PRIPOROČILA

ribištvo brez zavržkov

Vprašanje
zavržkov je
ključno za trajnost
ribištva po vsem
svetu.
Tako jih je Organizacija
Združenih narodov za prehrano
in kmetijstvo (FAO) opredelila v
svojem ‘Kodeksu odgovornega
ribištva’ iz leta 2011.
1. januarja 2019 je Evropa uvedla
obveznost iztovarjanja. Ribe, ki bi bile prej
zavržene - ker so bile nezaželene ali niso
dosegale najmanjše zakonsko določene
velikosti ohranjanja, - je zdaj treba
pripeljati na kopno. S tem se ukvarja
projekt Minouw, kipodpira končno odpravo
nezaželenega postranskega ulova (prilova)
v evropskem ribištvu. Raziskava in analiza
projekta stakončani, zatospodaj navajamo
povzetek priporočil za ključne akterje.

Program izmenjave znanja ribičev na področju
tehnike zašivkov, Viareggio, Italija, 2015.
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli
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Strgače za školjke, ki prispevajo k zmanjšanju
zavržkov, Olhao, Algarve, Portugalska, 2016.
© WWF - MINOUW / Claudia Amico

Oblikovalci politik
Oblikovalci politik bi si morali prizadevati za uskladitev glavnih političnih ciljev
(npr. v okviru skupne ribiške politike - SRP) pri regionalnem in podregionalnem
upravljanju ribištva. Trenutni nasprotujoči se pritiski v postopku odločanja – nacionalni
predpisi in nasveti MEDAC-a se na primer ne ujemajo povsem – pomenijo, da so načrti
zavržkov, sprejeti v praksi, manj ambiciozni od ciljev iz člena 15 SRP. Po drugi strani pa
uspešne lokalne pobude za ohranjanje zalog in zmanjšanje zavržkov težko napredujejo,
saj se spopadajo z gospodarskimi in logističnimi ovirami pri svojem širjenju. Rezultati
izvajanja SRP bi morali bolj ciljno usmerjeni v FAO-v ekosistemski pristop do ribištva iz
leta 2003 (EAF). To je na papirju sicer prednostna naloga, vendar trenutno ne obstajajo
jasne nacionalne ali mednarodne strategije,
ki bi jo uresničevale.

Oblikovalci politik morajo:
• Zagotoviti, da se ribolov v EU izkorišča
le do biološko še varne ravni: za bolj
trajnostno upravljanje ribištva so
potrebne tehnološke in institucionalne
spremembe na regionalni, nacionalni
in podnacionalni ravni.
• Nujno vzpostaviti program obnove
staležev, ki so že sedaj pretirano
izkoriščeni. V demografsko
neuravnoteženih staležih osliča in
sardel v zahodnem Sredozemlju se je
zaradi pomanjkanja velikih, zrelih rib na
primer težko izogniti ulovu mlajših
podmernih primerkov, karlahko
staležeše bolj usodnoogrozi.
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• Spodbuditi ribiče, da sprejmejo
ukrepe in ribolovne strategije za
odpravo zavržkov. Sistemi certificiranja
bi morali ribičem, ki izpolnjujejo pogoje,
zagotoviti cenovno nagrado z boljšim
trženjem proizvodov brez zavržkov,
obenem pa bi selektivne prakse lahko
nagradili tudi z nižjimi davki.
• Razmisliti o ureditvah nagrajevanja
ribičev z mikroekonomsko politiko,
npr. s subvencioniranjem osnovnih
sredstev z močno strokovno podporo
za razvoj bolj selektivnih ribolovnih
metod ali subvencioniranjem raziskav
in razvoja novih ribolovnih orodij.

• Spodbujati certificiranje in
okoljsko označevanje selektivnega
in trajnostnega ribištva. Ob tem je treba
potrošnike izobraževati o pomenu
kupovanja morskih sadežev brez
zavržkov, zato morajo take ukrepe
spremljati kampanje za osveščanje
javnosti, da bi bile učinkovite.

Oblikovalci politik
bi si morali prizadevati
za uskladitev glavnih
političnih ciljev pri
regionalnem in
podregionalnem
upravljanju ribištva.
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Ribič iz Viareggia, Italija, 2015.
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli

Ribiška industrija
Odgovorni ribiči so skrbniki morskih virov in imajo dober razlog za konstruktiven
odnos do trajnostih načel. Čeprav ribiči včasih težko sprejmejo novosti, ki se jim
vsiljujejo od zunaj, jim ne nasprotujejo na splošno in nikakor niso srčika problema,
ampak morajo biti sestavni del rešitve in voditi prizadevanja za uveljavitev trajnosti
pri naslednjih generacijah.

