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Världsnaturfonden WWFs yttrande för Dnr 1592-2019; Remiss gällande ändring av 
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och 
Östersjön avseende förbudsperiod för fiske efter ål i havet. 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 
 

• WWF vill gärna se att fiskestoppet införs då det fiskas som mest ål i Sverige, dvs från 1 augusti till 
31 oktober, vilket skulle minska den av fisket orsakade åldödligheten med drygt 60 procent 
jämfört med den 20 procents reducering som det föreslagna fiskestoppet mellan 1 november till 31 
januari skulle innebära.  

• WWF anser att även om den svenska förbudsperioden kommer att ha relativt liten inverkan på 
beståndet som helhet (mellan 1.4 - 3.4 procent beroende på när stoppet införs) så är det viktigt att 
ta vara på den möjlighet som förbudet innebär för ökat skydd av ål. Sveriges beslut kan påverka 
andra länders val av månader och kan därmed ge en större total effekt på ålbeståndet än vad 
myndigheten beräknar. 

• WWF instämmer med Havs- och Vattenmyndigheten att det tre månader långa förbudet är 
otillräckligt och vill därför se ett totalstopp av allt ålfiske inom hela EU tillsammans med tydliga 
bevarandeåtgärder för ål. 

• WWF anser att de insatser som myndigheten tagit för att minska ålfisket är bra, men att dessa inte 
kan försvara ett fortsatt fiske på en akut hotad art. Det Internationella Havsforskningsrådet är 
tydlig i sina rekommendationer – all mänsklig påverkan, inklusive fiske – ska minskas till eller 
hållas så nära noll som möjligt. WWF anser att Sverige inte lyckats att motsvara rådgivningen då 
det fiskades 142 ton ål i Sverige förra året, och drygt 140 ton ål dör i vattenkraftverken årligen. Då 
är inte tjuvfisket på ål inräknat, där beslagtagna olagliga ålfiskeredskap ökade från 161 till 204 
mellan 2017-2018. 

• Att kommissionen granskar ålförordningen och de nationella ålförvaltningsplanernas 
verkningsfullhet är positivt, men det kommer att ta tid innan granskningen omsätts i konkreta 
åtgärder som röjning av vandringshinder och ytterligare fiskerestriktioner. Givet ålens akuta 
situation bör åtgärder vidtas omgående, annars riskerar det europeiska ålbeståndet att helt 
försvinna.  
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