
Fiskere bekymret 
for deres fremtid
Hvis ikke der findes løsninger, så er  
bundgarnfiskeriet væk til næste år

ÅLESTOP    

Af René Dandanell 

Der var stor bekymring 
for ålefiskeriets fremtid 
i Danmark, da de sidste 
bundgarnsfiskere var 
samlet i Karrebæksmin-
de. Det er lukkeperio-
den på tre måneder, der 
vækker stor bekymring. 
Men den er der, og det 
er svært at forestille sig, 
at den kommer til at bli-
ve fjernet. 

- Lukkeperioden er 
der for i år, og den skal i 
forsøge at håndtere. Det 
er med henblik på at få 
noget andet end en luk-
keperiode fra 2019, vi 
arbejder på, sagde Lene 
Jensen Scheel-Beck fra 
Udenrigsministeriets 
departement. 

Derfor lød rådet også 
til fiskerne, at man skal 
finde en vej til at over-
leve i år. For sker det 
ikke så er ålefiskerne 
væk næste år, lød det 
bekymrende fra Allan 
Buch. Han pegede på, at 
en kompensation eller 
en ordning, hvor staten 
køber ålene til genud-
sætning kunne være en 
vej at gå. 

- Hvis vi ikke får en 
mulighed for at overle-

ve det første år, så er der 
ikke nogen tilbage, og så 
kan det være lige meget, 
sagde Allan Buch. 

Han pegede på, at den 
forvaltningsplan, der al-
lerede er sat iværk, er 
blevet overholdt. Dan-
mark har været ”den 
pæne dreng” i klassen. 

- Ålestoppet skal vi 
have væk ellers kan vi 
ikke få det til at virke, 
konstaterede Allan 
Buch. 

Han opfordrede til at 
kigge på tallene for de 
måneder, der lukkes for 
fiskeriet, så et tab kan 
opgøres.

Allan Buch pegede på, 
at de fisk, der mangler i 
regnskabet på grund af 
stoppet, er med til at få 
flere til at stoppe, hvis 
ikke der findes en løs-
ning, der giver økonomi 
til fiskerne. 

Ole Lundberg Larsen 
nævnte, at hvis nogen 
sidder med ”columbus-
ægget” eller bare en god 
idé, så er vi klar til at 
lytte. 

- Nu skal vi have er-
hvervet igennem de tre 
måneder, og så er vi 
nødt til at få lavet reg-
lerne om, så vi ikke står 
i samme situation næ-
ste år, konstaterede Ole 
Lundberg Larsen. 

Mange har et forkert billede af, hvordan bundgarnene fisker

ÅL   

Af René Dandanell 

Vi ved godt, at det ikke er 
tilfredsstillende, at EU har 
vedtaget et tre måneders 
stop for ålefiskeriet, lød 
det på bundgarnsmødet. Og 
heller ikke i lyset af, at dan-
ske ålefiskere har levet op 
til den handlingsplan, der 
er for ålefiskeriet. 

- Vi har levet op til pla-
nen fra 2009 i forhold til 
50 procents reduktion, 
sagde Lene Jensen Scheel-
Bech fra Udenrigsministe-
riets departement. 

Hun peger på, at det er 
vigtigt at få fortalt, hvad 
det er for en type af fiske-
ri, hvor der fiskes efter ål. 
Mange tror, at et bundgarn 
tager alt det, der kommer 
ude fra Østersøen, fortalte 
hun. 

- Der er ingen bundgarn, 
der spærrer det hele, sagde 
Lene Jensen Scheel-Bech 
på bundgarnsmødet i Kar-
rebæksminde. 

Hun nævnte også, at der 
jo er andet end fiskeri, der 
har betydning for ålebe-
standen. 

- Det er jo ikke en dansk 
ålebestand, men en euro-
pæisk bestand, forklarede 
Lene Jensen Scheel-Bech 
og fortalte, at forskerne 

mener, at der er flere andre 
faktorer, der har betydning 
for ålebestanden, for ek-
sempel klimaforandring, 
forurening, vira,  spærrin-
ger og prædation. 

