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Aggersund 1 S.oktober 2008 

Fiskeridirektoratet 
Nyropsgade 30 
1780 København V 

Vedr. Handlingsplan for åL Høringssvar. J.nr.: 2008- 02886. 

Fritidsfiskerne i Vesthimmerland og Han Herred er helt med på at det var nødvendigt at der blev 
lavet en plan for at rede ålen. Men der høre enigheden også op. På den måde som det bliver lavet 
på. Rådgivningen omkring ål har været meget mangc1fuJd, eller har været politisk bestemt både fra 
EU og Dansk handlingsplan. Det må snart v~re på sin plads at der bliver lavet en undersøgelse af 
den måde som pengene fra fisketegnsmidleme bliver brugt på. J cg har været medlem af§ 7 
udvalget i mange år og set Biologerne komme med gode ideer til projektez for at B del i midlerne, 
jeg har selv v~ret med til at bevilge mange penge til undersøgelser som der ikke kom noget ud at: 
jeg er ikke medlem mere man havde det dårligt hver gang man havde været til møde i udvalget på 
grund af den måde som det blev kørt på. Vi sender en kopi af vores høringssvar til Folketingets 
Fiskeriudvalg. 

Svømmcb)æreorm. 
Det er måske den største trussel mod ålebestanden i Europa, den blev første gang opserverct i 1969 i 
Japan og bredte sig lynhurtigt til hele Østen. En Japansk forsker advarede om at parasitten kunne 
brede sig til Europa, men alligevel blev der importeret slagte og sætteål til ålefanne i det sydlige 
Europa. Danmark købte ål i Holland til udsætning i Danske vandsystemer, uden de blev oodersøgt, 
så lynhurtigt var de overalt j Daoske farvande. Det er sådan den Biologiske rådgivning og 
myndighederne i EU og Danmark bar arbejdet, i dag bliver alle ål til udsætning undersøgt så de er 
frj for parasitten når de bliver udsat, men det er 3 0 år for sent, når vi alle sammen ved at de ål vi 
udsætter bliver smittet, Fritids.fiskerne betaler hvert år for undersøgelse i nogle f1 vandsystemer. her 
i 2008. 41.435 kr. Projekt 5401, det må være rimeligt når vi går på nettet og søger så kan vi få 
oplyst hvor mange ål de har undersøgt. Vi er en del Fritidsfiskere der ser efter dem hver gang vi 
slagter en ål, vores undersøgelse viser at i ferskvand og brakvand er de næsten alle inficeret, i 
saltvand er der ikke så mange hvor saltindholdet er højt, bortset fra store blankål som vi ikke fanger 
ret mange af de kan være helt fyldt, det er nok nogle som er på vandring fra ferskvand ( hvor langt 
kommer de på deres grydevandring ). 

Forskning i liens vandring. ( Galathea ) 
Fritidsfiskerne betalte i 2007. 748,380kr. og i 2008. 335.400kr. til undersøgelsen, som vi mente var 
rimeligt, da vi også fisker ål, pengene blev taget af den pulje som vi brugte til udsætning af ål, så 
der forsvandt 1.083,78 kr. de penge er aldrig kommet tilbage. hverken i 2008-2009- cUer 2010 så 
der er blevet færre penge til udsætning af ål. Biologerne var lynhurtig til at lave nogle projekter for 
pengene, de bar ikke noget med Al at gøre. 
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Der blev i efteråret 2006 mærket 22 hun ål i Irland med satellitsendere, kursen så rigtig ud på den 
lange vandring som er ca. 5.500 Jan. den ål som kom længst da senderen blev fiigivet blev 1300 
km. 

Her i 2008 har EU bevilget 20mil kr. til mærkning af ca. 200 stk. store fnm Al, fra flere forskellige 
steder i Europa. Jeg har flere gange talt med de forskere som st!r for projektet, for at a dem til at 
mærke nogle som har blæreonn, jeg fik den besked så blev man nød til at sprcctte dem op, det er 
noget være sludder i dag kan man skanne for alle mulige sygdomme, så det kan vel ikke va:rc så 
svært, samtidig fik man vished for om den handlingsplan som skal rede ålen kommer til at virke. 

