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Vangsttechniek Prima keuze Tweede keuze Liever n ie t MSC-keurmerk

A lbacore
to n ijn

Albacore tonijn. Thunnus 

alalunga, w ord t ook wel 

w itte  tonijn genoemd. Deze 

middelgrote tonijn is vers, 

ingevroren, en in blik verkrijgbaar. 

Samen m et geelvin de 

belangrijkste diepvriestonijn.

handlijn Stille

Oceaan

Atl. Oceaan 

en Mid.l Zee

longline wereldw ijd

B lau w v in

to n ijn
Blauwvintonijn, Thunnus 

thynnus en Thunnus maccoyii, 

is de grootste tonijnsoort. Deze 

vis w ord t vrijwel overal zwaar 

overbevist vanwege de hoge 
marktwaarde: het is een van de 

duurste commerciële vissoorten.

alle vangst- 
technieken

wereldw ijd

sea ranching Mid.l. Zee

G eelv in
to n ijn

Geelvintonijn, Thunnus albacares, 

is een middelgrote tonijnsoort.

De vis is vers, ingevroren en 

soms ook in blik verkrijgbaar. 

Samen m et albacore de 

belangrijkste diepvriestonijn. 

Geelvintonijnbestanden staan 

onder druk.

handlijn wereldwijd

longline wereldw ijd

ringzegen
<FAD)

wereldw ijd

ringzegen 

(non FAD)
Atl. Oceaan 

en Stille 

Oceaan

Indische

Oceaan

G ro o to o g
to n ijn

Grootoogtonijn, Thunnus obesus, 
is vers en diepgevroren op de 

markt. Deze tonijn is duur en 

wordt in Nederland niet veel 

gegeten. Grootoogtonijn is 

kwetsbaar voor overbevissing.

handlijn Atl. Oceaan

longline wereldw ijd

ringzegen 

(FAD &  

non FAD)

wereldwijd

S kip jack

to n ijn

Skipjacktonijn, Katsuwonus 

pelamis, is een kleine tonijnsoort 

die voornamelijk in blik te  koop is. 

Deze tonijn wordt veel gebruikt 

in tonijnsalades. Het gaat redelijk 

goed m et de skipjack bestanden.

handlijn wereldwijd

ringzegen
(FAD)

Stille

Oceaan

Atl. en Ind. 

Oceaan

ringzegen 
(non FAD)

Stille
Oceaan

Atl. en Ind. 
Oceaan

Marine Stewardship Council (MSC), onafhankelijk keurmerk voor 
duurzame visserij.

P r im a  keuze Niet overbevist, zorgvuldig gekweekt, minimale schade 
aan de natuur.

Tweede keuze Problemen met kweek o f visserij.

L iever n ie t Wordt overbevist of de manier van kweken/vangen is 
te belastend voor de natuur.

http://www.goedevis.nl
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Dê gl Q n c d o  ÂÎ
W W F

W aaro m  deze To n ijnw ijze r De Tonijnwijzer geeft visinkopers en Nederlandse consumenten de mogelijkheid 
te  kiezen voor een fair en duurzaam tonijnproduct uit ontwikkelingslanden. De 

Tonijnwijzer is een aanvulling op de bestaande VISwijzer en geeft in één oogopslag 
alle benodigde informatie over tonijn, waaronder de vangsttechnieken. De Tonijnwijzer 

geeft ook de beoordeling van Fairfood, die eisten stelt aan de sociaal-economische 

omstandigheden.

V angsttechn ieken

handlijn
(hengel, jiggen, trolling)

Handlijnen zijn selectieve vismethoden die weinig o f geen bijvangst geven. Eventuele 

bijgevangen soorten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor 
de kans op overleven groot is.

longline Een longline bestaat uit een horizontale lijn van 50 to t 100 km, waar verticale vislijnen 

met haken en aas aan hangen. Circa 40% van de vangst bestaat uit ongewenste 

bijvangst van zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels. M et een nieuw type haak 
(de circl-e hook) is de bijvangst van zeeschildpadden aanzienlijk te verminderen.

purse seine 
(ringzegen)

In de purse-seinevisserij wordt een school tonijn omcirkeld met een groot net. Tonijnen 
scholen samen rond drijvende voorwerpen. Sommige visserijen lokken de tonijnen 

door natuurlijke of kunstmatige drijvers in het water te leggen, waar tonijnen bij 
samenscholen. Dit zijn de zogenaamde Fish Agregating Devices (FAD). Het gebruik 

van FAD's leidt to t hoge bijvangsten van jonge geelvin- en grootoogtonijnen en van 

zeeschildpadden en haaien. Visserij die geen FAD's gebruikt (non FAD), heeft veel 
minder bijvangst.

G ebru ik  to n ijn w ijze r Gebruik hem in een restaurant o f wanneer je vis (in)koopt. Kies voor soorten met 

het MSC-keurmerk o f uit de groene kolom en help zo de natuur onder water te 

beschermen. Kijk op www.fairfood.org of het product duurzaam is volgens de 
richtlijnen van Fairfood.

Let op M S C -keu rm erk Producten met dit keurmerk garanderen dat deze vis op duurzame wijze is gevangen. 

Er is steeds meer vis met MSC-keurmerk te  koop. Kijk op www.msc.org/nl.

Kijk op Fairfood.org Fairfood International stimuleert de tonijnindustrie om te zorgen dat haar producten 

duurzaam zijn. Fairfood richt zich op merkeigenaren in de voedselindustrie omdat zij 
de verantwoordelijkheid en het vermogen hebben om significante verbeteringen in de 

duurzaamheid van hun productieketens waar te maken. Kijk op www.fairfood.org en 

draag bij aan de verbetering van wereldwijde arbeidsomstandigheden.

Let op e tik e t Het etiket moet vermelden waar de vis vandaan komt. Ook de vangsttechniek zou 
erop moeten staat. Dat is steeds vaker het geval. Stel gerust vragen!

D olfijnvriende lijke  logo's Op veel blikjes tonijn staat een label met de tekst "dolfijnvriendelijk gevangen". Het 
logo geeft aan dat tonijnvissers voorkomen dat dolfijnen in de netten terechtkomen.

Dit logo is misleidend. Het staat namelijk zowel op blikjes skipjacktonijn ais op 
blikjes geelvintonijn. Bijvangst van dolfijnen speelt echter alleen bij de vangst van 

geelvintonijn in het oostelijk deel van de Stille Oceaan. Ais de tonijn elders is gevangen 

o f ais het om skipjacktonijn gaat, zegt het logo niets. Het geeft bovendien geen 
informatie over overbevissing van tonijn en over bijvangsten van ander zeeleven.

K ijk  o p  w w w .g o e d e v is .n l,w w w .w n f.n l,w w w .fa ir fo o d .o rg  en 
w w w .n o o rd ze e .n l

http://www.fairfood.org
http://www.msc.org/nl
http://www.fairfood.org
http://www.fairfood.org
http://www.noordzee.nl

