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Titel
Hovedindhold af vedlagte udkast til bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri m.v. af ål fra 2009 og følgende år.

Efter 1. januar 2009 må erhvervs- bierhvervs og erhvervsfiskerselskaber kun fiske ål, hvis de har tilladelse til det og kun med de redskaber, der er nævnt i tilladelsen(§ 4)

Hvem kan få tilladelse

Tilladelse kan udstedes til fiskere, der i 2004 - 2006 og 2007 har indrapporteret landinger til Fiskeridirektoratet af ål svarende til mindst følgende værdi (bruttoomsætning) eller vægt:
60.000 kr. i perioden 2004-2006 og 20.000 kr. i 2007 eller
1.200 kg i perioden 2004-2006 og 400 kg i 2007.

Hvilke redskaber må anvendes i saltvand

Der kan kun tillades bestemte typer redskaber, se§ 8. Det er: Kasteruser, armruse/ålebundgarn og
bundgarn. Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til redskaber, der har været anvendt i 2007.

Ved vurdering af hvor mange redskaber den enkelte kan få tilladelse til at anvende, tager Fiskeridirektoratet udgangspunkt i størrelsen af de registrerede landinger, den pågældende har foretaget i
2007 (§ 11). Der kan højst udstedes tilladelse til et bestemt antal/type redskaber i forhold til det antal kg den pågældende har landet.

Tilladte redskabstyper i saltvand

Fra 1. januar må erhvervs- og bierhvervsfiskere som nævnt kun anvende de redskaber (kasteruse,
armruse/bundgarn eller bundgarn), som fremgår af den pågældendes tilladelse.

Åletrawl forbydes fra 2009 (§ 28) som konsekvens heraf ophæves de særlige regler om
åleskovltrawl i Trawlbekendtgørelsen(§ 30, stk. 2, 1).

Det er også hensigten at forbyde krogliner for erhvervsfiskere i de "indre farvande" og i fjordområder fra 1. maj til 30. september. Regler herom indsættes i Reguleringsbekendtgørelsen. Ved at udforme forbuddet imod anvendelse af kroge til ålefiskeri på denne måde, forbydes redskabet i den
periode og i de farvande, hvor det har været benyttet til at fange ål. Erhvervsmæssigt torskefiskeri
berøres derimod kun i meget begrænset omfang.

Hvis en fisker, der opfylder betingelserne for at få tilladelse, har indrapporteret landinger af ål til Fiskeridirektoratet, der kan føres tilbage til fiskeri med trawl eller krogliner, kan landingerne "konverteres", så den pågældende i stedet kan få lov til at anvende nogle af de 3 slags redskaber, der tillades
fremover. (§ 11, stk. 2)

Erhvervsfiskeres mulighed for at anvende modstrømsruser i fredningsbælter med henblik på fangst
af ål bortfalder. (§ 30, stk. 2, 2)

Blusning og stangning af ål forbydes. Det er allerede forbudt i mange vedtægter. Nu forbydes det
alle steder hele året. (§ 28, stk. 2)

Hvordan får man tilladelse
Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 1. december 2008. Fiskeridirektoratet vil udarbejde et ansøgningsskema, hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger ansøgeren
skal give om redskabsanvendelse m.v. Ansøgninger modtages først, når bekendtgørelsen er udstedt.

fuden ansøgningsfristen vil Fiskeridirektoratet orientere de fiskere, der har landet ål 2004-2007 om,
hvilke landinger der er registreret i Fiskeridirektoratets register. Det er den procedure, der kendes
fra indførelsen af Ny Regulering, hvor der også blev sendt et orienteringsbrev fra Fiskeridirektoratet, inden ansøgningerne skulle indgives.

Alle ansøgninger om tilladelse vil blive behandlet. Der er mulighed for at påklage afgørelsen til Fødevareministeriets departement.

Hvor længe løber tilladelserne
Tilladelserne udstedes som udgangspunkt for 2009-2011. Formålet med ordningen er at leve op til
målsætningerne om nedsættelse af indsatsen i ålefiskeriet i saltvandområderne med 50 % i forhold
til den gennemsnitlige fiskeriindsats i 2004-2006. Der kan derfor i perioden blive tale om at indskrænke antallet af de redskaber, der må bruges yderligere.
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Fra 2012 og fremefter kan der også blive tale om indskrænkninger. Dette vil blive vurderet i forhold
til den reduktion af indsatsen, der på det tidspunkt kan dokumenteres i forhold til fiskeriet i 20042006.

Tilladelserne og retten til at anvende redskaber kan ikke overdrages. Hvis en tilladelseshaver ophører med ålefiskeriet, vil tilladelsen blive inddraget.

Hvis en ålebedrift er overtaget af en anden fisker i 2004-2007, kan tilladelsen udstedes til den, der
har overtaget den. Det er en forudsætning, at både overdrager og den, der har overtaget bedriften,
skriver under i fællesskab på den ansøgning, der skal være indsendt den 1. december 2008. (§ 26)

Kan der udstedes tilladelse, selvom den pågældende ikke opfylder betingelserne
Der er ikke som ved indførelsen af Ny Regulering mulighed for at få tilladelse på grundlag af en
række atypiske forhold. I§§ 21-23 er der dog åbnet for, at dispensere i 3 situationer på nærmere angivne betingelser.

Der er mulighed for, at fiskere, der ikke opfylder kravet om indrapporterede landinger af en vis størrelse i 2004-2006 (60.000 kr. eller 1.200 kg), men som opfylder kravet i 2007 (20.000 kr. eller 400
kg) kan få dispensation, hvis de er nyetablerede i ålefiskeriet.

Det er en betingelse for dispensation, at den pågældende har etableret sig i ålefiskeriet og i 2007 har
opnået en afhængighed af ålefiskeriet, der svarer til mindste 20 % af den pågældendes bruttoomsætning fra fiskeri og alle øvrige indtægter det år. (§ 21)

Tilsvarende er der mulighed for at dispensere ved alvorlig længerevarende sygdom (6 måneder)
som har afskåret den pågældende fra at udøve fiskeri. For at dispensation kan komme på tale, skal
den pågældende kunne påvise afhængighed af ålefiskeriet i mindst 2 år i perioden 2004-2007. (§ 22)

Der er desuden mulighed for at dispensere for helt nyetablerede fiskere, der inden for de sidste 2 år
har afsluttet lærlingeuddannelsen. (§ 23)

Særligt om ferskvand
Erhvervsfiskere i ferskvand dvs. personer og selskaber, der opfylder kravet om indrapporteret bruttoomsætning fra landinger af ål i 2004-2006 (60.000 kr. eller 1.200. kg) og i 2007 på (20.000 kr. eller 400 kg) kan få tilladelse på samme måde som erhvervsfiskere i saltvand. Udgangspunktet for tilladelsen vil være den redskabsanvendelse, der er anvendt i 2007.
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Som led i gennemførelsen af åleforvaltningsplanen i ferskvand fastlægges nye regler for anvendelse
af ruser i ferskvand og åbningstider for ålekister. Der er lagt op til, at brugen udfases i perioden
frem til 2012, se bilag C. Indtil dette tidspunkt kan også bredejere og andre, der har tilladelse til at
omsætte fangsterne bruge ruserne og ålekisterne i overensstemmelse med de regler, der kommer til
at gælde.
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