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J.nr.: ESJE 

NOTAT 

Vedr.: Indkomne ideer og kommentarer til arbejdet 
med en forvaltningsplan for ålefiskeriet 

Ideer og kommentarer fra borgere og organisati
oner til arbejdet med en forvaltningsplan for 
ålefiskeriet. 

Bidraget fra Dansk Amatørfiskerforening er vedhæftet i separat PDF-fil. 

NB: Personfølsomme oplysninger i de indsendte ideer og kommenta
rer er udeladt. 
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Afsender: Danmarks Sportsfiskerforbund 

Vedrørende ideer til åleforvaltningsplan 
Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at DTU Aquas notat af 6. december på saglig og objektiv 
måde dokumenterer, at alle relevante midler skal inddrages, hvis den europæiske ål skal reddes. 
Vi anbefaler derfor følgende initiativer: 

• Al redskabsfiskeri efter ål i ferskvand forbydes. 
• Lodsejeres (ved ferskvand) mulighed for salg af ål forbydes. 
• Fangst af ål ved hjælp af ålekister forbydes. 
• Mindstemålet på både gulål og blankål skal hæves. Målet skal være, at den numeriske fangst, 
som i dag hjemtages som et resultat af de nuværende mindstemål, skal halveres. Vi overlader trygt 
til DTU Aqua at komme med bud på fremtidige mindstemål. 
• Antallet af ruseredskaber - både erhvervs-, bierhvervsmæssige samt rekreative - skal som ud
gangspunkt mindst halveres. 
• Alt rusefiskeri i vandløbenes fredningsbælter forbydes. 
• Maskevidden på rusernes radgarn skal tilpasses, således at ål under mindstemålet kan svømme 
igennem det. 
• Kontrollen med ålefiskeriet skal være så synlig, at den virker præventivt. 
• Afstandsreglerne for den indbyrdes afstand mellem undervandsruser skal ændres til, at der mindst 
skal være 100 meter mellem dem. 

Afstandsreglerne mellem ruseredskaber i saltvand er ikke begrundet i biologiske overvejelser. Vi 
mener, det er mangel. Ålens frie vandringsmuligheder i de marine opvækstområder og ved trækru
terne på vej mod Sargassohavet bør i højere grad sikres. Vores forslag om større afstand mellem ru
seredskaberne skal ses i det lys. 

Det er aldrig på betryggende vis dokumenteret, at ålepas ved opstemninger virker efter hensigten. 
Det bør derfor tilstræbes, at alle spærringer, hvor ålepas er den eneste passagemulighed, saneres. 

Notatet fra DTU Aqua anbefaler, at der laves en samlet åleforvaltningsplan, der skal gælde både 
fersk- og saltvand. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter ubetinget denne anbefaling. 
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Afsender: Dansk Kystfiskerforening 

Kommentarer og forslag fra Dansk Fiskerforening vedrørende Den Danske Handlings Plan for genop
retning af aalebestanden. 

Udgangspunkt for os er: 
Der er en forhastet plan om foranstaltninger, mod den meget ringe og mangelfulde videnskabelige do
kumentation, for aalens liv og færden, man i øjeblikket er i besiddelse af. 
Der er meget vi ikke ved om aal, - hvor stor er tilgangen af aal, hvor mange dør naturligt, hvor mange 
dør i turbiner, hvor mange bliver ædt eller såret af Prædatorer, skarv m.m. 
Nu må diskussionen om Skarvens prædation på aal og andre fisk under opvækst høre op, nu er der mas
ser af videnskabelig dokumentation på bordet. 
Skarven skal reduceres ganske betydeligt til ca. ¼ del af nuværende antal ynglepar og "løse" fugle (ung
skarv m.m.) måske skulle forvaltningen af skarv fjernes fra Skov- og Naturstyrelsen der ikke har klaret 
skarvforvaltnignsplanen godt nok evt. til Fiskeridirektoratet til varetagelse af vores opvækstbetingelser 
for aal m.fl. 

Vi skal opfiskningen af glasaal i Frankrig- Spanien, til kommercielt brug i aalefarme i Kina og Japan, til 
livs, både det legale som illegale fiskeri. 
Vi bliver ikke i godt humør, når vi i juni 2007, hører den øverst ansvarlige for fiskeriet i E.U. Fiskeri 
kommissær Joe Borg, udtale at han vil godt garanterer for aalens overlevelse selvom genopretningsplan 
tillader at Franske og Spanske fiskere fortsat kan støvsuge havbunden for glasaal og sælge dem til op
dræt i Kina og Japan, - hvis alle samarbejder om planen, så skulle vi kunne garantere for genoprettelsen 
af aalebestanden indenfor en rimelig tidshorisont siger Borg (citat slut), sådan taler en magtfuld E.U. po
litiker! 
Så kan man fra Dansk side komme med mange sikre og usikre biologiske vurderinger. 
Det her er E.U. politik når det er værst. 