Eksport af glas ll til Østen. . 
Vi har forsøgt mange gange i § 7 udvalget at få biologerne til at råbe højt at det skulle stoppes, men 
nej det ville man ikke være med til i Sydeuropa. Det er når EU er værst, er der ikke noget om at vi 
har en fælles fiskeripolitik, nu bliver det spændende om det bliver udfåset, de vil ikke være med til 
at 75% s1cal genudsa;ttes. 

Ålefarme. 
Vi har en del ålefarme i Danmark, som ikke bidrager til genopretningen af ål, det er ikke rimeligt at 
man kan bruge vilde ål uden at man skal være med til flt betale. fiskeplcjen køber sætteål men i dag 
er prisen så høj at der næsten ikke bliver udsat nogen. For nogle år siden var prisen 0,75 kr. i år er 
prisen 2,50 kr. så der er ikke noget at sige til at der bliver udsat lidt ål, og når Biologerne samtidig 
skære ned på midlerne. Vi har talt med nogle opdrætter, de vil gerne v~ med til at yde et bidrag, 
som det er i dag hæver de bare prisen på sætteål. Det burde være sådan at Fiskeplejen skulle sætte 
en max pris på 1,00 kr. pr. stk. så måtte de hæve prisen på slagteål så alle der spiser ål fra opdræt er 
med til at be1ale. Vil de ikke være med til det kan de ikke ffi lov til at købe glasåJ. Vi har været oppe 
på at udsætte 5mil. stk. her i 2008 har vi kun udsat 520.000 stk. 

Fiskeri efter Al. 
Vi kan slet ikke forstå hvordan man kan komme frem til at Fritidsfiskerne har fanget 138 tons ål, 
Det regnestykke er helt forkert, det burde være ca. 53 tons, de beregninger de kloge har lavet kan 
ikke bruges til noget. Der er brugt en model fra 1997 at 20,6 % af den totale fangst det er det som 
Fritidsfiskerne har fanget, i perioden 2004- 2006 har Erhvervsfiskerne fanget 550 tons, nu kommer 
det som er forkert, 350 tons af de ål er blankål som kommer fra de Baltiske Lande, de bliver alle 
sammen fanget i store bundgarn, specielt i Øresund og Bælthavet, men beregningerne bliver brugt 
på alle de små ruser som fritidsfiskerne bruger i hele Landet, som ikke er beregnet på fangst af 
Blankål og slet ikke fanger ål fra de Baltiske Lande. 
Direktoratet oplyser at der er 43 % der fisker med ruser, det svare til 14.190 rusefiskere, inden man 
kommer med sådanne tal burde Fiskerikontrollen have lavet en optælling flere gange over et år. Det 
kunne jo ikke være så svært for de sejler jo tit i området og kontrollere ruser. 
I vores område den centrale del af Limfjorden kan vi se at der bliver færre der fisker af forskellige 
årsager. Alder - mange krabber så man næsten ikke kan løfte ruseme op - mangel på ålegræs. Så · 
over halvdelen som har fisket med ruser i vores område er stoppet, og der kommer ikke nogen unge 
til, for dem der bliver tilbage er det en livsstil, med de tiltag som man nu vil indføre håber vi ikke at 
det er slut for Fritidsfiskeriet. 

Handlingsplanen. 
Mindstemålet hæves til 40 cm. 
Mindst udsætning af 5 mil stk. sætteål max pris l kr. stk. ( se Ålefanne ) 
Stop for alle andre udsætninger som bliver betalt af den Marine Fiskepleje 
Stop for alle undersøgelser som bliver betalt af den Marine Fiskepleje. 
Erhvervsfiskerne dem som bliver tilbage skal betale min. 5 kr. pr. kg. til udsætning. 
Skarvbestanden reduceres kraftigt, man regner med at de æder op til 80 tons gule ål. 
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Der skal laves en undersøgelse som skal betales af EU hvor stor betydningen at Blæreonn ~-
. Vi som fritidsfiskere kan ikke forstå at vi skal begrænses, vi udsætter flere ål end vi fanger, og med 
de tiltag som vi kommer med vil det tal blive mangedoblet. 

