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SLU Aqua  

SVA 

Begäran om yttrande gällande stödutsättning av ålyngel som en åtgärd 

inom ramen för den nationella ålförvaltningsplanen  

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare initierat ett arbete och ser över bestämmelser, rutiner 

och åtgärder gällande flytt och utsättning av ål i nationella vatten. Som en del i detta arbete 

önskar myndigheten ta del av era synpunkter om att fortsätta tillämpa stödutsättningar av 

importerade ålyngel som en beståndsbevarande åtgärd inom ramen för den nationella 

ålförvaltningsplanen. Era synpunkter kommer att beaktas i samband med att myndigheten gör en 

samlad bedömning av åtgärdens kostnadseffektivitet relativt dess förväntade nytta för att bevara 

och stärka beståndet av ål på kort och lång sikt. I den samlade bedömningen kommer 

myndigheten beakta åtgärdens förväntade värden och risker utifrån såväl biologiska, ekologiska 

som socioekonomiska aspekter. 

Havs- och vattenmyndigheten önskar endast att ni utifrån era ansvarsområden yttrar er om de 

stödutsättningar av importerade ålyngel som finansieras och genomförs som åtgärd inom ramen 

för den nationella ålförvaltningsplanen. I dagsläget efterfrågar myndigheten inte synpunkter som 

rör utsättning eller flytt av ålyngel som omfattas av villkor i vattendomar. Myndigheten efterfrågar 

inte heller synpunkter om sådana utsättningar av ål som efter tillståndsprövning får sättas ut i 

inlands- och kustvatten till syfte att upprätthålla ett fortsatt fiske efter ål eller för att kompensera 

för annan påverkan. 

Yttrandet ska vara Havs- och vattenmyndigheten tillhanda senaste den 27 januari 2022.  

Bakgrund 

Beståndet av europeisk ål (Anguilla anguilla) är klassat som Akut hotat (CR) nationellt och 

internationellt. Rekryteringen av ål har under de senaste femtio åren minskat med 90–95 procent 

och ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som indikerar ett hållbart 

bestånd. Mot bakgrund av ålens beståndssituation har EU i rådets förordning (EG) nr 1100/2007 

av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål, den så 

kallade ålförordningen, fastställt en ram för skydd och hållbar användning av europeisk ål. 

Ålförordningen ställer bland annat krav på medlemsländerna att upprätta nationella 

förvaltningsplaner med ett långsiktigt mål om att minst 40 procent av mängden blankål, som 

produceras i ett av människan opåverkat bestånd, ska kunna ta sig ut i havet.  

mailto:havochvatten@havochvatten.se
file://///hav.havochvatten.se/hav/root/Users/marjoha/Documents/1.%20Maria%20Jobbdokument/Mallar%20MJ/2021%20Förslag%20på%20nya%20mallar/Nya%20mallar%20som%20ska%20läggas%20in%202021%20kvartal%20ett%20eller%20två/www.havochvatten.se


2/4 

Den svenska ålförvaltningsplanen beslutades av regeringen och godkändes av EU-

kommissionen 2009 och har sedan dess legat till grund för Sveriges nationella ålförvaltning. 

Förvaltningsplanen består av fyra huvudsakliga åtgärdsområden:  

 minska fiskets påverkan 

 reducerad turbindödlighet för utvandrande blankål  

 stödutsättningar av ålyngel  

 förbättrad kontroll och tillsyn.  

För att möjliggöra ett effektivt genomförande av åtgärder inom förvaltningsplanen, med maximal 

effekt på mängden utvandrande blankål, betraktas hela Sverige som ett ålavrinningsområde. Det 

huvudsakliga målet i förvaltningsplanen är att dimensionera åtgärderna så att de, om de 

genomförs i samma utsträckning över hela Europa, bidrar till beståndets återhämtning och att det 

långsiktiga målet uppnås. Genomförandet ska vara adaptivt, där förhållandena mellan olika 

åtgärder anpassas efterhand som det blir möjligt att beräkna den i förordningen fastställda 

referensnivån om 40 procent i förhållande till ursprunglig utvandring av blankål. Ett nationellt 

kortsiktigt mål fastställdes 2009 om att minska dödlighet orsakad av människan så att ca 90 

procent av all blankål som för närvarande produceras i svenska vatten överlever för att kunna 

bidra till reproduktion.  

