not only speak for its members in Brussels and elsewhere, but will also assist and support
them to be heard in person at every level.
With the implementation phase of the reformed CFP likely to be ongoing for some considerable
time, LIFE provides the necessary pathway between smaller scale fishermen who are desperately
in need of positively influencing fisheries and marine environmental policies at a European level
and the range of Commission officials, Member State politicians and MEP’s who make and vote on
the direction of travel for policies that will have a massive influence on the future for fishermen
and their local communities.

6.5.4. Matka Brysseli – Oostende, Hotelli Astrid

6.6.

Vierailu Oostenden kalahuutokauppa, kalasatama sekä tutkimuslaitos ILVO
ja kestävä kalastus Valduvis järjestö (pe 22.11.19)

6.6.1. Vierailu Oostenden kalahuutokaupassa ja kalasatamassa.
Olimme aamulla klo 7:30 Oostenden kalahuutokaupan pihalla, jossa toiminnanjohtaja Jan Buisseret oli jo odottamassa meitä huutokauppakierrosta varten.
Oostenden uusi kalahuutokauppa (Vismijn) avattiin syksyllä 2019. Sen pinta-ala on 5000 m2 ja rakennuskustannukset olivat 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi sijoitettiin kymmenen miljoonaa euroa
uusiin tontteihin, huutokauppajärjestelmään, automatisaation ja nettisivuston tiedonhallintaan.
Oostende ja Zeebruggenin kalahuutokaupan tavoite on käsitellä yhteensä 17 000 tonnia kalaa
vuodessa. Sen liikevaihto on noin 67 miljoonaa euroa.

Huutokauppa tapahtuu keskiviikkona ja perjantaina Oostendissä, ja se tarjoaa työtä 55 työntekijälle. Nykyään 80 prosenttia kaloista tulee huutokauppaan kuorma-autoilla. Loput saapuvat Oostendiin seitsemän eurotroolarin kyydissä. Troolarit pysyvät merellä neljä päivää ja tuovat kaloja huutokauppaan perjantaina.
Kalat lajitellaan manuaalisesti tai koneellisesti riippuen lajista. Huutokauppa alkaa klo 07.00. Kalan
lähtöhinta on edellisen kauppapäivän hinta. Hinta alenee, kunnes kauppa toteutuu (”kello pysähtyy”). Kalalla on kuitenkin pohjahinta, minkä jälkeen ei tehdä kauppaa enää.

6.6.2. Vierailu Rederscentrale (Varustamojen keskus)
Rederscentrale on tuoteorganisaatio (CVBA) sekä ammatillinen yhdistys (vzw), joka edustaa laivanvarustamojen etuja merikalastuksessa molemmilla rintamilla. Rederscentrale toimii linkkinä
alan ja eri viranomaisten välillä. Tuoteorganisaatio keskittyy jäsentensä kalastustoiminnan tuotannon ja markkinoinnin suunnitteluun. Ammatillisena yhdistyksenä Rederscentrale toimii ainoana
työnantajan edustajana merikalastukseen liittyvässä sosiaalisessa vuoropuhelussa.
Jäsenet ovat kaikki varustamoja, jotka harjoittavat ammattimaista kalastusalusta Belgian lipun alla.
Näiden alusten kotisatamat ovat Blankenberge, Nieuwpoort, Oostende tai Zeebrugge. Tiedotus,
edunvalvonta, projektien koordinointi ja hallinnollinen tuki ovat osa Rederscentrale-työaluetta. He
ajattelevat ja neuvottelevat Euroopan, Belgian liittovaltion ja Flanderin aluepolitiikasta asioissa,
joilla on vaikutusta kalastukseen.

Rederscentrale
Hendrik Baelskaai 20
8400 Oostende
https://www.rederscentrale.be/

6.6.3. Vierailu Belgian kalastustutkimuslaitoksessa ILVO ja kestävä kalastus
VALDUVIS järjestö
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek ILVO.
Research Institute for Agriculture,
Fisheries and Food.
Visserij en Aquatische productie
Ankerstraat 1, 8400 Oostende
T +32 59 56 98 75
Ilvo.vlaanderen.be

ILVO:ssa saimme opastusta tutkija/biologi Lancelot Blondeeliltä, joka on erikoistunut kalastusdatojen käsittelyyn ja kestävän kalastuksen arviointimenetelmiin. Lancelot piti meille esitelmän VALDUVIS kestävän kalastuksen arviointimenetelmästä (katso esitelmä seuraavalla sivulla) ja esitti
meille ILVON kalatutkimusosastoa.
ILVO on maatalouden, kalatalouden ja ravitsemustutkimuksen instituutti, joka perustettiin Flanderin hallituksen 9. päivänä joulukuuta 2005 antamalla asetuksella. Tieteellisenä laitoksena ILVO kuuluu maatalous- ja kalatalouspolitiikan alaan.
Instituutti sijaitsee Mellessä, Merelbekessä (molemmat lähellä Genttiä) ja Oostendissä.
ILVO on jaettu neljään yksikköön: eläinyksikkö, kasviyksikkö, teknologia- ja ravitsemusyksikkö sekä
maatalouden ja yhteiskunnan yksikkö. ILVO: n eläinyksikössä on tutkimusalue "Kalatalous". Tämä
yksikkö tunnettiin aiemmin merikalastusosastona, joka perustettiin vuonna 1962.
Kalatalousosaston ydintehtävänä ovat:
- meren elävien luonnonvarojen järkevä ja kestävä hyödyntäminen biologisesta, ekologisesta, teknisestä ja sosioekonomisesta näkökulmasta
- meriympäristön suojeleminen näiden luonnonvarojen elinympäristönä
- kalastustuotteiden laadunvalvonta ja takuu.
ILVO: n biologinen ympäristötutkimusryhmä käsittää viisi operatiivista osastoa: vesiviljely, biologinen ympäristötutkimus, kemiallinen seuranta ja tuoteteknologia, kalatalousbiologia ja tekninen
kalatutkimus.
ILVO on aktiivisesti mukana lukuisissa tutkimusyhteistyöohjelmissa, joita rahoittavat Euroopan
unioni, Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), Oslon yleissopimukset ja meriympäristön
suojelemista koskeva Pariisi (OSPAR), Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO), Elintarvike- ja
maatalousjärjestö, Länsi-Euroopan kalateknologien liitto (WEFTA), liittohallitus, Flanderin hallitus
ja kalastusteollisuus.

6.6.4. Matka Oostende – Middelburg - Rotterdam – Haag – Amsterdam Hotelli Ibis

6.7. Paluupäivä (la 23.11.19)

7.

Yhteenveto

Matkan aikoina tutustuimme Hollannin ja Belgian kestävään kalastukseen, Frieslandin Wattimeren
rannikkokalastukseen, järvialueiden sisävesikalastukseen, Hollannin ja Belgian kalastustutkimukseen, EU:n kalastuspolitiikkaan, kestävän kalastuksen organisaatioihin MSC ja VALDUVIS, pienimuotoisen kalastuksen etujärjestö LIFEn toimintaan sekä Belgian rannikkokalastuksen huutokauppaan, kalan jatkojalostukseen ja kalakauppaan. Matkalla luotiin uusia yhteistyöverkostoja ja saatiin
uusia ideoita, käytäntöjä ja toimintamalleja. Matkaraportti on julkaistu www.kalanvuoksi.fi sivulla.

