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FFD den 24. november 2021

FFD-høringssvar til: Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for
2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i
EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande, KOM (2021) 661.
Europæisk ål
”ICES har den 4. november 2021 fremlagt sin rådgivning for ål. ICES anbefaler, at der ikke bør være
fangster af ål i nogen habitater i 2022, når forsigtighedsprincippet anvendes. Dette gælder både for
rekreative og erhvervsmæssige fangster og inkluderer fangster af glasål til udsætning og akvakultur.
ICES rådgiver endvidere om, at andre menneskeskabte dødeligheder bør minimeres og elimineres,
hvor det er muligt. Kommissionen har endnu ikke fremlagt sit forslag om ål for 2022.”
Det er FFD’s opfattelse, at Danmark har levet op til EU’s 80 årige handeplan for den Europæiske ål,
og defor undrer det os med udspillet om en totalfredning af samme i 2022. Der er ikke FFD’s
opfattelse, at det er nødvendigt, med et så draktisk tiltag.
Tilbage i 2008, hvor åleforvaltningsplanen kom, fik alle erhvervsfiskere i de ferske vande begrænset
deres antal af redskaber, og lodsejerne fik begrænset deres fangstperiode til 1. august til 15. oktober,
så allerede på det tidspunkt, blev der begrænsninger.
Der er efterfølgende flere erhvervsfiskere, som har valgt at opgive deres erhverv, og dermed er der
mindre fangster af ål, som derved taler imod ICES forslag til en total fredning.
Ministeriet må jo kunne dokumentere, at fangsten af ål er dalende, da alle skal indrapportere fangster.
Hvis forbuddet mod fangst af glasål, også kommer til at omfatte fangst, til udsætninger vil få den
konsekvens, at udsætningsarbejdet med de opimod 10 millioner ål, der årligt udsættes i Europa,
kommer til at stoppe. Dette vil sansynligtivis få en negetiv indflydelse på den gydemodne bestand,
der kan nå tilbage til yngleområderne.

Bemærkning: Det er en meget kort hørringstid, til at svare på dette.
På vegne af
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Sekretær Bjarne Bach
Væthvej 51, 8870 Langå
bjarne.bach@langaa-sf.dk

