
Vangstadviezen van ICES voor 2015 

30 juni 2014 

Floor Quirijns (IMARES, ACOM) 



Het adviesproces 

1. EC vraagt ICES om advies  
2. Bestandsschattingen door werkgroepen 
3. Controle bestandsschattingen door werkgroepleden 
4. Opstellen advies 
5. Kwaliteitscontrole van advies door ACOM 

 
Vandaag: presentatie ICES advies 
 
Uiteindelijk: EC besluit TAC, gebruik makend van advies 



Beheerdoelen 

 
 Beheerders: conformeren aan Johannesburg 

doelen (2002) 
● “Maximum Sustainable Yield in 2015” 

 
 Opties 
● Beheerplannen (mits voldoet aan voorzorgsbenadering) 

● FMSY 

● Voorzorgsbenadering 

● Data limited stocks benadering 

 

Presentator
Presentatienotities
Johannesburg World Summit on Sustainable Development 2002. Doel 2015: MSY



Vangstadviezen en de aanlandplicht 

 ICES geeft vangst- en/of aanlandingsadvies. 
Mogelijkheden: 
 

1. Discards verwaarloosbaar: vangstadvies 
2. Discards niet te kwantificeren: aanlandingsadvies 
3. Discards wel te kwantificeren: vangst- en 

aanlandingsadvies 



Dit advies gaat over 
Noordzeebestanden 

 Haring 
 Tong 
 Schol 
 Tarbot / griet 
 Kabeljauw 

 Zeebaars 
 Schol Skagerrak 

 Wijting 

 Noorse kreeft 

Presentator
Presentatienotities
ADJUST PICTURES



Noordzeeharing 
(IV, VIId & IIIa) 

Hoge paaistand, lage visserijsterfte 



Noordzeeharing – advies 

 Beheerplan 2008 basis voor advies.  
 

 Advies 2015: 429 797 ton vangst 
consumptieharing  

 Discards verwaarloosbaar, dus  
vangst = aanlandingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentator
Presentatienotities
Beheerplan 2014 is nog niet door ICES geevalueerd, dus kan nog niet als basis van het advies gelden. 



Noordzeeharing – paaistand nog steeds hoog 

trigger 

limiet 

Presentator
Presentatienotities
Prognose advies jaar en jaar+1: SSB at spawning time (autumn spawners)



Noordzeeharing – visserijsterfte (F) laag 

Beheerdoel 



Noordzeeharing – geschatte aanwas  

Presentator
Presentatienotities
2014: GM 2003-2013



Noordzeetong 
 (IV) 

 Paaistand boven doelniveau, visserijsterfte daalt 
tot net boven gewenste niveau 



Noordzeetong - Advies 

 ICES adviseert op basis van beheerplan fase 2: 
volgens MSY 
 
Advies 2015: 10 973 ton aanlandingen  
Discards ongeveer bekend (ca. 20%) maar niet te 

kwantificeren. Daarom geen advies over vangst 
mogelijk. Discards lijken toe te nemen.  

Presentator
Presentatienotities
The plan stipulates that stage 1 is deemed to be completed when both stocks have been within safe biological limits for two consecutive years. ICES concluded in spring 2013 that the objectives of stage 1 were met. In stage two, the EU multiannual plan calls for management in line with the principles of MSY. ICES considers FMSY to be 0.22. Following the EU multiannual plan stage two therefore implies fishing mortality to be reduced to 0.22, which results in a TAC (landings) reduction of less than 15%. ICES cannot quantify the resulting catches. The implied landings should be no more than 10 973 t. Discards are known to take place in the order of an additional 20% of the landings in the last three years (2011–2013). Benchmark voorgesteld voor 2015Evaluations of effects of amendments to the management plan Fase 2: On the basis of these evaluations, the by the Dutch ministry proposed amendments to article 4 (FMSY ranges for both stocks: FMSY PLE = 0.20-0.30, FMSY SOL = 0.20-0.25), article 9 (maximum allowable effort ceiling for the BT2 fleet set at the 2012 level) and allowing a system of banking and borrowing for both stocks are considered to ensure management of the stocks in accordance with MSY and the Precautionary Approach in the long term. In addition, some advice is provided with regards to articles 7 and 8 (‘TAC-setting procedures’) in terms of dealing with FMSY ranges and it is also proposed to keep the 15% TAC change limits in the plan.



periodes met sterke jaarklassen 
(aanwas talrijk) 

Beheerdoel 

Tong paaistand boven beheerdoel 

Presentator
Presentatienotities
- 2015 (1 jan) is de schatting naar aanleiding van de aanname over vangsten in het huidige jaar. die weten we nog niet.- 2016 (1 jan) is het geschatte resultaat na de vangsten in 2015 zoals geadviseerd



Visserij-inspanning 

visserijsterfte 

Visserijsterfte tong net boven doel (MSY) 

FMSY 

Presentator
Presentatienotities
Visserijsterfte tong neemt nog verder af



Jonge aanwas: bovengemiddeld in 2014 

sterke jaarklassen (aanwas talrijk) 

Presentator
Presentatienotities
2014 waarde geschat uit de survey



Noordzeeschol 
 (IV) 

 Toename in de paaistand zet door, 
visserijsterfte op record laagte 



Noordzeeschol - Advies 

 ICES adviseert op basis van beheerplan fase 2: 
waarbij het doel voor F minimaal 0.3 moet zijn.  
 