Dansk Kystfiskerforening vil fastholde at samtlige fjorde i Danmark er Saltvands områder ingen "fiktivt 
ferskvand" som fjorde m.m., der af nogle biologer, kan opgøres som ferskvand for at lette den nationale 
aaleplan. 

Dansk Kystfiskerforening kan ikke acceptere en Licensordning eller kvote, da mange bierhvervs- fiskere 
de seneste år har haft en stor reduktion af deres fangster så de ofte kun har fisket, måske 25 - 50 kg. aal 
årligt, og da mange Bierhvervs fiskeres fartøjer er registreret som øvrige fartøjer ØF, må vi ikke fange 
fisk med kvote hvorfor vores fiskeri efter aal er vigtigt. 
Man må give tilladelse til dem der historisk har fisket efter aal og invisteret i redskaber, ruser og pæle 
her til. 
Siden 1989 har vi kunnet fiske flere tons aal om året, det sluttede sidst i 
1980 erne. 

Alle med aalefiskeri kunne betale en procentdel af hver kilo aal der fanges og bruge pengende på udsæt
ning af aale yngel (kun hvis Skarven bliver bekæmpet/reduceret). 

Vi går ind for generelt større mindste mål på gulål 40 cm. Over hele landet. 

Der må tages hensyn til at der i Danmark allerede er sket store reduktioner i Fiskeriindsatsen efter aal, 
gennem de sidste 10 - 20 år, bl.a. ved stor reduktion af fangstredskaber. 
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Afsender: Flemming Friis Jensen, Sydals 

Forslag til bevaring af ålebestanden i Danmark 

1. Stop undermålsfiskeri = glasålsfiskeri. 

2. Bedre vilkår for glasål, når de endelig når til de nordeuropæiske kyster. Herunder bække, åer, 
søer og vådområder. Ferskvandet skal være rent. 

3. En meget større genopretningsplan i Danmark for ferskvandforurening, generelt alt kemikalier 
fra slamsugningsfirmaer, og alt gyllen bliver ledt direkte ud ved søer og åer. Det skal stoppes og 
mere kontrol på. 

4. Mindstemål på guleål sættes op, og der skal kontrolleres i jollerne også hos fritidsfisker. De fan
ger mange undermålsål, og de har langt flere russer end tilladt. Maskemål i bagrussen hos fritids
fisker skal være så store, så alle de små ål kan løbe i gemmen. 

5. Skaven skal reduceres gevaldig. Der SKAL gøres noget, for den er en stor plage. 

Skal erhversfiskeme halvere fangsten, skal der gives en kompensation i en rimelig størrelse, og der 
skal gives ophugningsstøtte, og mulighed for omskoling. 

Skal der laves licenser efter en årrække, bør der tages hensyn til reparationer, ombygninger af båd 
og evt. sygdom. Ligesom da man lavede FKA systemet, hvor man kunne have atypiske år. Det 
havde jeg fx i 2004, hvor jeg total renoveret min store bundgarnsjolle. 
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Afsender: Erling Sørensen, Brovst 

Vedr. åleplan og hvad den skal indeholde og ikke indeholde. 

Baggrund for henvendelsen er, at jeg har fisket ål i Limfjorden i området mellem 
Løgstør og Aalborg (Nibe/Gøl) fra 1965 og som erhvervsfisker fra 1978. 
Fangstredskaberne har været kasteruser og ålegårde. 

Fra 1978 og til 2008 er antallet af ålefiskere i området faldet fra 15 til 1. Halvdelen er 
gået på pension, nogle har opgivet fiskeriet og nogle fa er gået over i andre fiskerier. 
Årsagerne er mange. Faldende priser på ål. Tredobling af garnpriserne, stigende 
brændstofpriser o.s.v. o.s.v. men de egentlige problemer er de tåbelige beslutninger, 
man har truffet nationalt og i EU, der har gjort området uendeligt meget ringere som 
fiskevand efter ål. 

