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Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering vedr. udkast til 
bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt 
fiskeri af ål fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023 
 

 

Bekendtgørelsens indhold 
Bekendtgørelsen fastsætter et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af 

ål i saltvand fra den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023. Forbuddet 

implementerer artikel 13 i Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022.1 

 

Det fremgår af artikel 13 i Rådets forordning, at hver enkelt medlemsstat fastsætter 

en sammenhængende periode på tre måneder med forbud mod erhvervsmæssigt og 

rekreativt fiskeri efter ål i saltvand mellem den 1. august 2022 og den 28. februar 

2023 for at sikre, at forbuddet omfatter perioderne med den største migration af 

europæisk ål. Det foreslås, at den tre måneders forbudsperiode (lukkeperiode) i 

Danmark fastsættes til: 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023.   

 

Danmark havde i 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 fastsat lukkeperioden i 

december, januar og februar i henhold til de tidligere gældende forordninger.   

 

Med denne bekendtgørelse forskydes lukkeperioden således med en måned i 

forhold til de seneste tre års lukkeperioder. 

 

Endvidere gælder lukkeperioden for alt fiskeri som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 

28), i forordning (EU) nr. 1380/2013. 

                                                             
1 Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af 

fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-

farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande. 
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Administrative konsekvenser 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vurderer, at der ikke er 

administrative konsekvenser for erhvervet ved forslaget. 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 
Der er ingen ændringer i skatter, afgifter, subsidier mv. i forbindelse med 

bekendtgørelsen. 

Øvrige efterlevelsesomkostninger 

Der vurderes at være ca. 210 erhvervs- og bierhvervsfiskere, som vil være omfattet 

af forbuddet. De erhvervsmæssige ålefiskere vil fortsat have mulighed for i 

forbudsperioden at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til 

brug for fangst af andre arter end ål, når redskabet er indrettet, så det ikke kan 

tilbageholde ål. Det formodes, at nogle ålefiskere så vidt muligt vil anvende denne 

mulighed og dermed omlægge fiskeriet til andet end ål i lukkeperioden eller fiske ål 

uden for lukkeperioden.  

 

Generelt vurderes den nye lukkeperiode at ville få økonomisk betydning for 

ålefiskerne, da det ikke længere vil være muligt at fiske ål i november måned. I 2021 

udgjorde den samlede værdi af de samlede landinger af ål i november 2021 ca. 5,6 

mio. kr. ud af en samlet værdi af ålelandinger for hele 2021 på ca. 17 mio. kr. Det er 

ikke muligt at kvantificere hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang ålefiskerne har 

mulighed for at omlægge deres fiskeri i november måned til fiskeri efter andre arter 

end ål. Det er derfor ikke muligt at præcisere konsekvenserne yderligere.  

 

Det vil ikke længere være muligt at opbevare levende ål og lande ål i lukkeperioden, 

hvilket også vurderes at kunne have økonomisk betydning for ålefiskerne, herunder 

at ålefiskeriet eventuelt må ophøre før lukkeperioden starter. 

Adfærdsvirkninger 

Lukkeperioden for 2022/2023 forskydes med en måned i forhold til de sidste tre års 

lukkeperioder. Fiskerne må fortsat omlægge fiskeriet til andet end ål i 

lukkeperioden og/eller fiske ål uden for lukkeperioden.  

BNP 

Der er ingen påvirkninger af BNP som følge af bekendtgørelsen. 

 

 

 

 


