Rundskriv nr. 17/2017

Til mottakerne og ålefiskerne

LEVERING AV ÅL I 2017
Det er for 2017 gitt tillatelse til forskningsfangst av ål.
Tillatelsen er gitt til bestemt fisker for et bestemt fartøy som kan fiske og lande inntil 700 kg.
ål i perioden 17/7-31/10. Det er gitt 21 tillatelser innenfor vårt distrikt. Dette gir et kvantum
på maksimalt 14.700 kg.
Ål er oppført på CITES sin liste, og det gjelder fortsatt et importforbud i EU.
Skagerakfisk har bedt norske myndigheter om å arbeide for et eksportsertifikat for ål inn til
EU. Dette er på nåværende tidspunkt ikke avklart.
Det er liten interesse for ål i det norske markedet. Det kan derfor være vanskelig å få omsatt et
kvantum på 14.700 kg. Det er imidlertid interesse for noe stor ål til røking.
Skagerakfisk må derfor ta forbehold om at ål som landes kan omsettes.
Den enkelte fisker må ta kontakt med respektiv mottaker med spørsmål om omsetning.
Røkeriene ønsker ål større enn 400 gram. Skagerakfisk vil derfor innføre 2 sorteringer. Ål
400-800 gram og ål over 800 gram. Minstepris: kr 70,- / kr 90,-.
Ål som skal omsettes av Skagerakfisk må fryses inn. Det vil bli gitt et foreløpig forskudd for
levert ål til innfrysing. Foreløpig forskudd settes til kr. 35,-/45,-. Restoppgjør vil bli foretatt
når og om ålen blir solgt.
Ål som skal innfryses, pakkes i plastsekk av mottaker fordelt på sortering. Eventuell videre
kartonering avtales med Skagerakfisk.
Ikke alle mottakere har innfrysingsmulighet. Fisker må ta kontakt med Skagerakfisk om
hvilke mottakere som kan ta i mot ål for innfrysing. Det er fiskers ansvar å frakte ålen til
nærmeste mottaker som kan fryse ålen. Ål som ikke kan omsettes må slippes ut.
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