Åtgärder inom förvaltningsplanen dimensionerades initialt för att resultera i en snabb ökning av 

produktionen av ål i svenska vatten men med ambitionen att övergå till långsiktiga åtgärder och 

en återetablering av beståndet som kan ske på naturlig väg. Ett mål om att snabbt uppnå en 

utsättningsmängd motsvarande ca 2,5 miljoner ålyngel per år sattes. I samband med att målet 

fastslogs beräknades den förväntade effekten av ökade utsättningar resultera i en ökad 

blankålsproduktion från svenska vatten med ca 6 procent. Till följd av omprioriteringar i den 

Europeiska fiskerifonden och nya EU-bestämmelser uppnåddes målet redan första året efter 

förvaltningsplanen antogs. Med undantag för 2017 och 2021 har ål sattes ut årligen (se även 

nedan).  

Målet i den nationella planen var även att reducera fiskets fångst med 50 procent från år 2007. 

Myndigheten har genomfört omfattande regleringar för att minskat fiskets påverkan på beståndet 

och målen i förvaltningsplanen har uppnåtts. Fram till och med 2021 har den totala fångsten av ål 

i svenskt fiske minskat med drygt 80 procent samtidigt som antalet fiskare med särskilda 

ålfisketillstånd har minskat med drygt 70  procent 

Genomförda åtgärder för att minska påverkan från turbinrelaterad dödlighet i vattenkraftverk 

ligger långt ifrån det uppsatta målet i den nationella ålförvaltningsplanen. Vattenkraften påverkar i 

hög grad dödlighet för utvandrande blankål och förhindrar naturlig uppvandring av ålyngel i 

inlandsvatten. Vattenkraften påverkar även förväntat utfall av olika förvaltningsåtgärder i 

vattenområden uppströms belägna kraftverk och reducerar t.ex. effekten av fiskereglerande 

åtgärder. Även om dödligheten vid varje vattenkraftverk kan variera så är den sammanlagda 

dödligheten efter flera kraftverkspassager generellt hög.  

Åtgärder för att förbättra och effektiviseras kontroll, tillsyn och handel avseende fiske och handel 

med ål genomförs kontinuerligt. Bl.a. genom nya bestämmelser, utvecklade metoder för kontroll 

och spårbarhet, riskbaserade insatser, ökad samordning mellan berörda myndigheter nationellt 

och internationellt, förbättrad information och kampanjer.  
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Statligt finansierade utsättningar inom ramen för den nationella ålförvaltningsplanen 

Utsättning av importerade ålyngel som beståndsbevarande åtgärd inom den nationella 

ålförvaltningsplanen bygger på att glasål fångas i områden med höga tätheter och hög naturlig 

dödlighet och flyttas till områden med låga tätheter och låg naturlig dödlighet. På så vis förväntas 

åtgärden bidra till en ökad produktion av blankål nationellt med positiv effekt för beståndet som 

helhet. För att maximera överlevnaden för utsatt ål har stödutsättningar inom ramen för den 

nationella förvaltningsplanen prioriterats på västkusten och i vattendrag som mynnar på 

västkusten där ålen har fri möjlighet att vandra ut. Val av utsättningslokaler och fördelningen av 

kvantiteter mellan lokaler har setts över kontinuerligt och justerats efter behov. Under senare år 

har majoriteten av utsättningarna skett i kustvatten, en viss andel i västkusttillrinnande vattendrag 

med fria vandringsvägar och en mindre andel i västkusttillrinnande vattendrag uppströms 

vattenkraftverk men som bedöms utgöra viktiga uppväxtområden och förväntas ha ordnade 

nedströmspassager när utsatt ål utvandrar som blankål.   

