Diskussionsanteckningar från ÅL-möte
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med företrädare från:
Alliansen (M, Kd, C, Fp), Ålakademin, Ålfonden, Ålfiskareföreningen, Föreningen Ålarvet.
Kristianstadsbladet från media.
(Noteringar förda av Calle på Köle, i kronologisk ordning på de nyckelmeningar som utsades. Detta
är inget protokoll, men om man läser meningarna sakta och försöker minnas vem som sa vad, kan
man faktiskt svar på frågan: Vad pratade vi om? Ur detta kan man välja det som är viktigt att jobba
vidare med.)
Tvillingaboden 27 feb 2015
Närvarande: (som vi satt runt borden motsols)
Åsa Coenrades
riksdagledamot M, Västerås
Maria Malmer Stenegard
riksdagsledamot M, Åhus
Daniel Andersson
ålfiskare Vitemölla
Anders Ståhl....
ålfiskare Mörrum
Sven-Erik Tenghagen
ålfiskare Juleboda, M
Daniel L.....
ålfiskare Hörvik
Tuve Skånberg
riksdagledamot Kd, Skillinge
Per-Ingvar Johnsson
rikdagsledamot C, Åhus
Christer Nylander
rikdagsledamot Fp, Kristianstad
Sten Duvhök
Föreningen Ålarvet
Håkan Bengtsson
ålfiskare Hörvik
Jan-Erik Bengtsson
ålfiskare Hörvik
Valter Larsson
ålfiskare Hörvik
Mats Svensson
ålfiskare Friseboda, Ålakademin
Monia Svensson
kommunpolitiker ålfiskare, Ålakademin
Maria Blombärg
Föreningen Ålarvet
Hånsa Olofsson
ålfiskare Åhuskärr, Ålfonden, Ålakademin
Calle Ericsson
Föreningen Ålarvet
Föreslagen Agenda
1

Utvärdering ifrån Eu
Klar Eu okt 2014
Klar SLU till HaV i maj 2015, enl H Vikström
HaV, Miljödep, Näringsdep får därefter godkänt i EU??
HaV föreslår ev revideringar Ålförvaltningsplanen den 1 dec, Näringsdep.

2

Generationsväxling.
Förslag bör troligtvis vara inne till HaV i vår.
Vilken hjälp kan Ålakusten få från riksdagen i bägge frågor?

3

Övrigt ??

Hånsa inledde med att hälsa välkommen och föredrog en kort rapport av nuläget:
– Rapporten från SLU kommer i maj, som sedan går till HaV samt Miljödepartementet,
Näringsdepartetementet för att sedan återremmitteras till EU varefter rapporten går till
HaV som avrapporterar till Näringsdepartementet (alt Landsbygdsdepartementet) i
december.

