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PRESSMEDDELANDE - PROTESTER MOT EU-KOMMISSIONENS FÖRSLAG OM
ÅLFISKEFÖRBUD I ÖSTERSJÖN
EU-kommissionen lämnade 29.8.2017 ett förslag [COM(2017) 461 final] om totalt
ålfskestopp i Östersjön år 2018. Förslaget kom som en blixt från en klar himmel för
berörda ålfiskare. För att förslaget ska bli gällande krävs att det godkänns av EU:s
ministerrråd, som ska behandla förslaget 9-10 oktober 2017. I mötet deltar Sveriges
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. - Ålfiskarna hävdar att EU-kommissionens förslag
strider mot EU-fördraget. De framhåller att förslaget inte är förenligt med EUs uttalade
strävan att skydda småskaligt, hantverksmässigt och kustnära fiske. Enligt forskare
knutna till SLU fiskar Sverige bara upp ca 2% av den ål som passerar våra
Östersjökuster. Ålafisket längs Ålakusten (kuststräckan från Åhus till Stenshuvud i
Skåne) är ett svenskt nationellt kulturarv enligt beslut av myndighet – Institutet för
språk och folkminnen.
Ålfiskarna hävdar att EU-kommissionens förslag innebär en kränkning av de mänskliga
rättigheterna avseende egendomsskyddet, vilka är inskrivna i EU-fördragets Artikel 6. Ett
ålfiskeförbud innebär i realiteten en konfiskation av de ålfiskefastigheter som finns vid
Skånes och Blekinges kuster. Ålfiskefastigheternas enda substans är rätten att fiska ål inom
ett visst område i havet. Ett ålfiskeförbud konfiskerar därmed ålfiskefastigheterna. EU har
enligt sitt fördrag skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna. Skulle förslaget om
ålfiskeförbud gå igenom, kan ålfiskarna hos EU-domstolen begära att ålfiskeförbudet
ogiltigförklaras.
Generellt är det yrkesmässiga ålfiske som bedrivs i svenska vatten i Östersjön både
småskaligt, hantverksmässigt och kustnära och dessutom av stor ekonomisk betydelse för
många kustsamhällen. Ålafisket längs Ålakusten beräknas t ex generera 100 miljoner kr per år
till besöks- och turistnäringen.
Ålakustens kulturarvsförening har, tillsammans med Kiviks Museum, genom skrivelser till
EU:s ministerrråd och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, protesterat mot EUkommissionens förslag. - Skrivelserna bifogas.
För ytterligare upplysningar kontakta undertecknad. - För länkar, se nedan.
Med vänliga hälsningar
Per Malmer
Vice ordförande i Ålakustens kulturarvsförening
Knottvägen 6
296 33 Åhus
Mobil 0708-140551
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- Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2018 av
fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i
Östersjön, COM(2017) 461 final, 2017/00212 (NLE) respektive bilagor till
förslaget – svensk version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0461
- Institutet för språk och folkminnen: Ålarvet på Ålakusten
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriellakulturarv-/forteckningen/forslag-2013/2015-10-09-alarvet-pa-alakusten.html
- ”ÅLARV”, Ålakustens kulturarvsförenings hemsida: Ålakustens ålafiske,
ett levande kulturarv:
http://www.alarv.se
- Kiviks musems hemsida:
http://kiviksmuseum.se
- Ålakademins hemsida:
http://www.alakademin.se
- SLU Aquas kommentarer till EU-kommissionens förslag om ett
ålfiskestopp i Östersjön:
http://www.slu.se/ew-nyheter/2017/8/slu-aquas-kommentarer-till-eukommissionens-forslag-om-ett-alfiskestopp-i-ostersjon/
- SLU Aqua reports 2015:11 – Assessment of the eel stock in Sweden, spring
2015; Second post-evalutaon of the Swedish Eel Management Plan –
Willem Dekker:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidanpublikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-reports_2015_11_0629.pdf

