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40 pct. af de voksne ål
skal tilbage til havet
Forvaltningsplanen for ål vil stort set betyde en halvering af al ålefangst i
Danmark.
Af: Henning Nielsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har nu sendt et forslag til skriftlig høring til
medlemmer af § 7-udvalget om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af bestanden af den
europæiske ål. Forslaget vedrører dels alle former for ålefiskeri, dels bestandsophjælpning,
herunder foranstaltninger med henblik på forbedring af vandløb som leveområder og på at
gøre dem passable for ålens vandring.
Forslaget har været til skriftlig høring hos medlemmer af § 7-udvalget, altså også
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, og i formandens leder her i bladet kan du læse om
foreningens syn på det seneste udkast.
Ifølge udkastet skal der senest 31. december i år til EU kommissionen indsendes en
åleforvaltningsplan, som så efter Kommissionens godkendelse iværksættes seneste den 1. juli 2008.
Planen skal skabe stor sandsynlighed for, at mindst 40 pct. af biomassen af voksne ål vandrer
tilbage til havet, set i forhold til det bedste skøn over udvandringen uden påvirkning af
menneskeskabte dødeligheder. Indsendes ellers godkendes planen ikke, skal fiskeriindsatsen i
ferskvand reduceres, således at fangsterne reduceres med mindst 50 pct. i forhold til
gennemsnitsfangsten i perioden 2004-2006. Midlerne til indsatsreduktion er valgfrie.
Fiskeri af ål under 12 cm. er tilladt, hvis 75 pct. udsættes for at øge udvandringen af voksne blankål.
Efter rapportering og evaluering af forvaltningsplanens resultater kan Rådet efter 31. december
2012 beslutte alternative foranstaltninger, herunder ændring af udvandringsmålet eller
indsatsreduktionen.

Øget kontrol af
ålefiskeriet

Der forventes et øget behov for videnskabelige beregninger, overvågninger og dokumentation af
ålebestandens udvikling som følge af åleforvaltningsplanernes målsætning om mindst 40 pct. af
biomassen af voksne ål skal kunne udvandre til havet. Der forventes ligeledes et stærkt øget behov
for kontrol af ålefiskeriet og de øvrige foranstaltninger.
Efter Fiskeridirektoratets bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
skal der ved diverse anlæg fra l. april til 31. oktober være anbragt ålepas. Indløb til turbiner skal
være forsynet med et gitter. Det kan forudses, at visse tekniske krav og kontrollen med deres
overholdelse må skærpes.
For saltvandsfiskeriets vedkommende skal fangsterne af ål over en 5-årig periode reduceres med
mindst 50 pct. i trin a` 15 pct. årligt. Forslagets erhvervsøkonomiske konsekvenser vil for
bundgarnsfiskeriet efter ål samlet set medføre en reduktion af mindst 50 pct. over en femårig
periode. Reduktionen forventes i et vist omfang at modsvares af en naturlig afgang fra dette fiskeri.
Konsekvenserne for ålefiskeri i ferskvand vil være afhængig af de kommende
forvaltningsplaner, men må relativt forventes at blive af mindst samme omfang som i
saltvand.
Fritidsfiskeriet bliver naturligvis også ramt af de nye foranstaltninger, og umiddelbart regner man
med, at konsekvenserne for fritidsfiskerne bliver lige så store som i det erhvervsmæssige
bundgarnsfiskeri, da fritidsfiskeriet hovedsageligt udøves i saltvand.
Kontrolbestemmelserne for de foreliggende forslag vil kunne indebære, at alle fartøjer, herunder
også fritidsfisker fartøjer skal føre logbog.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har til Fiskeridirektoratet indsendt skriftligt høringssvar,
og dette svar er identisk med formanden Niels Barslunds leder på side 1 her i bladet.