Ribiči morajo:
• Previdno načrtovati ribolovne
dejavnosti, da bi čim bolj zmanjšali
škodljive vplive na ekosistem, saj je
vzpostavitev trajnosti v interesu celotne
industrije. To vključuje spremembe
ribolovnega orodja in praks za povečanje
ciljnega ulova, pa tudi sprejetje
priporočenih postopkov ‘skrbne
obravnave ulova’ na plovilih,
s katerimi se poveča stopnja preživetja
zakonito zavrženih vrst.
• Opoiskati nove prodajne kanale:
uvedba obveznosti iztovarjanja je
za ribiče nov izziv v proizvodnji hrane,
kar lahko spodbudi vzpostavitev novih
poslovnih modelov. To lahko vključuje
ustvarjanje prihodka z manj znanimi
morskimi proizvodi, preučevanje
trga izdelkov, ki se ne uporabljajo
za neposredno prehrano ljudi in
sodelovanje z vertikalno povezanimi
dobavitelji morske hrane.
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• Posredovati popolne podatke o
ulovu znanstvenikom in agencijam
za upravljanje ribištva za boljšo
informiranost o trenutnem stanju
staleža, prihodnjih gibanjih zalog
in trajnostni ravni ulova.
• Zmanjšati škodljiv učinek
na občutljive ali zaščitene vrste –
vključno z morskimi pticami,
pelagičnimi morskimi psi in drugo
veliko favno s sprejetjem preverjenih
orodij kot so naprave za izločitev
želv ali za zmanjšanje prilova.
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Izmenjalni obisk na Norveškem.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Upravljavci ribištva
Upravljavci ribištva so ravno pravšnji za raziskovanje in usmerjanje učinkovitih rešitev,
ki zadevajo različne interesne skupine na nacionalni in podnacionalni ravni z namenom
omejiti umrljivost rib v trajnostni okvir in obnoviti biomaso zmanjšanih staležev.
Upravljavci ribištva se morajo upreti pritisku industrije, da bi sprejeli ukrepe, usmerjene
v kratkoročen dobiček in raje tesneje sodelovati z drugimi akterji pri razvoju človeških
in finančnih virov, ki so potrebni za spremljanje in nadzor, krepitev zmogljivosti in
kampanje za ozaveščanje potrošnikov.

Upravljavci ribištva morajo:
• Izvajati večletne načrte upravljanja
(MAP) s podrobnimi informacijami o
zadevnem ribolovu, vključno z
ustreznimi deležniki, vrstah orodja, ki
se uporablja, glavnih prodajnih sortah,
učinku ribolova na ciljne staleže, vplivu
na širši ekosistem itd.
• V vsak MAP vključiti načrte za
upravljanje zavržkov, ki jasno
navajajo vse postopke dokumentiranja
(sledljivost), protokole postopanja,
ciljne stopnje preživetja in morebitne
izredne stroške. Te načrte je treba
vsako leto pregledati in posodabljati.
• Uporabiti prostorsko informacijsko
tehnologijo za iskanje in označevanje
območij z visokim tveganjem
nezaželenega prilova in razmisliti o
začasni ali trajni vzpostavitvi območij
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omejenega ribolova, če bodo
zainteresirane strani po posvetovanju
to na splošno podprle.
• Uporabiti gospodarske instrumente
za spodbujanje ribičev k spoštovanju
postopkov zavržka, kot so pravica do
ribolova na premijskih območjih, če
uporabljajo spremenjeno orodje,
certificiranje, davčne oprostitve ali
pridobiti podporo Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo. V primeru
neskladnosti bi morale obstajati jasne
ovire - omejevanje ribolovnih pravic itd.

• Meriti napredek v smeri skladnosti
z Minouw kazalniki na podlagi rutinskih
podatkov o ribištvu in posebej zbranih
podatkov, kjer je potrebno. Začeti
spremljati izvajanje ukrepov za
upravljanje ribištva v realnem času in
sprejeti prilagodljiv okvir za hiter odziv
na kritične ribiške kazalnike.

• Vključiti ribiče v načrtovanje politik za
spodbujanje skladnosti in uresničevanje
prepovedi zavržkov: s soupravljanjem bo
verjetno možno doseči veliko večje
zaupanjekotzzunaj vsiljenim nadzorom.
Lokalna organizacija (ribiške zadruge itd.)
lahko zagotovi stroškovno učinkovito
spremljanje in nadzor, saj so pogosto na
voljo že vzpostavljeni učinkoviti
samoupravni mehanizmi.

• Olajšati uvedbo lokalnih predelovalnih
obratov za zakonito obdelavo
neželenega prilova (prinesenega na
kopno v skladu z obveznostjo
iztovarjanja) za uporabo, ki ni
neposredna prehrana ljudi.
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Vlečna mreža z rombastimi mrežnimi očesi.
© WWF - MINOUW / Francesc Maynou

Agencije za nadzor ribištva
Ni enostavno natančno ugotoviti, katera ribiška plovila so zavrgla ulov na morju, ali
nezakonito iztovorila nezaželen ulov za prehrano ljudi (tako imenovana’trgovina na
črno’). Neposredno spremljanje - s CCTV ali z opazovalci na krovu - je trenutno precej
drago, in v nekaterih južnoevropskih deželah ni praktično. V praksi je najboljši pristop
omejiti se na primere, kjer so kršitve najverjetnejše, preden se jih podrobneje preveri.