Fritidsfiskerne i Vesthimmerland og Han Herred. 
Erik Andersen 
Ullerupvej 130 
Aggersund 
9670 Løgstør I 
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OLE 8. STAGSTED, SKOLEVEJ 34, 4130 VIBY SJ., 

Tlf. 46193373, e-mail: stagsted@fasttvnet.dk 

Den 16. oktober 2008 

Fiskeridirektoratet 

Nyropsgade 30 

1780 København, V 

Vedr.: Udkast til regler vedr. ålefiskeriet, j.nr. 2008-02866 

Idet jeg udtrykker stor respekt for og anerkendelse af tiltaget om sikring af den europæiske 

ålebestand, vil jeg gerne som passioneret og gammel fritidsfisker give udtryk for bekymring over 

de regulerende midler, der foreslås i udkast til regler til regulering af ålefiskeriet. 

Min baggrund er, at jeg hele mit liv (80 år) har brugt naturen intensivt, en væsentlig del af min 

livskvalitet. For nogle år siden satte sygdom en stopper for aktive udfoldelser, bortset fra fiskeri fra 

min motorjolle. I sommerhalvåret har jeg hvert år i Roskilde Fjord fisket 200-250 ål, ca. 25 kg, der 

har forsødet min kones og min tilværelse. 

For mig- og mange andre i samme situation - vil de foreslåede begrænsninger i ålefiskeriet være 

en meget betydelig forringelse af livskvaliteten. Indrømmet: ikke livstruende, men dog kraftigt 

reducerende. 

Da jeg er enig i, at der skal gribes ind for at sikre ålebestanden, vil jeg foreslå, at man reducerer 

fangstredskaberne i stedet for fangstperioden i overensstemmelse med intentionerne om at 

reducere fangstmængderne med 50 %, d.v.s. at det for fritidsfiskere bliver tilladt at fiske hele året 

med 3 ruser eller krogline med 200 kroge. 

Ændring af mindstemålet er rimelig. 

En forøgelse af fisketegnsafgiften ville ikke være urimelig til finaciering af udsætning af ålelarver. 

Afgiften har ikke været reguleret i mange år. 

Sluttelig vil jeg opfordre ministeren, der har modtaget kopi af dette brev, til, at der i EU indføres 

foranstaltninger, der sikrer ålenes vandringer, og her tænkes især på anlæg af åletrapper, forbud 

mod fiskeri af glasål, riste der sikrer, at ålene (og andre fisk) ikke knuses i turbineanlæg ved de 

europæiske floder o.lign. 

Med venlig hilsen 

mailto:stagsted@fasttvnet.dk


Underskrift indsamling fra de fiskeriberettigede lodsejere/ 
grundejere ved ferske vande. 

I anledning af Fiskeridirektoratets udkast til bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt-og ferskvand 
samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand af 22. september 2008 har en gruppe fiskerlejerne ved 
ferskvandsområdet i Danmark fundet det påkrævet at protesterer kraftigt over bekendtgørelsens 
forsøg på endnu engang at fratage/begrænse lodsejerne deres lovmæssige ret til fiskeriet ud for det 
fiskevand, der støder op til grunden. 

Som baggrund for dette udkast til bekendtgørelse, der forventes at blive gældende fra 1-1-2009, 
ligger'' EU rådets forordning om foranstaltninger til genoprettelse af den europæiske 61" idet den 
europæiske ål er truet som art, overalt indenfor EU. 

V ed gennemlæsning af fiskeridirektoratets høring om bemærkninger til udkast mv. for fremtidige 
regler for fiskeri e~ ål i salt og ferskvand må det konstateres, at det tilsyneladende ikke er et 
spørgsmål om bevarelse af den truede ålebestand, - men nærmere et spørgsmål om fordeling af 
ressourcen 61. 