 TAC mag maximaal met 15% toenemen  

 
Advies voor 2015: 128 376 ton aanlandingen  
Discards gekwantificeerd en in bestandsschatting 

meegenomen. Advies vangst: 179 301 ton 
 

Presentator
Presentatienotities
FMSY = 0.25  mismatch met beheerplan



periode met sterke jaarklassen 
(aanwas talrijk) 

Noordzee schol: paaistand op recordhoogte 

Toename SSB door lage 
visserijsterfte 

Beheerdoel 



Visserijsterfte schol laag 

FMSY 

Beheerdoel 

Presentator
Presentatienotities
Beheerplan, Artikel 4:Lid 1: The multiannual plan shall, in its second stage, ensure the exploitation of the stocks of plaice and sole on the basis of maximum sustainable yield.Lid 2: voor schol, zie lid 1, while maintaining the fishing mortality at a rate equal to or no lower than 0,3 on ages two to six years.Lid 3: voor tong, zie lid 1, while maintaining the fishing mortality at a rate equal to or no lower than 0,2 on ages two to six years.



Gemiddelde hoeveelheid jonge aanwas schol 

Presentator
Presentatienotities
Laatste jaar is gemiddelde waarde van 1957-2011



Noordzee tarbot 
(IV) 

 Toename in de paaistand door afname 
visserijsterfte 



Noordzeetarbot – advies 

 ICES geeft advies op basis van data limited 
stocks aanpak 
 

 Advies 2015: 2 406 ton aanlandingen 
 Discards verwaarloosbaar, dus  

vangst = aanlandingen 
 

 Tarbot en griet hebben vooralsnog een 
gecombineerde TAC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentator
Presentatienotities




Gestage toename paaistand tarbot 

Presentator
Presentatienotities
Geen referentiepuntRelatieve bestandsschatting



Visserijsterfte neemt af 

Afname in minimum 
aanlandingsmaat 



Noordzeetarbot – variabele aanwas  

Presentator
Presentatienotities
Laatste jaar is gemiddelde van de tijdserie



Noordzeegriet (IV, IIIa, VIId,e) 

 Advies 2015 gelijk aan dat voor 2014: 2 727 ton vangst 
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Presentator
Presentatienotities
Extra advice statements: TACs may not be appropriate as a management tool for bycatch species. Management of turbot and brill under a combined species TAC prevents effective control of the single species exploitation rates and could potentially lead to the overexploitation of either species.



Noordzee kabeljauw 
 (IV, VIId & IIIa) 

Bestand net onder limitniveau, 
visserijsterfte onder beheerdoel 



Noordzeekabeljauw – advies 

 ICES adviseert op basis van het EU–Noorwegen 
beheerplan 
 
Advies voor 2015: 26 713 ton aanlandingen  
Discards gekwantificeerd en in bestandsschatting 

meegenomen. Advies vangst: 35 486 ton 
 
 
 



voorzorgniveau 

limiet 

Paaistand net onder limiet 

Sterke jaarklassen 

Presentator
Presentatienotities
Prognose erg onzeker Benchmark planned for 2015



Visserijsterfte onder beheerdoel 

Beheerdoel 

FMSY 



Jonge aanwas kabeljauw blijft laag 

Weinig jonge 
aanwas sinds 

1997 



Noordzee zeebaars 
 (IV, VII) 

Afname paaistand door hoge 
visserijsterfte en weinig jonge aanwas 



Noordzee zeebaars – advies 

 ICES adviseert op basis van MSY benadering 
 
Advies voor 2015: 1155 ton aanlandingen  
Discards niet gekwantificeerd, ca. 5% van de 

vangst. Vangstadvies is niet mogelijk. 
Aanlandingsadvies geldt voor commerciële en 

recreatieve visserij samen.  
 
Beheerplan noodzakelijk om visserijsterfte te 

verminderen. 
 

 
 
 



Paaistand neemt sterk af 

Limiet 

Afname door hoge 
visserijsterfte en 

weinig jonge 
aanwas 



Visserijsterfte blijft toenemen 

FMSY 

Presentator
Presentatienotities
Recreatieve visserij zorgt voor een F van ca. 0.09.



Jonge aanwas laag in recente jaren 

Geen survey 
meer na 2011 

Presentator
Presentatienotities
2012 : Geometric mean 2008–2011.2013 en 2014: Geometric mean 1985–2011.



Samengevat: TAC 2014 en advies 2015 

Soort Bestandsontwikkeling Toegestane 
aanlandingen 2014 

(x 1000 ton) 

Advies 2015 
(x 1000 ton) 

Haring 
 

470.0 430.0 

Tong 
 

11.9 11.0 

Schol 
 

111.6 128.4 

Tarbot 
 

4.6 (inclusief griet) 2.4 

Griet 
 

4.6 (inclusief tarbot) 2.7 

Kabeljauw 
 

33.4 26.7 

Zeebaars 
 

Geen beperking 1.2 

Wijting 
  16.1 13.7 

 



Opmerkingen & 
Vragen 

Dank u wel voor uw 
aandacht 



Schol in Skagerrak - Advies 

 ICES adviseert op basis van DLS benadering 
 
Sterke link met Noordzeeschol 

 
Advies voor 2014: 6 287 ton aanlandingen  

(7 232 ton vangst)  
 

 
 



Noordzee wijting (IV, VIId) 

 Bestand neemt af, visserijsterfte stabiel. Advies 2015: 
28 317 ton vangsten. (17 190 ton aanlandingen: 13 
678 ton in IV, 3 512 ton in VIId). 
 

Presentator
Presentatienotities
Paaistand stabiel, interim beheer tot nieuwe referentiepunten bepaald



Noorse kreeft, advies 2015/2016 

Voor Nederland meest 
interessant:  
 Botney Gut & Silver Pit (FU5) 

Aanlandingen: 1 043 ton 
(1159 t vangst) 

 Off Horn’s Reef (FU33) 
Aanlandingen: 1 136 ton 

 
Basis: gemiddelde 

aanlandingen laatste 10 
jaar  

verhogen 

onveranderd 

verlagen 
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