Fra 1989 blev en forsøgsreservatordning for svaner, ænder og blishøns etableret. Det 
var så stor en succes, at ålegræsset på vanddybder under en meter blev ødelagt ved en 
alt for hård afgræsning af alt for mange fugle, der gør, at ålegræsbedene ikke er i 
stand til at overleve erosionen fra bølgerne i stormperioder. Der er kun 5 - 10% 
ålegræs tilbage og kun på vanddybder over 1 meter. Nu er ålene væk, fiskerne er væk 
og fuglene er væk. 
Skal ålegræsset have mulighed for at brede sig skal reservatordningen ændres. 
(Miljøministeriet) 
Et andet kæmpe problem i området er skarverne. Alt hvad vi fanger af ål over 
mindstemålet har tydelige bidemærker af skarv, fra ridser til åbne sår. Ålene i 
ruserne forsøger de at trække ud gennem maskerne med døde ål og ødelagte ruser til 
følge. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor de små ål ender. 

Et gammelt ønske fra Limfjorden har været et ens mindstemål på gule ål i saltvand i 
hele landet på 38 cm. 

De tanker, der har været fremme om, at sætte målet meget op duer ikke. Det bevirker, 
at det kun er gule hunåt der bliver fanget. Ål fra 125 - 175g er for alt væsentligt 
hanål. De er hele grundlaget for fangst af ål til stegning. Det vil sige, at man tager et 
helt fiskeprodukt ud af markedet i mdr. april, maj, juni og juli. Kun i 
efterårsmånederne vil produktet findes(små blankål). 

Med hensyn til ændringer af maskestørrelser vil det være helt urealistisk alene på 
grund af omkostningerne. 
Vi har i området omkring Nibe/Gøl bredning fire pumpestationer til sænkning af 
vandstanden på de bagvedliggende arealer via et kanalsystem på måske 100 km 
længde. Det system er ål afskåret for at søge op i. De steder skal anlægges ålepas til 
gavn for fiskeriet i kanalerne og i fjorden. 

Hvad angår fiskeriindsatsen kan nævnes at en hel del fiskere anvender langt flere 
ruseredskaber end tilladt. Man har meget svært ved at tælle til seks. Der har 
fiskerikontrollen en opgave der skal løses. 
Man kunne måske i fremtiden forestille sig en reduktion af ruseredskaber for 
fritidsfiskere og samtidig øge antallet af garn tilsvarende. 

Som før nævnt er antallet af erhvervsfiskere i området faldet fra 15 til i over de sidste 
30 år. Der er ikke meget at komme efter der. 



Afsender: Lars Hammer, Bjerringbro 

Åleforvaltningsplan 
Med ref. til ovennævnte tillader jeg hermed at kommenterer det oplysningsgrundlag som 
Notat af 6dec 2007 11 Åleforvaltningsplan i Danmark" delvist er udarbejdet på, da kildematerialets tal ik
ke er korrekte 11 

( 2002 er fejlprocenten 1995% !!!!!!!!!! For Tange sø!!! Og de andre år er% uendelig!!!!).! 
I år 2002 blev der fanget 1283 kg. Ål hvoraf hovedparten er blankål. 

2003 1237 kg. 
20041298 kg 
20051551 kg 
20061576 kg 

2007 er ikke opgjort endnu 
Disse tal er direkte hentet fra fangstprotokol /kassebog udfærdiget af undertegnede ,og disse tal ligger til 
grund for momsregnskabet for fiskeriet! 
Derudover er værdiansættelsen rystende forkert!! 

(Personfølsomme oplysninger fjernet ) 

Et forslag til at kunne sikre en 100 % udvandring fra hele Gudenaasystemet er at man opfanger alle ål 
fra Ry Mølle og til Tange ved at man laver en fuldstændig opfiskning her i fiskeriet! Dette vil ikke være 
et problem ,men der skal jo besluttes om man vil tillade at de blankål vi har historisk ret til skal sendes 
videre til saltvandsområderne,uden kompensation! Den manglende opfiskning her i fiskeriet vil jo inde
bære at med 50 % reduktionen af redskaber i saltvand vil jeg sende flere ål ud til pælesatte redskaber, 
som vil have flere at fange af!! De reducerer deres redskaber med 50 % og jeg skal sende videre!! De vil 
fange samme mængde som hidtil men med mindre 11effort"! 
Fremskaf midler i forb. Åleforvaltningsplanen og dedikerer dem til et 100 % kontrolleret fiskeri af blank
ål! 
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Der skal være leveringspligt og aftagelsespligt til min afregningspris fra 2007! 

Afsender: Dansk Fritidsfiskerforbund 

Dansk Fritidsfiskerforbunds forslag til genopretning af bestanden af den europæiske ål i marint område. 

• Mindstemål ændres til 40 cm. 
• Evt. fangst af ål reduceres fra 15. oktober til 15. april. 
• Skarvbestanden reduceres. 
• Større indsats med habitatrestaurering. (Vand- og naturpleje) 
• Udsætning af sætteål er reduceret meget de sidste mange år. Dette bør der rettes op på igen. 

