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Svar på høring av rapport om fremtidig
forvaltning av ål i Norge.
NFSF har med interesse lest rapporten om forvaltning av ål.
Ut fra internasjonale regler og ICES sine anbefalinger er det forståelig at også vi skal være
med og ta et ansvar for ålebestanden.
Der er likevel et stort paradoks i saken, og det er det svært omfattende fisket på glassål i
Europa. Det eneste logiske når en bestand har så negativ utvikling som denne, er at en lar
yngelen få være i de naturlige økosystemene. Vi er usikre på om de foreslåtte tiltakene i EU
med utsetting av ål under 12 cm er et tilstrekkelig tiltak for å verne glassålen.
Hovedutfordringen for å få opp bestanden må derfor være å få en drastisk reduksjon i fisket
etter glassål.
Så til de norske reguleringene.

Avvising av forslag 1
Ålefisket er et spesielt fiske som kun drives av få personer. Det krever mye lokalkunnskap og
kompetanse. Personene som driver fisket har opparbeidet denne kunnskapen over lang tid og
det er i stor grad godt voksne personer.
Alternativ 1 med fredning i 15 år vil derfor føre til at de fleste av dagens ålefiskere
bokstavelig talt dør ut og kunnskapen og tradisjonene omkring ålefisket blir borte. Dette vil
være et stort tap for kystkulturen og NFSF vil derfor ikke gå inn for det.

Justering av forslag 2
NFSF støtter forslag 2 om et fortsatt ålefiske.
Vi ser at det her er målsetningen å få til en 50% reduksjon av ålefisket.
Fritidsfisket sin andel av redusert fiske
Ut fra at fritidsfisket pr. i dag står for ca 40% av fangstene mener vi det er riktig at vi skal stå
for om lag 40% av den totale reduksjonen.

Likebehandling i redskapsbruk
Ålefisket foregår i dag nesten utelukkende ved bruk av ruser. Der er minst 3 grunner til dette.
For det første er rusene mer effektive enn teinene. For det andre er det mer tungvint med
teiner fordi de krever agn. Et siste og svært viktig moment er dessuten at tilgangen på agn i
dag er svært vanskelig. Ålefisket krever ferskt agn og aller helst sild. Tilgangen på fersk sild
er mye vanskeligere nå enn før. I praksis vil dette si at et krav om at fritidsfiskerne kun
kan bruke teiner vil utelukke dem fra fisket.
NFSF vil forutsette at fritidsfiskerne og yrkesfiskerne blir likebehandlet når det gjelder valg
av redskap til fangst av ål. Noe annet vil være å gi yrkesfiskerne en eksklusiv rett til ålefisket
på bekostning av fritidsfiskerne.
Ved innføring av krav om skillerist i åleteiner, så ser vi det som selvsagt at dette må gjelde
likt for både fritids og yrkesfiskere.
2 Begrensende faktorer
I alternativ 2 ligger der 2 begrensende faktorer for å få ned fangsttallene, det ene er kortere
fisketid og det andre er begrensning i redskapsbruken.
a. Fritidsfisket
For fritidsfisket sin del vil avgrensing i fisketid alene gi en reduksjon i fangsten på 36% om en
ser data for 2006 og 2007 i gjennomsnitt. Jeg baserer meg da på tabell 6.2 i rapporten om
forvaltning av ål.
Det er NFSF sitt inntrykk at fritidsfiskere som fisker etter ål utnytter den lovlige
redskapsmengden fullt ut.
Siden fritidsfisket allerede har en begrensning i redskapsbruken på 20 enheter kan derfor ikke
kortere fisketid kompenseres med bruk av mer redskap.
Det mangler da bare 4% på at fritidsfisket er i havn med sin del av redusert fangst på ål. Siden
målsetningen om reduksjonen er forventet å være i havn innen 2013 mener vi at det er grunn
til å kunne gå for dette.
Vi vet at svært mange av dagens ålefiskere i fritidsfisket er pensjonister, og de vil av
aldersmessige årsaker avslutte fisket om ikke så mange år. Rekrutteringen til dette spesielle
fisket er svak, så vi mener der er grunn til å forvente færre ålefiskere i årene som kommer.
Dette vil gi et ytterligere bidrag til fangstreduksjonen.
Totalt sett mener vi derfor at redusert fangsttid alene er nok til å oppfylle målsetningen om
50% reduksjon i fritidsfisket kvantum av ål.
Vi vil også peke på at fritidsfiskerne yter et viktig bidrag når det gjelder å opprettholde store
nok leveringer til å opprettholde mottak av ål. I den anledning vil vi sitere uttalelse fra
daværende fiskeridirektør Petter Gullestad i forbindelse med vurdering av
redskapsreguleringer i arbeidet med hummersaken i 2008:
” Fiskeridirektørens vurdering:
Når det gjelder forslaget om å forby bruk av ruser til fangst av ål vil
dette ramme vesentlig mer enn gjeldende bestemmelser om forbud mot bruk av
torskeruser. Bakgrunnen for dette er at det i denne tiden foregår et lovlig
fiske etter ål for omsetning, i motsetning til fiske etter torsk som har sin
sesong på høsten/vinteren. Arbeidsgruppen har foreslått at manntallsførte
fiskere unntas fra forbudet. Fiske for omsetning av ål foregår imidlertid

for en stor del av personer som ikke står oppført i fiskermanntallet. Et
slikt forbud er opplyst å måtte medføre at det flere steder på kysten ikke
vil være tilstrekkelige fangstkvanta til å kunne opprettholde fangstmottak
av ål.
Fiskeridirektøren vil derfor ikke nå foreslå at det innføres et forbud mot å
benytte åleruser.)”
b. Yrkesfisket
I yrkesfisket viser tabell 6.2 at om lag 60% av fangsten foregår i juli, august og september. Da
gjenstår 10% reduksjon for å nå målet om 50% reduksjon av fangsten.
Siden der ikke er noe tak på redskapsmengden i yrkesfisket i dag, så er det et åpent spørsmål
hvor mange fangstenheter yrkesfiskeren egentlig bruker. Dersom han eksempelvis bare bruker
50 ruser i dag, så vil kortere fisketid kunne kompenseres med bruk av mer redskap, og da vil
en ikke få den forventede effekten av redusert fisketid.
Kanskje trengs det noen sesonger med redusert fisketid for å få data som kan gi grunnlag for å
sette en riktig redskapsmengde også i yrkesfisket.
Vi mener det må være opp til direktoratet å vurdere om en redskapsbegrensning på 100 ruser
er tilstrekkelig til å gi den ønskede fangstreduksjonen i yrkesfisket.
Vi ønsker lykke til det videre arbeidet med utforming av reguleringer i ålefisket.
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