Utsättningar av ålyngel bidrar till det långsiktiga målet om 40 procent blankålsutvandringen i 

förhållande till ursprunglig nivå först efter 10-15 år (könsmognad) efter det att de satts ut. Idag 

saknas underlag i vilken omfattning någon ål från något område faktiskt bidrar till lekbeståndet, 

vare sig naturligt förekommande eller utsatta, vilket gör det svårt att uppskatta åtgärdens faktiska 

effekt för lekbeståndet. Däremot tyder mycket på att utsatt ål har god överlevnad fram till 

könsmognad. Resultat från märkningsstudier, där man lyckats spåra könsmogen blankål som 

utvandrar från svenska västkusten, indikerar även att utsatt ål vandrar på samma sätt som 

naturligt förekommande ål. Det förväntade bidraget från utsättningarna på västkusten bedöms 

dock som relativt litet (storleksklassen 50 ton) i förhållande till beräknad potentiell produktion 

(storleksklassen 1 000 ton), medan historiska utsättningar i inlandsvatten uppskattas utgöra ca 

90-95 procent av nuvarande bestånd. Dessa bedömningar baseras dock på all utsättning och 

flyttning av ål, inte endast de som sker inom ramen för den nationella ålförvaltningsplanen.   

I den senaste utvärdering av medlemsländernas nationella förvaltningsplaner från år 2020 

konstaterar EU-kommissionen att utsättningar endast ska betraktas som en kortsiktig akut åtgärd 

fram till dess att den naturliga invandringen av ålyngel ökar. ICES har påtalat att utsättningar inte 

ska betraktas som ett alternativ till att reducera annan mänsklig dödlighet samt att åtgärden 

endast ska tillämpas när överlevnaden antas vara hög fram till blankålsutvandring. I ICES råd för 

2022 rekommenderas dessutom att när försiktighetsprincipen tillämpas bör fångsterna av ål vara 

noll i alla livsmiljöer, och att detta även ska omfatta fångster av glasål för utsättning och 

vattenbruk. 

Glasål fiskas framförallt i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Portugal. Enligt ålförordningens 

artikel 7 (2) ska minst 60 procent av all fångad glasål avsättas för utsättningar inom de nationella 

förvaltningsplanerna. Glasål fångas även för försäljning till vattenbruksanläggningar, för att 

förstärka fiskemöjligheterna samt för beredning och konsumtion.  

De ålyngel som satts ut inom ramen för den svenska förvaltningsplanen har i första hand fångats 

och flyttats från Storbritannien. I Storbritannien fångas glasålen lokalt genom ett traditionellt 

småskaligt fiske med håv i floden Severn. Som en direkt följd av Brexit är det från och med år 

2021 inte längre möjligt att köpa glasål från Storbritannien eftersom Cites reglerar och förbjuder 

all handel med ål över EU:s yttre gränser. I praktiken innebär det att glasål istället måste köpas 

från Frankrike, där fisket efter glasål framförallt bedrivs över större områden med jämförelsevis 

mindre skonsamma fångstmetoder.  
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Sverige har för Europa ett gott smittskyddsläge vad gäller infektiösa sjukdomar på fisk. Att vi har 

detta beror på restriktiva smittskyddsbestämmelser vid import. Karantän och sjukdomskontroll av 

importerad glasål har därför varit en rutin för att säkerställa att den inte bär på någon smitta som 

kan överföras till vild ål eller laxfisk innan den sätts ut i naturen. Staten kommer fortsatt kunna 

ställa sådana krav vid en upphandling av glåsål. 

Budgeten för utsättningar av ålyngel har legat på omkring 5 miljoner kronor per år varav 60 

procent har finansierats genom stöd från den Europeiska havs- och fiskefonden under den 

senaste programperioden (2014–2020) i enlighet med fastställd utsättningsplan för Sverige. 

Kostnaderna per ål har varierat mellan år beroende på marknadspris, leverantör och de krav som 

ställts. Den nya programperioden (2021–2027) har ännu inte öppnat för nya ansökningar.  

Fram till och med 2020 har Länsstyrelsen i Skåne administrerat och samordnat utsättningarna, 

inklusive ansökan om stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden, upphandlat inköp och 

karantän samt samordnat och planerat utsättningarna med övriga länsstyrelser inom ramen för 

den nationella ålförvaltningsplanen.  

 


