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  REMISSYTTRANDE 

2018-05-02 

 

Ert datum 2018-04-12 

Ert dnr 1478-18          

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändring av FIFS 2004:36 avseende förbudsperiod för fiske 

efter ål i havet 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade 

föreskrifter avseende förbudsperiod för fiske efter ål i havet. 

 

Förbudstid för fiske efter ål i havet 

 

Enligt EU-beslut ska förbud mot fiske efter ål i Östersjön gälla under en sammanhängande 

period av tre månader mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019. 

 

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 2018 till och med den 31 januari 2019. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget.  

 

Kommentarer 

 

Vi delar HaVs konstaterande om att de nya restriktionerna från EU enbart påverkar det 

kommersiella ålfisket längs de svenska och danska kusterna samt som helhet har mycket 

liten effekt på ålbeståndet och dess långsiktiga återhämtning.  

 

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. Särskilt viktigt är kraftfulla åtgärder för att minska både det legala och 

illegala fisket efter glasål. 

 

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. 
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För att räddningsaktionerna för ålen ska bli trovärdiga och framgångsrika måste dessutom 

predationen från skarv och säl minimeras. Ålförvaltningsplanen behöver därför kompletteras 

med konkreta förslag till förvaltande insatser som håller populationerna av säl och skarv på 

för ekosystem och fiskbestånden balanserade nivåer.   
 

 

Med vänlig hälsning    

 

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid , 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
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