Intentieverklaring terugzetten van karperberoepsvissers
Achtergrond
Dankzij de Spiegelkarperprojecten (SKP’s) worden in Nederland en Vlaanderen
al sinds 1998 karpers uitgezet in open, onderling verbonden, wateren: rivieren,
kanalen, meren enzovoorts. Deze karpers worden uitgezet en bekostigd door
visrechthebbenden: hengelsportverenigingen en -federaties. Alle spiegelkarpers
van open water zijn voor uitzetting stuk voor stuk gefotografeerd en worden
nauwlettend gevolgd door een systeem van matching aan de hand van
vangstfoto’s: SKP-monitoring. Uiteraard is er de SKP’s veel aan gelegen dat
uitgezette karpers een lang leven hebben in het water waarin ze zijn uitgezet.
De Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) komt op voor de
belangen van de SKP’s in Nederland en België.
Beroepsvisserij en karper
In vrijwel alle grote open wateren in Nederland zwemt anno 2022 door toedoen
van SKP-uitzettingen een behoorlijk percentage spiegelkarpers. Door
verspreiding zwemmen die uitgezette karpers inmiddels ook in veel open
wateren waar (nog) niet is uitgezet. Denk bijvoorbeeld aan IJsselmeer en
Markermeer. Het kan haast niet anders dat u af en toe als bijvangst dergelijke
karpers aantreft in uw netten. Mede afhankelijk van uw vergunning staat u dan
voor de keuze tussen terugzetten of verhandelen.
Helaas is het ons (nog) niet gelukt om de wetgever ervan te overtuigen dat
karper in open wateren een beschermde positie verdient. Voor sportvissers is
er bij de meeste federaties en hsv’s al wel een terugzetplicht voor karper. Dat
geldt niet voor veel beroepsvissers. Hoewel wij de stellige indruk hebben dat de
meeste beroepsvissers weet hebben van onze uitzetprojecten en daar rekening
mee houden, toont een recent gedocumenteerd voorbeeld aan dat het
verhandelen van (spiegel) karper nog steeds voorkomt. U zult begrijpen dat niet
alleen karpervissers maar de gehele publieke opinie vaak fel reageert op het
wegvangen van, wat wordt beschouwd als, ‘onze karpers’. Alhoewel vroeg of
laat deze verhandelde en elders uitgezette spiegelkarpers vaak door ons zullen
worden geïdentificeerd, hebben we daarmee die karpers niet terug.

Voordelen van terugzetten karper
Gelukkig zijn er in de afgelopen tien tot vijftien jaar verscheidene
beroepsvissers bereid gevonden om gevangen karper direct terug te zetten. Dat
kweekt veel goodwill bij de hengelsport. Beroepsvissers plukken daar op
verschillende manieren de vruchten van. Uit de praktijk kennen we de volgende
concrete voorbeelden:
- Meer toewijzingen door de hengelsport (hsv’s) van bijv. afvissingen en
visserijkundig onderzoek tegen betaling of met behoud van vangst (bijv.
brasem) aan beroepsvissers
- Minder vernielingen aan beroepsvistuig door bijvoorbeeld boze
karpervissers
Door de volgende verklaring te ondertekenen en er uiteraard naar te handelen
geeft u het signaal dat u begrip en samenwerking tussen sport en beroep en
daaruit voortvloeiende voordelen belangrijker vindt dan de (beperkte)
verdiensten van het verhandelen van karper.
Intentieverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende beroepsvisser dat hij/zij bereid is om
- In open(baar) water gevangen karpers en zeker spiegelkarpers zo goed
als mogelijk te behandelen en in het water van vangst terug te zetten.
Naam beroepsvisser:
Handtekening:
De lijst met beroepsvissers die deze intentieverklaring hebben ondertekend
zullen wij binnenkort publiceren. Met bereidwillige beroepsvissers komen we
graag tot concrete(re) afspraken.
Namens alle SKP’s,
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

