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20 tonn ål kan fiskes i 2017

FORSØK: Helge Larsen i Risør er med på årets forsøksfiske etter ål. I løpet av livet som fisker har han fanget nesten 80 tonn.

Foto: Caroline Durif/Havforskningsinstituttet

20 tonn ål kan fiskes i 2017
29 fiskere får fiske 700 kilo hver, og nå håper havforsker at ålen kan
selges til Europa.
- Det er kjekt å jobbe med ivrige fiskere, fastslår bestandsansvarlig for ål ved
Havforskningsinstituttet, Caroline Durif.
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Ålefisket startet mandag for en uke siden, og da var Durif på plass på Sørlandet for å
besøke fem fiskere. Tre av dem ble hun med ut på fiske. Der målte hun ålen for å finne
lengdefordeling og for å se om det har vært rekruttering. En av fiskerne fikk nesten 80 ål,
forteller hun.
- Fiskerne sa at det fremdeles var litt for kaldt for å begynne fisket. Ellers er det lovende.
En av fiskerne i Risør var overrasket over hvor mye små-ål det var. Det er bra, sier Durif.

Ålefisket i Norge

Fisket etter ål har vært forbudt i Norge siden 2010.
I 2016 startet det opp et forsøksfiske på arten i et
samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og
Fiskeridirektoratet.
Årets forsøkskvote er satt til 20,3 tonn.
Fisket varer til 31. oktober.
De siste 25 årene har det vært en markant nedgang i
rekrutteringen i hele Europa.

Gode søkere
Over 80 personer søkte om å få delta i årets forsøksfiske. Det ble først vurdert om søkerne
hadde vært med i tidligere forsøksfiske.
https://fiskeribladet.no/nyheter/default.asp?artikkel=54425
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- Vi har plukket dem som hadde mye erfaring fra ålefiske og vet hvor ålen er og hvilken
adferd den har, sier Durif.
Havforskningsinstituttet ønsket i utgangspunktet ikke å ha med leppefiskfiskere i årets
forsøk. De var redde de bare skulle fiske leppefisk og få noen ål som bifangst som de
kunne få penger for. Et par leppefiskfiskere fra referanseflåten ble likevel plukket ut.
- Vi visste de ville rapportere bra og at de ikke kom til å fiske ål som bifangst, sier Durif.

30 kilo stor ål
Helge Larsen fra Risør er en av fiskerne som har satt i gang. Han levde av ålefisket i over
30 år, før det ble full stopp for sju år siden.
- Det er koselig å fiske ål igjen. Jeg har jo redskap og båt og alt, sier han til Fiskeribladet.
Da han hadde med seg Durif ut på fisket, var det klart, kaldt vann, og fangsten ble på 8
kilo. I helgen tok fisket seg opp, og han fikk 30 kilo stor ål. Larsen har fått mye små-ål, et
veldig godt tegn.

700 kilo hver
I løpet av sommeren skal Durif snakke med samtlige av de 29 fiskerne. Hun er imponert
over dem.
- De vet mye om åleadferd, og det var veldig interessant å høre hvordan de setter ut ruser.
Totalkvoten er satt litt opp, fra 18 til 20,3 tonn. Det betyr at hver fisker får fiske 700 kilo
hver.
Durif besøkte også forskningsstasjonen i Flødevigen og fanget ål selv sammen med en
tekniker. 40 ål ble merket for å kunne beregne tettheten av ål i området.
Les også: Fiskere melder om mer ål

Jobber for eksport
Durif jobber også med å få til en dispensasjon der fiskerne får lov å eksportere ålen til EU.
- Hvis du beviser at du ikke påvirker gytebestanden, kan du få en sånn. Vi har data nå på
at bestanden har gått opp og at vi har en fornuftig kvote, sier Durif.
Tunisia, som har mange ålefiskere, har for eksempel fått en slik dispensasjon. Forskeren
mener at det ville vært rettferdig at Norge også får det, siden vi har en så liten ålekvote.
Durif håper det er ordnet i løpet av høsten.
- Det har mye å si for fiskerne. Nå er markedet lite, og noen er bekymret, sier hun.
Ålens status på rødlisten er endret fra kritisk truet til sårbar.
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- Nå er ikke ålen på den verste statusen. At den er sårbar er heller ikke bra, men vi kan ha
et lite fiske som er bærekraftig.

Forsiktig fiske
For Larsen og hans kolleger er det helt nødvendig at det kommer på plass en eksportavtale.
Innenlands har kjøperne kun mulighet for å ta imot 6-7 tonn ål, forteller han.
Larsen er opptatt av at forvaltningen av ål må være mer forsiktig enn den var før fisket ble
stoppet i 2010.
- Det må ikke bli slik at alle kan begynne å fiske ål igjen. Da er man brått nede på
gammelt nivå, sier han.
Fiskerne begynte med ålefisket på slutten av 1970-tallet. Siden fisket han rundt 4 tonn i
året, som ble eksportert til Danmark.
- Det er ikke færre ål per rusedøgn enn det var i 1983, sier Larsen, som førte dagbok i
årene han fisket.
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