Direktoratet forsøger helt klart, ved et forbud mod Alefiskeri i ferskvandsområdet, at fratage 
lodsejernes deres lovmæssige ret til ålefiskeri ud for deres ejendom. 
Såfremt der var tale om en totalfredning af Alen i både saltvand og ferskvand i en periode ville man 
fta lodsejerne side se med forståelse på en sådan foranstaltning. 
Desværre må vi konstaterer, at både fritidsfiskere og erhvervsfiskere i saltvandsområdet fortsat, dog 
med visse begrænsninger, kan fortsætte deres fiskeri efter 41. 
Det vil sige, de 41 som de fiskeriberettigede i ferskvand ikke må fange, på et tidspunkt, vil trække 
ud gennem søer og åer, til fjorde og andre saltvandsområder hvor en stor del vil blive fanget i 
fritidsfiskemes, bierhvervsfiskernes og erhvervsfiskernes redskaber. 
Det er meget vanskeligt at tage sådanne regler alvorligt, og man må forvente at regler af denne 
tvivlsomme karakter ikke vil blive overholdt 

Idet de fiskeriberettigede lodsejere ikke er repræsenteret i § 7-udvalget, og derfor ikke er blevet hørt 
om de forestående ændringer, må vi betragte udkastet som en meget alvorlig krænkelse af den 
private ejendomsret til fiskeriet i ferskvand, der går helt tilbage til Christian d. V' danske lov SX-42 
som fastslog, at fiskeretten i søer og vandløb indtil midtstrøms tilhører den der ejer bredderne. 

Såfremt direktoratet fastholder og beslutter bekendtgørelsen pr. 1-1-2009 ønsker vi lovligheden af 
bekendtgørelsen afprøvet ved domstolene. 

Underskrifterne vil blive tilsendt-

Fødevarerministeren samt til folketingets udvalg for fødevarer,landbrug og fiskeri • 

Bilag, 
lister med underskrifter: 



B 

Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri 28 okt. 2008 
Fiskeridirektoratet Sagsnr.: 2008-02866 

Vedr. høringssvar. 

Vedlagt fremsendes i kopi underskrifter fra de, indtil nu, indsamlede protester mod det af 
direktoratet udsendte udkast til bekendtgørelse om fremtidige regler for ålefiskeri. 
Underskrift indsamlingen vil fortsætte indtil udgangen af 2008 . 

Det er blevet mig pålagt at gøre opmærksom på, at underskriverne vil drage omsorg for ved en 
henvendelse til EU, at påpege den ganske uhensigtmæssige og urimelige måde direktoratet på 
Danmarks vegne ønsker at bidrage til en beskyttelse af den europæiske ålebestand. 
Det er underskrivernes klare opfattelse, at udkastet til bekendtgørelse , ikke på nogen måde vil 
opfylde de fra EU opstillede hensigter på beskyttelse af den europæiske ålebestand. 

På vegne af de underskrivende bredejere i ferskvandsområdet 

ro vej 196 
8660 Skanderborg 

kopi fremsendes til -
Fødevarerministeren. 
Folketingets udvalg for fødevarer,landbrug og fiskeri 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 



Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af22-9-08 

Adresse. Navn. 
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Løndal Østerskov AJS 
løndal Alle 1 

8740 Brædstrup 
Tlf 75 75 41 04 

------------+--·-··-·-



Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 

Adresse. Navn. 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af22-9-08 

Adresse. 

-/,l(;IJ{J/ K. 7-/4d1U, ~il.I~ -
{/SS /411'6 

cb!~-
Linden6org (jods Yl/ S 

Østergade 32 · 9510 Arden 
Tlf. 99 40 40 40 



Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 

Nayp. c )l[Adresse. , q2 <3 7\./ o nvoJ C kvJ»,_ 1Svc-<--_ /l C" ')VA-\ (/i ~ 
j ~ V"r 

I/ 
I 
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L,Juf.t 

w~-J il~.w -
Løndal Skovbrug I/S 

8740 Brædstrup 
Tlf. 75754131 . Fax 75764181 



Fødevarerminister Eva Kjær Hansen 18 oktober 2008 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 

Navn. Adresse. 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 

Navn. Adresse. 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålemkeri i ferskvand af22-9-08 

Navn. Adresse. 
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Underskrifter vedr. fiskmdirekt-Oratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 

Adresse. 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 



Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i fcrslcvand af 22-9-08 

Navn. Adresse. 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 

Adresse. 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udlæst til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af22-9-08 

Adresse. 



Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af22-9-08 

Adresse: 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod Alefiskeri i ferskvand af 22-9-08 
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Underskrifter vedr. fiskeridirektoratets udkast til forbud mod ålefiskeri i ferskvand af 22-9-08 
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