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Världsnaturfonden WWFs yttrande för Dnr 0943–2022: Remiss gällande ändrade regler för 

fiske efter ål i havet. 

 

 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 

Den europeiska ålen är en akut hotad art som skulle gynnas av ett totalstopp av allt ålfiske 

inom hela EU tillsammans med tydlig implementering av bevarandeåtgärder för ål i hela dess 

utbredningsområde och livscykel. WWF yrkar fortsatt på ett totalt ålfiskeförbud. 

 

Rekryteringen av europeisk ål (Anguilla anguilla) har under de senaste femtio åren minskat med 90–

95 procent och ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som skulle 

indikera ett hållbart bestånd. Europeisk ål utgör ett och samma genetiska bestånd. Beståndet är 

klassat som Akut hotad (CR) av IUCN och av SLU ArtDatabanken. Europeisk ål omfattas sedan 

2009 av CITES appendix II då arten riskerar att utrotas om inte handeln inom och utom EU 

kontrolleras. Listningen är implementerad i EU:s CITES-förordning (338/97/EG). 

Givet ålens akuta situation bör starkare åtgärder vidtas omgående, annars riskerar det europeiska 

ålbeståndet att helt försvinna. Ålen inkluderades i den gemensamma fiskeripolitiken för drygt 10 år 

sedan och alla medlemsstater behöver öka graden av implementering i den ålförvaltningsplan som 

antagits. 

 

 

• 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 (ICES) är tydlig i sina rekommendationer - allt fiske av ål för alla 

ändamål ska vara noll 2022. Rådet omfattar ålens alla livsstadier och allt fiske, inklusive 

fångst av glasål för utsättning och vattenbruk. Annan dödlighet av ål, orsakad av människan, 

bör minimeras och elimineras där så är möjligt. 
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• WWF anser att det är positivt att EU-kommissionen granskar ålförordningen och de 

nationella ålförvaltningsplanernas verkningsfullhet, men det kommer att ta tid innan 

granskningen omsätts i konkreta åtgärder som röjning av vandringshinder eller 

konstruktioner av omlöp för fiskvandring, inklusive ål och ytterligare fiskerestriktioner.  

 

• WWF anser att de kontrollåtgärder som myndigheten föreslår i remissen och ämnar införa 

kommer att vara mycket svårkontrollerade - exempelvis kontroll av exakta mängder vid 

fångst och sumpning. Kontroll av redskap bör även genomföras regelbundet för att undvika 

olagligt fiske. 
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