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Förslag till ändring av HVMFS 2018:11 och FIFS 2004:36 avseende fiske
efter ål i havet
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade
föreskrifter avseende fiske efter ål i havet.
Förbudstid för fiske efter ål i havet
Enligt EU-beslut ska förbud mot fiske efter ål i havet gälla under en sammanhängande period
av tre månader mellan den 1 augusti 2019 och den 29 februari 2020.
Mot bakgrund av detta föreslår Havs- och vattenmyndigheten en ändring av FIFS 2004:36
bilaga 10 innebärande att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden från och med den 1
november 2020 till och med den 31 januari 2021. Förbudsperioden som föreslås är densamma
som gällde under förutvarande säsong.
Sveriges Fiskevattenägareförbund anser det högst angeläget att förbudsperioden samordnas
med Danmark. Två tidsperioder bör vara aktuella vid en sådan samordning. Antingen 1/11
2020 – 31/1 2021 eller 1/12 2020 – 28/2 2021. Vi kan förorda båda alternativen men tillstyrker
den förbudsperiod som kan samordnas.
Motivering
Den förbudsperiod som varit gällande 2019/2020 har inte varit samordnad med Danmarks
period. Då Danmark har valt den senast möjliga perioden har det danska ålfisket kunnat
bedrivas under november månad. Innebörden har blivit att ålfisket i Öresund har fortgått och
ensidigt har bedrivits av danska fiskare under en månad som svenska myndigheter har valt att
skydda ålen. Till vilken nytta kan man undra. I remissunderlaget påpekar Havs- och
vattenmyndigheten att förbudsperioden bör samordnas med övriga länder. Det är dags att gå
från ord till handling och få till stånd en samordning med vårt danska grannland.
Åtgärder för förbättrade möjligheter till kontroll av ålfisket
Havs- och vattenmyndigheten anser att nuvarande regelverk ger mycket små möjligheter att
kontrollera ålfisket. Fångsterna från det legala yrkesfisket kan inte verifieras vilket i
förlängningen innebär svårigheter att hindra illegalt fångad ål att komma ut på marknaden.
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Mot bakgrund av detta föreslår Havs- och vattenmyndigheten en ändring av HVMFS 2018:11
6 kap. 4§ och 8 kap. 2a§ innebärande dels att fångst av ål ska anmälas i förhand av ålfiskare
minst 2 timmar innan landning och dels att ålfiskare ska anmäla eventuella sumpar och deras
positioner i samband med påbörjat fiske.
Sveriges Fiskevattenägareförbund har inga större invändningar mot förslagen men har svårt
att se hur bestämmelserna om förhandsanmälan hos det tillståndsgivna ålfisket kan öka
möjligheterna att komma åt det illegala ålfisket. Föranmälningsplikt innebär enbart en ökad
arbetsbörda för ett småskaligt kust- och skärgårdsfiske som redan är hårt trängt, reglerat och
kontrollerat och vilket redan har svarat för en mycket stor del av betinget i den svenska
ålplanen. Förslaget om positionsrapportering av sumpar bedöms däremot vara en åtgärd som
kan effektivisera kontrollen av illegalt ålfiske och vilken kan göras utan större arbetsinsats
parallellt med anmälan om påbörjad fiskeperiod.
Övriga kommentarer
För att säkerställa ålbeståndets fortlevnad krävs att alla berörda EU-länder, inte bara Sverige,
lever upp till de gemensamma betingen och fullföljer åtagandena i sina nationella
ålförvaltningsplaner.
När det gäller den svenska ålförvaltningsplanen är det i stort sett enbart fisket som genom
nedskärningar fått bidra till att uppfylla målen. Ett rejält fokus måste nu riktas mot
vattenkraften och åtgärder som kraftigt reducerar turbindödligheten för utvandrande blankål.
Vattenkraften har kommit allt för lindrigt undan i arbetet med att rädda ålen. Det är nu hög tid
att kraftbolagen tar ett avsevärt större ansvar för att säkerställa ålens upp- och
nedströmsvandring i alla vattendrag och att dessa åtgärder blir en prioriterad del i kommande
miljöprövning av vattenkraften.
För att räddningsaktionerna för ålen ska bli trovärdiga och framgångsrika måste dessutom
predationen från skarv och säl minimeras rejält. Ålförvaltningsplanen behöver därför
kompletteras med kraftfulla förslag till förvaltande insatser som håller populationerna av säl
och skarv på för ekosystem och fiskbestånden balanserade nivåer.
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