
Chileense zalmindustrie 

Historisch overzicht  

De Chileense zalmindustrie is een grote en belangrijke sector in de Chileense economie. De Chileense 

overheid begon in de jaren 60 van de vorige eeuw actief te onderzoeken of en hoe de zalmindustrie in 

Chili kon worden ontwikkeld. Met behulp van financiering van CORFO, het innovatie- en 

competitiviteitsagentschap van het Chileense ministerie van Economische Zaken, begon men in de jaren 

70 met de productie van zalm. Dankzij overheidsbeleid en het aantrekken van buitenlandse bedrijven 

is de Chileense zalmindustrie sinds de jaren zeventig uitgegroeid tot een sector van formaat (CORFO, 

z.j.; Katz, Iizuka en Muñoz, 2010). Tussen 2005 en 2008 produceerde Chili jaarlijks tussen de 600.000 

en 650.000 ton zalm1. In 2008 werd de sector echter getroffen door het ISA virus (infectious salmon 

anaemia) waardoor de productie sterk afnam tot 431.000 ton (Chile Transforma, 2016). Na het ISA-

virus herstelde de sector zich snel en in 2012 besloeg het aandeel zalmexport 3,7% van de totale 

Chileense export, 20% van de Chileense voedselexport en 75% van de totale export uit de zuidelijkste 

regio’s van Chili (SalmonChile, z.j.b.). 

Huidige marktsituatie  

Met uitzondering van een korte dip in 2016, toen 100.000 ton zalm werd vernietigd door een dodelijke 

algenplaag, heeft de Chileense zalmindustrie zich in de afgelopen jaren verder hersteld. In 2017 

produceerde Chili ruim 582.000 ton Atlantische zalm (SalmonChile, z.j.b.). In 2017 exporteerde Chili 

daarvan een kleine 370.000 ton ter waarde van USD $3,39 miljard (Subpesca, 2018). De export van 

deze en overige zalmsoorten (pacific en forel) kwam op een totaalwaarde van USD $4,65 miljard. Deze 

sector is daarmee na koper de tweede belangrijkste Chileense exportsector. Bovendien is Chili hierdoor 

wereldwijd de tweede exporteur van zalm, na Noorwegen. De grootste exportmarkten voor Chileense 

gekweekte zalm zijn de VS (44,8%), Brazilië (16,5%) en Rusland (7,4%) (Aqua, 2018). In totaal 

exporteert Chili zalm naar meer dan 70 landen. De Chileense zalmindustrie creëert hiermee direct en 

indirect banen voor meer dan 70.000 Chilenen (SalmonChile, z.j.a.).  

95% van de Chileense zalmproducenten heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie SalmonChile 

(SalmonChile, z.j.a.). De volgende bedrijven hebben op dit moment het grootste marktaandeel in de 

Chileense zalmexport (Atlantische), zie tabel hieronder: 

Cermaq Chile  

o Onderdeel van het Noorse Cermaq, dat weer een dochterbedrijf is van het Japanse Mitsubishi 

Aquachile  

o Chileens bedrijf 

                                                            
1 Chileense data over de zalmindustrie omvatten de productie van gekweekte en wilde zalm en van forel. Tenzij 
anders vermeld geldt dit ook voor de cijfers uit dit artikel.  



MultiFoods  

o Chileens exportbedrijf 

o Werkt samen met Cobion/Terravia bij de productie van voedsel voor de zalm  

o Heeft onlangs een joint venture opgericht met Benchmark Genetics (Verenigd Koninkrijk) met het 

doel onderzoek te doen naar zalmgenetica  

o Op 6 augustus jl. kondigde Chileense voedselproducent Agrosuper, eigenaar van o.a. zalmbedrijf 

Los Fiordos, aan om AquaChile over te kopen voor een bedrag van USD $850 miljoen 

Marine Harvest Chile 

o Dochteronderneming van het Noorse Marine Harvest 

o Marine Harvest Chile kwam dit jaar negatief in het nieuws omdat er op een locatie van het bedrijf 

690.000 vissen waren ontsnapt. Greenpeace Chile reageerde op dit voorval met een oproep aan 

de Chileense autoriteiten om de milieuwetgeving aan te passen 

(Aqua, 2018; Benchmark Genetics, 2018; DuPont, z.j.; La Tercera, 2018; Reuters, 2018)  

 

 

(Aqua.cl; 2018) 

 

Nederlandse presentie 

Naast deze Chileense bedrijven zijn ook verschillende Nederlandse bedrijven actief op de Chileense 

zalmmarkt. Allereerst Nutreco, met 30% van de markt voor zalm-feed de grootste Nederlandse speler 

in deze industrie. DSM heeft een afdeling in Chili, DSM Nutritional Products Chile, dat onder andere ook 

voedsel voor de Chileense zalmindustrie levert. Daarnaast heeft het fokkerijbedrijf Hendrix Genetics in 

2017 een broedcentrum geopend in Chili, waar zalmeieren worden geproduceerd. Verder verkoopt 

Philips zijn speciale aquacultuurverlichting ook op de Chileense markt. Tenslotte is de Rabobank in 2011 

een partnerschap begonnen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) om duurzaamheid in de Chileense 

zalmsector te stimuleren (DSM, z.j.; Hendrix Genetics, 2017; Philips, z.j.; Rabobank, z.j.).  



Het partnerschap tussen de Rabobank en het WNF is een initiatief om de negatieve impact van de 

zalmproductie te verkleinen. De Chileense zalmindustrie gebruikt aanzienlijk meer antibiotica dan de 

Noorse zalmindustrie. Aangezien de meeste zalmkwekerijen zich aan de Chileense kust bevinden, tast 

dit antibioticagebruik de biodiversiteit in deze regio aan, wat tot negatieve gevolgen voor de lokale 

visserij leidt. Deze impact van de zalmindustrie werd onder andere in april 2018 aangekaart door een 

protest van meerdere organisaties, academici en lokale autoriteiten bij het Chileense Ministerie van 

Milieu (El Ciudadano, 2018; La Tercera, 2018; Rabobank, z.j.).  

Opgesteld door Rianne van Staalduinen, stagiair op de Nederlandse ambassade in Santiago, Chili. 
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