–
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Den nya regeringen är kanske inte den ”ålfiskevänligaste”, S vet vi inte riktigt var dom
står, medan Mp är negativa.
Vi bör kontakta departementens (Näring, Miljö) tjänstemän för att få en mer detaljerad
tidplan hur HaV kommer att hantera förvaltningsplanen.
Finns det några specialtillstånd idag (Mälaren …) ?
Om Förvaltningsplanen förordar noll fiske blir generationsväxling ointressant.
Om ålen blir ”utrotningshotad art” förs frågan från Näringsdep till Miljödep (Åsa R)
Ålens ”moderna” historia är lång: Industrialiseringen, utdikning, sjösänkningar,
vattenkraftutbyggning – elektrifiering - vattenförstöring
Vi måste ta reda på vilket departement som ska ”äga frågan”
Vi måste ge departementen faktaunderlag
Har vi kontakt med andra länders planer(ålförvaltning) runt Östersjön?
Olika minimimått på ål runt Östersjön är oklart, ta reda på detta...
Jobbar man ”europeiskt” på samma sätt? Ta reda på detta...
Den nuvarande svenska ålfiskemetoden kan inte bli mer miljövänlig!
Man pratar inte om glasål och pigmenterad ålyngel i den politiska världen
Vi pratar inte om in-och utvandringshinder!
Predatordiskussionen är otydlig. Sälen äter lika mycket som det fiskas!
VEM ska vi egentligen prata med, beslut ska ju tagas i december 2015 om hur fisket
ska bedrivas.
Vi hanterar ju mat! Motståndet är stort för ålfisket. -- Slutar vi bara fiska ål ordnar sej allt
på 7 år, enligt Fridolin.
Åsa C måste ju heltidsanställas av oss hon sitter ju i miljö och jordbruksutskottet, hon är
en av de 5 gamla ledamöterna av de 17 medlemmarna i utskottet
Boka in möte med ”motståndarsidan” – dvs miljöutskottet
Politiker söker inte upp problemen – det är de som äger problemen som ska söka upp
politikerna
Informera ALLA motståndare, en efter en, utan kunskap klarar man sej inte
Först måste vi prata med partiernas kommitteer, sen tjänstemän och media
Vänsterpartiet har motionerat om totalförbud för ålfiske!
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Kolla Riksdagsdebatten på TV, fiskedebatten, på onsdag, 4 mars
Provfisket är det tillförlitligt egentligen??
Hur mycket kan man lita på siffrorna om invandring av ålyngel?
Vid provfiskena i Göta Älv, Viska, Ätran, Lagan, Rönne å, Mörrum... ökar
ålyngelinvandringen
Sälen tar 2 laxar om dagen! Sälen tar 8% av ålen i våra vatten
Öka säljakten
Samtliga fiskemotioner avslås vid presentationen som en ren procedurhantering, men jobbar
man vidare så blir det kanske en proposition till slut
För att få underlag till motioner, pressa tjänstemännen!
Hur stor är egentligen sälpopulationen, 60.000 eller 600.000?
Sälen kämpar för sitt liv för att hitta tillräckligt med mat
Hur tar vi tag i det skitiga vattnet?
Drätterna måste försvaras! Annars tar fiskerätten slut i och med det generationsväxlingen
Erlandsson trodde på allvar att ålfiskekulturen blir kvar trots ett ev fiskeförbud
Vi måste få med en generationsväxlingspost i rapporten från HaV
HaV ska stå för faktaunderlag – politiker ska fatta besluten
All uppvaktning ska bygga på faktaunderlag
Utskottsuppvaktning, 15 – 20 minuter
Bjud in er på Socialdemokraternas Näringskommitte och utskottet men även Miljöpartiets –
miljö och jordbrukskommitte
Bjud hit kommitteerna och utskotten!!
Det är sossarna vi ska lägga krutet på! Sen ev miljöpartiet och vänstern
Blekingar, ta kontakt med Johan Vahlen på minknäringen
Det finns ju andra ingångar på ålfiskeproblematiken – kulturvärdena!
Vi ska nog avvakta med kraftverken och sälen...
Ska vi kämpa regionalt eller nationellt? Regioonalt pga den regionala ålfiskekulturen.
Å andra sidan är det bra om vi agerar nationellt
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Kolla in kartorna på kraftverkslokaliseringar i svaneka vatten, www.vattenkraft.info
1 kg ål genererar 25 milj? på 3 månader
Lokalpolitiker måste uppvaktas
För att få koll på centralpolitikerna och den politiska världens organisation,
se: www.riksdagen.se
Man kan inte välja bort kraftverken i vårt arbete!
Hur länge ska kraftverken få mala sönder blankål, det är ju den utsatta ålen som vandrar ut
och mals sönder.
Vem kan driva ett företag på 1-årsbasis?
Den allmänna uppfattningenär att ”fiskare” är det största ”rovdjuret”, vad vet ”folk” idag om
fisk och fiskare
Det är licensfrågan (som går ut 31/12) som just nu ska prioriteras!!

Licensfrågan – Generationsväxling – Fiskeperioder på 5 år
Tuve Skånberg, som senior för de närvarande politikerna tackade för ett givande möte.
Värdarna Hånsa och Maria bjöd därefter på en utsökt eftermiddagsvickning med ål och
sillmackor.
Vid pennan
Calle Ericsson

