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Till 
Havs- och vattenmyndigheten 
havochvatten@havochvatten.se 
 
 
 
Yttrande över 0945 - 2021, Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet 

 
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) är ett riksförbund som sedan 1897, och i nuvarande namn sedan 

1937, organiserar det svenska yrkesfisket i sötvatten. Det svenska yrkesfisket i sötvatten omfattar ca 15% av 
värdet av den svenska fiskenäringen. 

 
Vi tackar för att ha givits tillfälle att yttra oss över rubricerade remiss och avger härmed följande svar. 

 
 
Stopperiod: 
 
Svensk stopperiod för ålfiske skall vara samma som i Danmark. Det vill säga 1 december 2021 till 28 februari 
2022. 
 
Skäl: 
 
Under den stopperiod som fanns mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021 gavs det danska yrkesfisket och 
därtill 14 000 danska sportfiskare med registrerade ålfisketillstånd genom Öresundskonventionen från 1937   
möjlighet att fiska i Öresund ända in till den svenska stranden där ålfiske sker utan att störas av svenska 
ålfiskare, inte enbart under november månad, utan hela hösten, eftersom öresundsfisket kan ses som avvecklat 
för svenskar. 
 
Enligt våra före detta ålfiskare i Öresund, samt andra källor, stämmer inte Havs- och vattenmyndighetens 
bedömning i stycke 5 på sidan 2 i konsekvensutredningen förtäljande citerat:  
Analyser av det danska yrkes- och fritidsfisket av ål i Öresund åren (2018-2020) visar att det danskt fiske under 
november månad för de år då det svenska fisket varit stoppat inte har ökat. 
 
Myndighetens utsaga är falsk. 
 
Att påstå att Danmark skulle ha någon som helst tillfyllestvarande kontroll över 14 000 nöjesfiskare med 
tillstånd för ålfiske och därtill ett stort antal yrkesfiskare är en orimlighet. Det rör sig trots allt om att klara av 
att få tillförlitlig information om ett antal ålfiskare som tiofalt överstiger totala antalet svenska yrkesfiskare. 
Den stora mängd danska fiskebåtar och fritidsbåtar som syns vid svenska kusten i Öresund under höstarna 
misstänks av våra medlemmar ej varande badgäster utan sport- och yrkesfiskare med inriktning på ål. Att lyckas 
överskrida de 25,2 ton under 3 månader som det svenska fisket inbringat vållar danskarna ringa ansträngning, 
då man fått tillgång till allt ålfiske i och med att de svenska fiskarena är helt avvecklade under i princip hela 
ålfiskeperioden!  
 
Våra medlemmars bedömning är tillitsfullare. 
 
 



Vi bör i kanske stället se det som Danmarks sätt att hjälpa sina medborgare på svenska fiskares bekostnad 
genom att ge otillförlitlig information till Sverige. Danmark gör helt rätt i denna situation. Man skyddar sina 
medborgare.  
Genom remissens förslag gör svenska myndigheter exakt samma sak: Skyddar danska medborgares försörjning. 
 
Med tanke på det stora antalet danska fiskare och sportfiskare inom det område som normalt används av de 
svenska fiskarena, samt efter bedömning av fiskemetoderna och avsaknaden av kvotbegränsning, kan 
konstateras att utfallet genom myndighetens beslut innebär ett mångfaldigat större ålfiske på svenskt vatten i 
Öresund under hela hösten än vad som vanligtvis förekommer, om myndighetens remissförslag verkställs. 
 
Då remissens förslag inte kan visas ha någon reell påverkan på ålbeståndets välbefinnande finns risk för att 
saken i stället skulle kunna prövas enligt diskrimineringslagen 2008:567, exempelvis §5 punkt 3. I proposition  
2007/08:95 nämns redan i tredje stycket avseende start och drivande av näringsverksamhet om förhållanden 
kring diskriminering i näringsverksamhet. 
Att hävda att försök görs att komma överens med danska myndigheter för undvikande av denna aspekt kan 
vara rimligt under en kort tidsperiod, men efter tre års diskussioner utan resultat kan konstateras att 
myndigheten måste förhålla sig till faktiska omständigheter i omvärlden eftersom omvärlden fattar sina beslut 
först. 
 
 
Kontroll: 
 
SIC sympatiserar med förslag om åtgärder som avses innebära inskränkningar i svartfiske. I denna del vill vi 
hänvisa till det mer utförliga svar som avges från SFPO och som skall anses utgöra remissvar även från oss. 
 
Vi noterar att myndigheten i samband med avvecklingen av ålfisket på västkusten inte tyckte att vår idé om 
inlösen av ålfiskeredskap kunde finansieras. Noterar att finansiering av Kustbevakningens arbete på ostkusten 
med beslag av svartfiskeredskap med ursprung från västkustens nedlagda ålfiske däremot inte har varit lika 
bekymmersamt. 
 
Delar av remissens förslag till åtgärder mot svartfiske har tyvärr tvingats fram på grund av detta misstag i 
gången tid. Vi hoppas att myndigheten inte gör samma misstag igen avseende tidsbestämningen av 
ålfiskestoppet. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Insjöfiskarena 
 
 
Mats Eriksson    Mats Ingemarsson  
Förbundsordförande   Vd  
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