- DTU Aqua har netop  
lavet et notat om betyd-
ningen af de tre måneders 
stop, som  viser, at den nye 
regulering har relativ lille 
effekt for  bestanden. Og 
det er også derfor vi arbej-
der aktivt i forhold til  EU-
Kommissionen  – i øvrigt 
sammen med Danmarks 
Fiskeriforening, som har 
vist bundgarnsfiskeriet for 
Kommissionen, så vi kan 

se på mulighederne for at 
få nogle alternative løsnin-
ger til lukkeperioden fra 
2019, sagde Lene Jensen 
Scheel-Bech. 

Krav til planen
Netop nu er planen ved at 
blive udarbejdet omkring, 
hvordan de tre måneders 
lukkeperiode skal håndte-
res. 

- Der skal jo laves en be-
kendtgørelse. Vi skal fin-
de ud af, hvordan skal vi 
håndtere det her i forhold 
til for eksempel redskaber 
og registrering. Det skal 
være troværdigt og kon-

trolerbart. De to ord er jeg 
nødt til at sige, fordi der 
er fokus på det her fiskeri 
både politisk og fra om-
verden, sagde Lene Jensen 
Scheel-Bech.

Vi skal have fortalt alle 
om bundgarnsfiskeriet
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Lene Jensen Scheel-bech  
fra Fiskeristyrelsen fortalte 
om arbejdet med at få  
ændret i planerne om  
en lukkeperiode for 
ålefiskeriet. 
Foto: René Dandanell. 
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Der er sket store fremskridt i arbejdet med sikkerhed, 
lød det fra Søfartsstyrelsen

SIKKERHED     

Af René Dandanell 

- Sikkerhed er at komme 
ud og hjem levende, lød 
det fra Peter Frey fra Sø-
fartsstyrelsen, da han på 
bundgarnsseminaret i Kar-
rebæksminde fortalte om, 
hvad der gør det sikkert 
at fiske. Sikkerheden skal 
dog ligge på rygraden hos 
den enkelte fisker: For det 
er en holdning at have styr 
på sin egen sikkerhed. 

Peter Frey pegede på, at 
uddannelse også er med 
til at øge sikkerheden. Og 
der er det Fiskeriskolen, 
der har været med til at 
øge fokus, men også Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd har 
haft en rolle i de forbed-
ringer, som er sket på sik-
kerhedsområdet. Og her 
havde han en stor ros til 
Arbejdsmiljørådet, faktisk 
så stor at han opfordrede 
til at tage kontakt til Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd 
før man kontakter Søfarts-
styrelsen. 

- De ved rigtig meget 
om reglerne. Specielt om 

de spidsfindige regler. De 
har sagsbehandlet på det 
før, så rådet lyder: ring 
til Arbejdsmiljørådet før i 
ringer til Søfartsstyrelsen, 
sagde Peter Frey. 

Teknologi
Fiskeriforeningerne spiller 
i den forbedring også en 
rolle, ligesom Søfartssty-
relsen og andre. 

Netop reglerne er med til 
at øge sikkerheden, mente 
Peter Frey. 

- Mange synes der er 
mange regler. Hvad nu hvis 
der ikke var så mange reg-
ler? Ville det skade siker-
heden? Det tror jeg, sagde 
han. 

Også teknologiske for-
bedringer hjælper på sik-
kerheden. 

- Jeg ved ikke hvor man-
ge, der skulle havde fingre 
i klemme i krabbeknusere 
før små teknologiske for-
bedringer gjorde det sik-
rere. 

Benyt førsyn
En del af sikkerheden er 
også de periodiske syn af 
fiskefartøjer. Og her kom 
Peter Frey med et godt råd. 

- Det allerbedste vi ved, 
når vi kommer ud, er når 
I siger, at Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd har været 
forbi. Det gør arbejdet me-
get nemt for os, sagde han 
og opfordrede til at tage 
kontakt til Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd for at få et 
”førsyn”. 

- Lad være med at vente 
til vi kommer, og få lavet 
forbedringerne, sagde han. 

Han nævnte også, at certi-
fikater og tilladelser bliver 
gennemgået ved besøget. 

- Man må godt rydde op 
i de certifikater og tilladel-
ser I har. Vi oplever nogle, 
der har nogle meget gamle 
papirer, der ikke længere er 
gyldige liggende, sagde Pe-
ter Frey. 

Synet foregår også ved at 
gå en tur på skibet. På den 
tur tjekkes om tingene vir-
ker. 

- Vi snakker også stabi-
litet med jer. I kører meget 
på fornemmelsen, men vi 
vil gerne have en eller an-
den form for stabilitet på 
skibene, sagde Peter Frey 
og nævnte, at besøget ofte 
varer mellem en og halvan-
den time. 