Agencije za nadzor ribištva morajo:
• Izvajati oceno tveganja: opredeliti
vrste ribiških in ribolovnih orodij, ki
najverjetneje povzročajo visoko raven
prilova, nato dati prednost plovilom
v določenem ribolovu in uporabiti
poseben pristop za nadzor, ali
spodbuditi sprejetje omejenih vrst
selektivnih orodij.
• Uporabiti satelitske sisteme za
sledenje (VMS/AIS) za prepoznavanje
plovil, ki delujejo na območjih z visokim
tveganjem v skoraj realnem času. Za
začetek je lahko zelo uporaben prototip
Minouw GIS.

• Spremljati opremo na krovu:
standardna, nespremenjena orodja
lahko kažejo na to, da plovilo proizvaja
višje ravni neželenega prilova.
• Navzkrižno preverjati različne vire
podatkov – terenski dokazi, dnevniki,
podatki VMS itd. – za pridobivanje
dokazov o najverjetnejših dejanskih
razmerah.
• Delo v okviru trga potrošnikov –
spremljati, kaj je treba storiti v
trgovinah, na trgu, v restavracijah itd.,
ne le na kraju iztovora rib.

• Spremljati profile ulova plovil na
mestih iztovarjanja – nekateri lahko
nakazujejo prisotnost neželenega
prilova. Ta je bil mogoče zavržen na
morju ali pritovorjen na kopno za
zakonito ali nezakonito uporabo,
vendar je to v vsakem primeru treba
dokumentirati.
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Izmenjalni obisk na Norveškem.
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Znanost in tehnologija
Znanstveniki in tehnologi imajo dvojno vlogo pri izboljšanju stanja z zavržki: na eni
strani morajo zbrati in natančno analizirati čim več podatkov o ribištvu, da bi dopolnili
naše poznavanje in razumevanje trenutnih trendov; na drugi strani pa bo njihov razvoj
inovativnih selektivnih ribolovnih orodij in praks nedvomno prispeval k večji trajnosti v
prihodnje. Bistvenega pomena je tesen in konstruktiven odnos z ribiči.

Znanstveniki in tehnologi morajo:
• Sodelovati z ribiči pri razvoju bolj
selektivnega ribolovnega orodja,
raziskati znane rešitve (npr. mreže)
in tudi obetavne novosti (npr. umetno
osvetlitev).
• Izvajati temeljito analizo rezultatov
terenskih poskusov za bolj selektivno
ribolovno orodje.
• Preučiti biološke in ekonomske vplive
pri uporabi selektivnejšega ribolovnega
orodja, hkrati z jasnimi neodvisnimi
priporočili o njegovi uporabi pa se je
treba zavedati tudi njegovih omejitev.
• Uporabiti statistično zanesljive metode
za količinsko opredelitev ravni prilova
in zavržkov, da bi lahko informirali
odločevalce na področju ribištva.
• Uporabiti statistično zanesljive metode
za količinsko opredelitev ravni prilova
in zavržkov, da bi lahko informirali
odločevalce na področju ribištva.
• Ohraniti in posodobiti EU okvir za
zbiranje podatkov.
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• Sodelovati z industrijo za mehkejšji
prehod s tradicionalne mediteranske
prehrane s svežimi morskimi sadeži k
širši izbiri predelanih proizvodov, kjer
je možno uporabiti prilov, ki bi
bil prej zavržen.

Izvajanje evropske
obveznosti iztovarjanja
je zahtevna naloga,
vendar naše ribištvo
zahteva, da nemudoma
izboljšamo vsestransko
ukrepanje.

Praktične rešitve že obstajajo in pomembno vlogo imajo vsi ključni akterji
- oblikovalci politik, ribiči, upravljavci ribištva, agencije za nadzor ribištva
ter znanstveniki in tehnologi. Te vloge pa bodo resnično učinkovite le,
če bomo k njim pristopili skupinsko: upravljavci ribištva morajo priti na
teren, agencije za nadzor morajo tesno sodelovati z industrijo, ribiči morajo
govoriti z znanstveniki in tako naprej. Projekt Minouw kaže, da se najdejo
najboljše rešitve, kadar različne interesne skupine sodelujejo s skupnim
ciljem. Vsi ključni akterji si morajo prizadevati za rešitev problema zavržkov
z upoštevanjem naslednjih prioritet: izogibanje (območij in letnih časov, ko
prihaja do največ zavržkov); izbira (prilagoditi ribolovno orodje in metode za
boljšo selektivnost); kar najboljša uporaba in izkoristek zavržkov.
To je miselnost, ki mora biti skupna vsem, ki jim nekaj pomeni trajnostna
prihodnost evropskega ribištva.
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minouw-project.eu

Uporaba znanstvenih dosežkovkov,
inovacij in partnerstva za zmanjševanje
zavržkov v evropskem ribištvu.
več informacij
minouw-project.eu

Konzorcij MINOUW

kontaktni podatki
maynouf@icm.csic.es

Naslovna fotografija: izmenjava znanja o metodah
izpusta za zmanjšanje zavržkov,
Olhao, Portugalska, 2017.
© WWF - MINOUW / Nuno Alves
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