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Bæredygtigt Fiskeri 

J.nr. 2022-148   

Ref. LENSCH 

Den 27. april 2022 

 

Se vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod 
erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. 
november 2022 til og med 31. januar 2023 
 
Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 
 Udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt 

fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023. 

 

Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til lensch@fvm.dk senest den 

16. maj kl. 12 med angivelse af sagsnr. 2022-148. Spørgsmål kan rettes til Lene 

Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@fvm.dk eller tlf. 22 61 62 91. 

  

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under 

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsender adresse og mailadresse. 

 

Om bekendtgørelsen 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Bekendtgørelsen udmønter forpligtelsen i Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. 

januar 2022 om fiskerimuligheder for 20221. Artikel 13 i forordningen pålægger 

hver medlemsstat at fastsætte et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri 

af ål i saltvand (lukkeperiode) i en sammenhængende periode på tre måneder, som 

lægges mellem den 1. august 2022 og den 28. februar 2023. Det fremgår endvidere 

af bestemmelsen, at lukkeperioden fastsættes for at sikre, at forbuddet omfatter 

perioderne med den største migration (gydevandring) af europæiske ål. 

 

                                                             
1 Jf. 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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Det fremgår endvidere, at lukkeperioden skal gælde alt fiskeri som defineret i 

grundforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 28)2. Det betyder, at det ikke længere vil 

være tilladt at opbevare levende ål om bord, i hyttefade, opbevaringsruser eller 

lignende i lukkeperioden.  

 

Baggrund for lukkeperioden 

DTU Aqua har udarbejdet et notat bl.a. vedr. vandringsperioden for blankål i danske 

farvande (vedlagt). Det fremgår bl.a., at blankålens vandring kan foregå hele året, 

men med størst intensitet om efteråret.  

 

DTU Aqua har sammen med andre forskningsinstitutioner gennemført et projekt 

om ålens vandring med elektronisk mærkning af ål. Data fra dette projekt viser, at 

vandringen foregår i perioden oktober til februar med den største intensitet i 

november og december måned og med næsten lige stor vandring i henholdsvis 

oktober, januar og februar. 

 

Ud fra en samlet betragtning til beskyttelse af ål i vandringsperioden foreslås den 

kommende lukkeperiode i Danmark fastsat til: 1. november 2022 til 31. januar 2023. 

 

Erhvervsmæssigt fiskeri 

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. 

Erhvervsmæssigt fiskeri gælder erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere. 

 

Ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber, som anvendes af erhvervs- og 

bierhvervsfiskere, må i lukkeperioden anvendes til andet end ålefiskeri, hvis 

betingelserne i § 7, stk. 2, 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om 

betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt. 

Hvis ål fanges i disse redskaber i lukkeperioden skal de straks genudsættes. 

 

Det fremgår, at det ikke er tilladt i lukkeperioden at opbevare levende ål f.eks. i 

hyttefade og lignende. Det er fra den 1. november 2022 endvidere ikke tilladt at 

lande ål fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. november 

2022. Det er fortsat tilladt for erhvervs- og bierhvervsfiskere at sælge ål i 

lukkeperioden. 

 

                                                             
2 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1380/2013 af 11. december 2013 

om den fælles fiskeripolitik, artikel 4, stk.1, nr. 28), som lyder: "fiskeri": sporing af fisk, 

udsætning, sætning, trækning og indhaling af fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, 

omladning, opbevaring om bord, forarbejdning om bord, overførsel, anbringelse i bur af fisk, 

opfedning og landing af fisk og fiskevarer. 
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Rekreativt fiskeri 

Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i lukkeperioden. Det betyder, at 

fritidsfiskere og lystfiskere ikke må fange ål i saltvand i lukkeperioden. Det er ikke 

tilladt at anvende ruser i lukkeperioden. Hvis ål fanges i lukkeperioden, skal disse 

straks genudsættes. Det er ikke tilladt for fritidsfiskere og lystfiskere at opbevare 

levende ål i hyttefade eller lignende i lukkeperioden. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de erhvervsøkonomiske 

konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. Konsekvensvurderingen 

vedlægges høringen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Jensen Scheel-Bech 

Specialkonsulent 

 

 


