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Smålandskustens Skärgårdsförening (SSF) representerar den bofasta skärgårdsbefolkningens intressen.
Föreningen är en politiskt obunden sammanslutning av medlemmar som vill främja skärgårdens näringsliv,
förbättra de bofastas levnadsvillkor samt skydda och vårda skärgårdens miljö.
Smålandskustens Skärgårdsförening är en av totalt 14 medlemsföreningar som bildar Skärgårdarnas
Riksförbund (SRF).

REMISSVAR
Nationell förvaltningsplan för ål samt reglering av ålfisket 2009
Det var med bestörtning som vi i förra helgen tog emot beskedet om Fiskeriverkets odemokratiska
remisshantering av förslaget till nationell förvaltningsplan för ål samt reglering av ålfisket 2009. Beskedet om
att handlingarna skickats ut på remiss nådde oss när Skärgårdarnas Riksförbund genomförde sitt senaste
styrelsemöte den 22 november i Stockholm. Det var en av medlemsföreningarna – Östergötlands
Skärgårdsförening – som framförde beskedet. Ingen av de övriga 13 medlemsföreningarna i riksförbundet var
medvetna om den pågående och extremt forcerade handläggningen av remissärendet. Skärgårdarnas
Riksförbund har också ”undanhållits” remissen. Däremot har landets stora naturorganisationer inbjudits att
lämna sina synpunkter och av erfarenhet vet vi att deras intressen oftast går stick i stäv med skärgårdsbornas.
Det var tack vare en insiktsfull och effektiv handläggning av fiskerikonsulenten på Länsstyrelsen i
Östergötlands län som de svenska skärgårdsbornas organisationer fått information om ärendet. Motsvarande
hantering av ärendet i Kalmar län har tyvärr inte ägt rum beroende på att fiskerikonsulenten var otillgänglig
när remissen kom fram till länsstyrelsen. I det senare fallet har fiskerikonsulenten – hals över huvud – endast
hunnit ringa runt till fiskets organisationer i Kalmar län för att kommunicera förvaltningsplanen och
regleringen av ålfisket. Samtliga av fiskerikonsulenten tillfrågade representanter från fiskets sida är
förtvivlade över de nya unika åtstramningarna från svensk sida.

Förödande och onödiga åtstramningar
Det är särskilt förslaget om att dra ned på fiskesäsongens längd, införandet av effortdagar, som är den allra
tuffaste åtstramningen. Fiskeriverket har tydligen inte brytt sig om att ostkustens ålfiskesäsong omfattar
perioden 1/5 – 30/10, plus minus 2 veckor beroende på månens faser. Det liggande förslaget om max 90
fiskedagar i följd innebär i realiteten en avveckling av det viktiga försommarfisket efter gulål.
Kravet på att bottengarnen ska förses med flyktöppningar eller stå öppna före och efter de s.k. effortdagarna
är också en orimligt stor åtstramning. Bifångsterna i ålbottengarnen är nämligen omfattande och av stor
ekonomisk betydelse.
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Förändringsförslag
I brist på tid har vi valt att utgå från det remissvar som skickats in av Skärgårdarnas Riksförbund med
följande tillägg och kompletteringar:
• Förslaget om effortdagar slopas helt för ostkustens skärgårdar.
• Kravet på flyktöppningar slopas helt. Det är viktigt att säkerställa möjligheten att använda bottengarn för
andra ekonomiskt viktiga arter som piggvar, flundra, sik, abborre, gädda och strömming. Vid behov kan
ålen släppas fri i samband med vittjningen av redskapen.
• Istället för att fortsätta frånta de som fiskar ål på enskilt vatten utan yrkesfiskarlicens ska en
fångstbegränsning (max 10 ton/år och fiskare) införas för alla.
• Släpp fram unga och medelålders ålfiskare som är permanentboende på öar utan fast landförbindelse på
bekostnad av dem som med marginal passerat 65 års ålder. Ålfiskare verksamma i skärgården ska ges
företräde i förhållande till fastlandsbaserade ålfiskare på Öland och i Skåne. I den småländska skärgården
är ålfisket grunden och förutsättningen för en Levande Skärgård.
• De frivilliga åtgärder som diskuteras med vattenkraftindustrin måste omedelbart omskrivas till tvingande
åtgärder. Det är dags att kraftindustrin tar på sig det fulla ekonomiska ansvaret för de omfattande skador
som drabbat ett stort antal fiskarter och indirekt alla former av fiske (yrkesfiske, binäringsfiske,
husbehovsfiske, fritidsfiske och sportfiske). Avgiften bör utformas som en produktionsavgift (x öre/kWh)
och användas för att bygga och underhålla säkra vandringsvägar såväl nedför som uppför vattendragen.
Avgiften ska också betalas ut som ersättning till drabbade fiskare, och i aktuellt fall tänker vi särskilt på
skärgårdens ålfiskare. Detta förslag ska tas omhand med högsta prioritet och beslutas av riksdagen inom
ett år, d.v.s. senaste den 30 november 2009.

Avslutning
Införandet av ålfiskeförbudet våren 2007 och rödlistningen av ålen har redan bidragit till stora konsekvenser
för dem som varit beroende av ålfisket för sin försörjning. Priset har rasat med 40-50% och några av de som t
ex arrenderar ålfiskevatten har inte fått sina arrenden förlängda – ägarna är inflyttade naturkramare.
Konsekvenserna av förbudet kommer att öka yttrligare, och mot den bakgrunden är det helt onödigt att införa
nya detaljregleringar fr.o.m. 2009. Ålfisket är redan utom räddning p.g.a. Fiskeriverkets panikåtgärder och
”bäst i klassen”-attityd inom det europeiska samarbetet.
Vi känner djup sorg och upprördhet över att Fiskeriverket återigen har visat att man inte bryr sig om
skärgårdsborna och det småskaliga kust- och skärgårdsfiskets framtid längs ostkusten. Det är den mildaste
tolkningen vi kan göra mot bakgrund av Fiskeriverkets beteende både då och nu.
Till skillnad från Fiskeriverket kommer Smålandskustens Skärgårdsförening fortsätta att verka för en
”Levande Skärgård” i vid bemärkelse och att det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i Balans och levande
kust och skärgård” uppnås. Vi ser fram emot den dag då Fiskeriverket samordnar sina åtgärder med andra
statliga verk och myndigheter.
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Distributionssätt och datum
Detta undertecknade remissvar har skannats och skickats (30/11 2008) med e-post till Fiskeriverkets
handläggare.
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