For at bevarer interessen for det gamle fritidsfiskerliv og samtidig bevarer interessen for turister i de 
Danske kystnære område, mener Dansk Fritidsfiskerforbund på vegne af fritidsfiskerne i Danmark, at 
disse forslag er med til at øge bestanden af den europæiske ål. 
Dansk Fritidsfiskerforbund, slutter sig samtidig til den rapport som Dansk Amatørfiskerforening har 
udarbejdet. 

Afsender: Bent Gade, Vesløs 
Jeg skriver foranledigetafhøringsfristen vedr. den fremtidige forvaltning af ålefiskeriet. 

Da jeg er en af landets sidste erhvervsfiskere i ferskvand (mener vi er 2-3 stykker i alt), vil jeg gerne gøre 
opmærksom på nogle faktorer, der har stor betydning for fiskebestanden i mit ferskvandsområde. 
Da jeg er den eneste, der har tilladelse til at fiske i det område, jeg fisker i, har jeg stor mulighed for at 
regulere mit fiskeri med henblik på at skabe god balance mellem de forskellige fiskearter. Dette kan gø
res ved f.eks. at fange skaller og brasen i en periode, hvis der er for mange af disse, hvilket typisk viser 
sig ved dårlig vand kvalitet. Er bestanden af aborre for nedafgående i en periode, skyldes dette ofte, at 
der er mange gedder og jeg kan gå ind og genoprette balancen ved at fange lidt af disse gedder. 
Det ovennævnte kan kun lade sig gøre, hvis ålefiskeriet for mit vedkommende ikke bliver begrænset væ
sentlig, da 90 % af min indtjening kommer fra ålefiskeriet. 
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FD2, den 13. marts 2008 

Afsender: Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

Høringssvar fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark vedr. EU rådets forordning 
om foranstaltninger til genopretning af den europæiske ål. 

Det er Ferskvandsfiskeriforeningens kiare opfattelse at en reduktion af ålefangsten i Dan
mark skal foregå efter ligelig reduktion af fiskeriet i både ferskvand og saltvand. Alt andet 
vil være en ganske urimelig foranstaltning, som ikke vil have væsentlig betydning for den 
truede ålebestand. 

Som grundlag for foreningens påstand, skal her fremføres følgende: 
såfremt ministeriet "udfaser" fiskeriet helt i ferskvand, må vi betragte dette som en ekspro
priation af fiskeretten, såfremt erhvervs- bierhvervs- og fritidsfiskere fortsat kan fiske ål i ma
rhe og salte vande, dog med en reduktion på 50 ~ i løbet af 5 år. Det vil sige at man i 
marine og salte vande kan fiske efter de udvandrede blank ål, som man ikke må fiske ef-
ter i ferskvandsområderne. 

Ålegenopretningsplanens mål er at opnå at 40 % af blank åle bestanden, før menneskelig 
påvirkning, skal vandre til gydeområderne. Den nuværende genopretningsplan når aldrig 
dette mål, så ålefiskeriet i ferskvand vil være udfaset for altid. 

Endelig skal foreningen ikke undlade at kommentere det forhold, at man i Sydeuropa stort 
set uændret må fiske glasål, mens man i Danmark helt vil fratage de fiskeriberettigede 
ålefiskeri i ferskvandsområderne. 

Den eneste fornuftige måde at beskytte den truede ålebestand på, er et total forbud 
mod alle former for ålefiskeri i hele EU - i en årrække - indtil der igen er en rimelig åle
bestand i EU området. Det fremgår helt tydeligt af fiskeridirektoratets plan for Danmark, at 
planen er lavet for at blive godkendt af EU kommissionen og ikke tager særlig meget hen
syn til at genoprette den truede europæiske ålebestand. 
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Afsender: Bork fiskeriforening 

Bork Fiskeriforening har med stor interesse fuldt med i planerne omkring kommende plan for ål. Vi me
ner det er meget svært at lave en plan, som tilgodeser alle. 

Åle fiskeriet i Ringkøbing Fjord har været meget reduceret igennem de sidste 25-30 år, på grund af fjor
dens miljømæssige tilstand, derfor er det meget svært at se en yderligere reduktion på fiskeriet. De fiske
re, der er tilbage, er en blanding af erhvervs- og bierhvervsfiskere, som dermed er med til at skabe liv i 
de små fjordhavne omkring fjorden, der har stor betydning for den altafgørende turisme i det vestjyske. 

