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Høringsnotat – bekendtgørelse om forbud mod 
erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2018 til 
og med 31. januar 2019 

 
I forbindelse med høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod 
erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2018 til og med 
31. januar 2019 har Udenrigsministeriet modtaget høringssvar fra 
følgende: 
 

 Danmarks Fiskeriforening PO 
 
Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) 
 
DFPO har bl.a. bemærket, at foreningen anerkender indsatsen for, at 
fiskeriet efter andre arter end ål kan fortsætte, men mener ikke, at de 
gældende regler om indretning af redskaberne med et vindue er ideelt. Fx 
vil sild ikke kunne holdes tilbage – og erfaringsmæssigt sidder skarver og 
sæler vagt ved vinduet, hvilket fører til en større prædation. 
 
Som alternativ foreslår DFPO, at der indføres tilmeldepligt ved afsejling 
med forpligtelse til at registrere og indrapportere fangst af ål – der straks 
skal udsættes efter registrering.     
 
DFPO gør samtidig opmærksom på, at den varme sommer og højere 
vandtemperaturer i september måned har betydet, at fiskeriet er kommet 
senere i gang end normalt. Som et yderligere problem er månens cyklus i 
2018 sådan, at sidste månemørke, der må fiskes i, ligger midt i oktober, 
således at fiskeriet de facto går tilbage allerede 14 dage inden det officielt 
forbydes. Derfor ser DFPO gerne, at der indføres en undtagelse fra de 
gældende regler, og at fiskeriet efter ål tillades indtil den 20. november. 
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DFPO bemærker endvidere, at hvis den lukkeperiode, som er indført i år 
fortsættes i efterfølgende år, vil bundgarnsfiskeriet ikke være en fortsat 
aktivitet i danske farvande. 
 
Svar: Bekendtgørelsen gennemføres i overensstemmelse med artikel 10 
om foranstaltninger for det europæiske ålefiskeri i Rådets Forordning 
(EU) 2018/120 af 23. januar 2018 af fiskerimuligheder for visse 
fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og 
for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning 
(EU) 2017/127.  
 
Bestemmelsen fastsætter, at ”det er forbudt for EU-fiskerfartøjer og 
tredjelandsfartøjer samt for erhvervsfiskeri fra kysten at fiske efter 
europæisk ål med en samlet længde på 12 cm eller mere i EU-farvande i 
ICES-området, herunder i Østersøen, i en sammenhængende periode på 
tre måneder mellem den 1. september 2018 og den 31. januar 2019, som 
fastlægges af hver enkelt medlemsstat. Medlemsstaterne meddeler den 
fastlagte periode til Kommissionen senest den 1. juni 2018.” Danmark har 
den 23. januar 2018 meddelt Kommissionen, at lukkeperioden er: 1. 
november 2018 til 31. januar 2019.  
 
Det alternative forslag om at indføre tilmeldepligt ved afsejling med 
forpligtelse til at registrere og indrapportere fangst af ål, der straks skal 
udsættes efter registrering, vurderes at ville betyde, at fiskeriet reelt 
fortsætter i lukkeperioden. Der er ikke hjemmel i forordningen til, at 
fiskeriet kan fortsætte, selv om alle ål udsættes. 
 
Endvidere er der ikke hjemmel til at tillade, at fiskeriet fortsætter indtil den 
20. november, da der i henhold til forordningen skal være tale om en 
sammenhængende tre måneders lukkeperiode, som ifølge 
bekendtgørelsen starter den 1. november. 
 
Bekendtgørelsen blev udstedt den 9. oktober 2018 og findes på følgende 
link: Bekendtgørelse nr. 1205 af 5. oktober 2018  
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