Du er din 
egen sikkerhed

Alle vil bevare 
ålefiskeriet
Et enigt folketing står bag ønsket om 
at bevare bundgarnsfiskeriet, 
så opbakningen er til stede

ÅLEFISKERI    

Af René Dandanell 

Der er stort fokus på 
ålefiskeriet, og det er 
ikke kun modstand. Al-
lan Buch, formand for 
bundgarnsudvalget i 
Danmarks Fiskerifor-
ening, fortalte, at der 
er stor interesse for at 
kæmpe for ålefiskeriet. 

- Både den nye og den 
gamle fiskeriminister og 
hele folketinget er ind-
stillet på, at ålefiskeriet 
skal bevares, sagde Al-
lan Buch, og nævnte, at 
det måske bliver muligt 
at genudsætte ålen i 
lukkeperioden, så fi-
skeriet efter andre arter 
kan fortsætte. Problemet 
med lukkeperioden er, 
at der derved kommer 
til at mangle data til den 
videnskabelige rådgiv-
ning. 

At fiskeriet ikke har 
den store betydning for 
ålebestanden vises også 
i et notat, som Allan 
Buch sad med på mødet. 

- Det marine fiskeri 
i EU, der foregår efter 
voksne ål, svarer til, at 
det marine erhvervsfi-
skeri i EU cirka fisker 
tre procent af den poten-
tielle gydebiomasse. Det 
ferske erhvervsfiskeri i 
EU fanger cirka 18 pro-
cent, og fritidsfiskeriet 
fanger cirka 7 procent, 
forklarede Allan Buch. 

Yderligere godt 40 
procent af gydebiomas-

sen forsvinder på grund 
af sæler, skarv, vandtur-
biner, spærringer mm. 
Tallene stammer fra et 
notat DTU Aqua har ud-
arbejdet på baggrund af 
rapporter fra ICES. 

- Det her viser, at fi-
skeriets indsats ingen-
ting flytter, fastslog 
Allan Buch, der også 
nævnte, at det er vigtigt 
at få de andre lande i 
EU, der har for eksem-
pel glasålsfiskeri, med 
på en plan. 

Ifølge Ole Lundberg 
Larsen, underdirek-
tør i Danmarks Fiske-
riforening er håbet, at 
EU-Kommissionen til 
efteråret ikke har ålen 
med på deres forslag for 
TAC-kvote forslaget for 
2019. 

Han pegede på, at der 
er brug for kendskab i 
systemet. 

- Uvidenhed omkring 
det her fiskeri, som 
man vil slå så hårdt 
ned på, er kæmpe stor. 
Derfor har det været en 
stor opgave at forklare, 
hvad det her er for no-
get fiskeri, nævnte Ole 
Lundberg Larsen og for-
klarede, at der arbejdes 
på sagen, og der bliver 
taget alle de møder, det 
er muligt og som der 
indbydes til.

- Vi har også haft EU-
Kommissionen på besøg 
hos Allan Buch i Mid-
delfart, så de kunne se 
en rigtig bundgarns-
bedrift, fortæller Ole 
Lundberg-Larsen. 
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HUSK 
LODSLEJDEREN

Fiskeristyrelsens 
kontrollanter vil gerne 
sikkert ombord på 
fiskefartøjerne. 

Derfor har de hen-
vendt sig til Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd om 
de vil gøre fiskeriet 
opmærksom på, at der 
skal være en lodslejder 
til rådighed. 

Umiddelbart er det 
ikke et stort problem 
for bundgarnsfiskerne, 
der traditionelt har små 
fartøjer, der er forholds-
vis nemme at komme 
ombord. Men reglerne 
om adgang til lodslejder 
gælder altså også for 
bundgarnsjoller – 
akkurat som på de 
store fiskefartøjer. 

Tiden med arbejdsveste, der udløser sig selv fordi salttabletten opløses, er fortid. 
Det betyder også, at fugt for eksempel ikke påvirker vesten. Hagen Nissen fra 
DK Seasafety viste en arbejdsvest, der udløses ved tryk. Det betyder, at vesten 
kun udløses, når den kommer i forbindelse med vand. Vesten har samtidig også 
indbygget patronen i lungen, der pustes op. Og den har 5 års holdbarhed. 
Foto: René Dandanell.
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