Ålen er historisk set knyttet til området, derved vil det være en katastrofe for området og for erhvervs
og bierhvervsfiskerne med yderligere restriktioner. Som situationen er, kommer der ingen nye åle fiskere 
til, så derfor kommer reduktionen helt af sig selv, da flere af fiskerne har nået pensionsalderen. 

Der har været rygter fremme om forskellige modeller til reduktionen af åle fiskeriet, en af modellerne, 
den såkaldte "svenske" model, der går ud på, at fiskere, som ikke har fanget min. 400 kg ål om året, mi
ster retten til at fiske ål. Det vil betyde at al åle fiskeri i de vestjyske fjorde bliver en saga blot. Vi må 
tværtimod håbe på, at Skjern Å projektet vil komme til gavn for Ringkøbing Fjord og ålene, men der går 
nok nogle år inden effekten af projektet bærer frugt. 

Bork Fiskeriforening er en fiskeriforening, som repræsenterer fritids, bierhverv, og erhvervsfiskere og 
har dermed bevist, at det kan lade sig gøre at have en harmonisk og respektfuld forhold til hinanden. 

Afsender: Dansk Åleeksportørforening 

Her er et par ting der kunne indgå i handlingsplanen for saltvand. 
1. Licens til de fiskere der får lov til at fiske ål, licensen bør kunne overdrages til anden mand, da 
ålefiskeriet ellers vil uddø med tiden. 

Afsender: Danmarks Fiskeriforening 

Vedr.: Foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål 

Danmarks Fiskeriforening (DF) har følgende forslag til gennemførelse af Rådets Forordning om foran
staltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål: 

DF forestiller sig, at fiskere/bedrifter der har landet over en vis mængde ål i årene 2004-2006 fremover 
skal have en licens for at fiske og lande ål. Fiskeren/bedriften skal egenhændigt kunne dokumentere hi
storikken for de 3 referenceår for at opnå en sådan licens. 
DF foreslår, at de udstedte licenser skal give tilladelse til brugen af specifikke redskaber i ålefiskeriet og 
derved være et indsatsregulerende tiltag i forhold til forordningens fastsatte mål om en 50 % indsatsre
duktion. Licensordningen bør træde i kraft hurtigst muligt. 

DF forventer derudover, at der knyttes en ophugningsstøtte til forvaltningsplanen, da det udover at re
ducere fiskeriindsatsen også "hjælper" fiskere ud af ålefiskeriet på en hensigtsmæssig måde. 

Såfremt der er videnskabeligt belæg for nytten heraf kan en midlertidig lukning af vigtige åleop
vækstområder også indgå som et element i reguleringen. 
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Afsender: Dansk Akvakultur 

Vedr. Åleforvaltningsplan 
I notat af 6. december 2007 fra DTU-Aqua opstilles tre mulige forvaltningsstrategier til beskyttelse af ål. 
De tre strategier er: 
1. EU åleforvaltningsplan for ferskvand kombineret med en reduktion i fiskeriindsatsen i ålefiskerier i 
saltvand på 50 % 
2. EU åleforvaltningsplan omfattende både ferskvand og saltvand 
3. Ingen EU åleforvaltningsplan, dvs. 50 % reduktion i fiskeriindsats i ferskvand og 
Saltvand 

Fødevareministeriet har indstillet, at Danmark anvender strategi nr. 1, dvs. EU 
åleforvaltningsplan for ferskvand kombineret med en reduktion i fiskeriindsatsen i 
ålefiskerier i saltvand på 50 % i form af en national plan. 
Dansk Akvakultur er enig i dette valg, idet vi har følgende yderligere bemærkninger. 
Det fremgår af notatet, at de skønnede danske fangster af ål i perioden 2004-06 var på 31 tons/år i fersk
vand og 667 tons/år i saltvand. Det skal hertil bemærkes, at der fra 1987 er udsat udsætningsål i danske 
fersk- og saltvande. De danske opdrættere har gennem mange år udsat 2 til 4 mio. stk. ål - svarende til 
ca. 10 % af den indkøbte mængde glasål. Åleudsætningsplanen har derfor bidraget positivt til både be
standsudvikling og fangst af ål i danske farvande. Det er efter vores opfattelse helt afgørende, at udsæt
ningsplanen fortsætter, og at den fra 2009 udvides til at omfatte hele EU. 
n~ 1/~~1/~~,_~ -"~~~~~~ ,-;1 !sl~~~ ,-;n~~~~~~~~ ~~ .. 1/~~.-l,_~ ~~~ ~~~1~ ~i ~~ .. ~.-l~~~ 1/~~ •T~~~ ~:1:~~:i,-~ MT~~ 
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		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Mislykkedes		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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