Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fiskeridirektoratet

Til deltagerne i ålemødet i Fiskeridirektoratet
Den 31. januar 2008

Dato:16. januar 2008
Ref.:LEJ
J.nr.:2004-01170
Bedes anført i svar

Der henvises til indbydelse af 8. januar 2008 til orienteringsmøde og drøftelse af
mulighederne for gennemførelse af Rådets Forordning om foranstaltninger til genopretning
af bestanden af europæisk ål.
Mødet finder sted torsdag den 31. januar 2008 kl. 12.30, mødelokale nr. 3, stuen, i
Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30 i København.
For mødet fastsættes følgende dagsorden:
1. Gennemgang af Rådets Forordning nr. 1100/2007 af 18. september 2007 om
foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål (vedlægges)
2. Gennemgang af notat af 6. december 2007 (vedlægges) udarbejdet af DTU AquaInstitut for Akvatiske Ressourcer (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) med
mulighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål
3. Opnåelse i Danmark af de fastsatte mål med henblik på beskyttelse af ål
a)Åleforvaltningsplan
b) Gennemgang og drøftelse af de elementer, der skal indgå med henblik på den
regulering, der skal gennemføres
4. Den videre proces, herunder en tidsplan for det videre arbejde
Ad Dagsordenspunkt 1. Rådets Forordning om foranstaltninger til genopretning af
bestanden af europæisk ål vil blive gennemgået.
Ad Dagsordenspunkt 2. DTU Aqua vil gennemgå ovennævnte notat og der vil være
mulighed for at stille spørgsmål.
Ad Dagsordenspunkt 3. Med hensyn til opnåelse i Danmark af de fastsatte mål med henblik
på beskyttelse af ål, er der i ovennævnte notat fra DTU Aqua opstillet 3 mulige
forvaltningsstrategier:
1. EU åleforvaltningsplan for ferskvand kombineret med en reduktion i fiskeriindsatsen
i ålefiskerier i saltvand på 50 %
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2. EU åleforvaltningsplan omfattende både ferskvand og saltvand
3. Ingen EU åleforvaltningsplan, dvs. 50 % reduktion i fiskeriindsats i ferskvand og
saltvand
Fødevareministeriet lægger op til, at der i forbindelse med det videre arbejde omkring
gennemførelsen anvendes strategi nr. 1: EU åleforvaltningsplan for ferskvand
kombineret med en reduktion i fiskeriindsatsen i ålefiskerier i saltvand på 50 % i form af
en national plan.
Ad Dagsordenspunkt 3 a) Åleforvaltningsplan
Åleforvaltningsplan
Forordningen foreskriver, at der for ferskvandsområder udarbejdes en åleforvaltningsplan,
som har til formål at skabe stor sandsynlighed for, at mindst 40 % af biomassen af voksne ål
(blankål) undslipper tilbage til havet set i forhold til det bedste skøn over det undslip, der
ville have været, hvis bestanden ikke var blevet udsat for menneskeskabt
påvirkning/dødelighed. Åleforvaltningsplanen udarbejdes med det formål at opfylde dette
mål på lang sigt.
Ferskvandsområder er vandløbsoplande, som udgør naturlige levesteder for ål. Disse kan
omfatte marine farvande og man kan fastlægge hele sit nationale område som ét
ålevandløbsopland.
En åleforvaltningsplan kan ifølge forordningen f.eks. indeholde følgende foranstaltninger:
• Reduktion af det erhvervsmæssige fiskeri
• Begrænsning af fritidsfiskeriet
• Udsætningsforanstaltninger
• Skabe passage og forbedring af levestederne i vandløb samt andre
miljøforanstaltninger
• Bekæmpelse af prædatorer – herunder f.eks. skarv
• Midlertidig slukning af vandkraftturbiner
• Foranstaltninger vedr. akvakultur
Det fremgår, at det enkelte medlemsland i planen så hurtigt som muligt skal gennemføre
passende foranstaltninger til reduktion af åledødeligheden forårsaget af faktorer uden for
fiskeriet, herunder vandkraftturbiner og prædatorer.
Åleforvaltningsplanen skal indeholde foranstaltninger til at nå, overvåge og kontrollere
målet om 40 % undslipning og en tidsplan herfor.
For saltvandsområder, som ikke er omfattet af en åleforvaltningsplan skal
fiskeriindsatsen i ålefiskeriet reduceres med 50 % i forhold til den gennemsnitlige
fiskeriindsats i 2004-2006 eller med så meget, at ålefangsten reduceres med mindst 50 % i

forhold til 2004-2006. Reduktionen kan gennemføres gradvis, i begyndelsen med 15 % om
året i de første to år over en 5 års periode fra den 1. juli 2009.
Ad dagsordenspunkt 3 b). Gennemgang og drøftelse af de elementer, der skal indgå med
henblik på den regulering, der skal gennemføres.
Det fremgår af DTU Aqua’s beregninger, at en forvaltningsplan for ferskvand med en
målsætning om, at mindst 40 % af de voksne ål undslipper til havet vil, for at kunne
opfyldes, indebære en udfasning af fiskeriet i ferskvand. Herudover vil der være behov for
sikring af ålens vandringsrute forbi turbiner og dambrug, regulering af prædation fra
skarver og supplerende åleudsætninger. Omfanget af udsætninger vil afhænge af
udviklingen i den naturlige tilgang af glasål. Udsætningsbehovet anslås til 5-6 tons glasål,
hvilket kan vise sig svært at skaffe på grund af den ringe tilgang af glasål til Europa.
For saltvandsområder vil der være forskellige elementer, som kan indgå med henblik på at
opfylde det i forordningen fastsatte mål om en 50 % indsatsreduktion. Ved regulering af
fiskeriet i forhold til både erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskeriet kan følgende elementer
indgå:
1.
2.
3.
4.
5.

Begrænsning af antal redskaber
Begrænsning i fangst
Indførelse af forhøjet mindstemål
Lukkede områder
Begrænsning i tid

Ad Dagsordenspunkt 4. Den videre proces, herunder en tidsplan for det videre arbejde.
I forordningen er der angivet en tidsramme, idet det fremgår, at medlemslandene senest
den 31. december 2008 skal forelægge en åleforvaltningsplan for Kommissionen. Det
tilstræbes, at arbejdet færdiggøres så hurtigt som muligt. Den godkendte forvaltningsplan
træder i kraft den 1. juli 2009.
Efter drøftelsen på mødet den 31. januar 2008 vil Fiskeridirektoratet – efter at
organisationerne har haft mulighed for at indsende skriftlige bemærkninger – arbejde
videre med forslag til en åleforvaltningsplan for ferskvand samt en national plan for
reduktion i fiskeriindsatsen i ålefiskerier i saltvand på 50 % og vil i denne forbindelse
udarbejde konkrete udkast til de reguleringstiltag, der skal gennemføres. Der vil i den
fortsatte proces være inddragelse og høring af interesserne.
Med venlig hilsen
Lene Jensen Scheel-Bech
Specialkonsulent

