Visserij in Noord-Europa
Informatie bij Europa in delen
De visserij is ontzettend belangrijk voor Noorwegen. Ook in Nederland is er veel
visserij. Jurre gaat op onderzoek uit.
Fjordenkust
Noorwegen is een langgerekt land met een lange
kustlijn. Als je een touwtje zou spannen langs de hele
kustlijn, dan kom je aan zo’n 21.000 kilometer! Lekker
op het strand liggen kun je langs de kust in Noorwegen
wel vergeten. Noorwegen heeft namelijk een
fjordenkust. Een fjord is een diepe inham met steile
rotsen.
De fjorden zijn ontstaan door uitschuring in de laatste ijstijd, die was ongeveer
10.000 jaar geleden. toen ging de dikke sneeuw- en ijslaag smelten. De fjordenkust
is een afbraakkust. De zee beukt tegen de steile rotsen aan en slijt zo langzaam
verder af.
Duurzame Visserij
Als je vis wilt vangen, dan moet er natuurlijk wel voldoende vis zwemmen. Als er te
veel vis wordt gevangen, raakt de zee op een gegeven moment leeg. Daarom wordt
er tegenwoordig duurzaam gevist. Dit is erop gericht om het leven in zee in stand te
houden. Ook is duurzame visserij er om te zorgen dat het milieu niet wordt
beschadigd.
Door speciale vistechnieken worden alleen de vissen gevangen, die mogen worden
gevangen. Op deze manier blijven er geen andere soorten in het net hangen. Door
de duurzame vistechnieken hoeven andere vissoorten dus niet onnodig te sterven.
Walvissen
Noren jagen niet alleen op vis, ze jagen ook op
zeezoogdieren, zoals de walvis. Veel mensen en
organisaties zijn hier boos om. Wereldwijd zijn er
namelijk steeds minder walvissen. Ze worden zelfs met
uitsterven bedreigd.

Aquacultuur
Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel vis je van welke
soort mag vangen. Op deze manier zorgen we dat er
geen vissoorten uitsterven. Er zijn steeds meer mensen
en die eten ook steeds meer vis. Om aan de vraag naar
vis te voldoen, zijn we vis gaan kweken.
Noorwegen is de grootste viskweker van Europa, maar in Nederland wordt ook
gekweekt. Zo komt de meeste paling bijvoorbeeld uit de aquacultuur, want zo
noemen ze het kweken van vis.

