
 
 

 

DFPOs bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand. 

 

Foreningen anerkender indsatsen for at fiskeriet efter andre arter kan fortsættes, men ser problemer i 

forhold til den foreslåede tekniske tilpasning af redskaberne. Isættelse af et vindue med en 

maskevidde på 90 mm. i en ruse med maskevidde på 22 mm. vil være helt umulig at gennemføre 

mens redskabet er udsat i vandet. Såfremt fiskerne skal bjærge redskabet og udføre ændringen på 

land vil det tage mange timer. Der er endvidere bekymring for hvorvidt redskabet overhovedet vil 

fungere med et vindue. 

 

Sild, som kan være en vigtig bifangst i det erhvervsmæssige fiskeri efter ål om efteråret, vil ikke 

blive tilbageholdt i ruser med vindue. Herved vil yderligere tab af indtægt være en konsekvens. 

 

Erfaringsmæssigt har det også vist sig, at skarver såvel som sæler ”sidder vagt” ved vinduet og 

derved opnår en bedre fangsteffektivitet. Herved vil det der skulle give en højere overlevelse, i 

virkeligheden føre til en større prædation. 

 

Som alternativ, for fiskere der ikke ønsker at ændre deres redskaber, foreslår DFPO, at der indføres 

tilmeldepligt for alle fiskere med tilladelse til fangst af ål, således at de i perioden hvor der er 

forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand, har tilmeldepligt allerede ved afsejling. 

Herved kan det kontrolleres, at fiskeren ikke opbevarer ål ombord. 

 

Forslaget har yderligere den fordel, at der ikke sker afbræk i den monitering af udviklingen i 

bestandens størrelse som kan ses af fangststatistikken. Det er en udbredt opfattelse blandt 

bundgarnsfiskerne, at fangsterne af ål per indsatsenhed gennem de seneste år er steget og det ville 

være uheldigt, hvis dette signal ikke blev opfanget på grund af lukkeperioden. Derfor omfatter 

foreningens forslag om meldepligt også en forpligtelse til at registrere og indrapportere fangst af ål 

– der naturligvis skal udsættes straks efter registrering. 

 

Det er foreningens opfattelse, at såfremt den lukkeperiode som indføres i år fortsættes i 

efterfølgende år, så vil bundgarnsfiskeriet ikke være en fortsat aktivitet i danske farvande. 

 

De særlige metrologiske forhold som har været gældende hen over sommeren i 2018 har yderligere 

besværliggjort tingene for de danske bundgarnsfiskere. Vandtemperaturen her sidst i september 

ligger et godt stykke over den temperatur der normalt forbindes med god fangst af blankål. Derved 

er fiskeriet kommet senere i gang end det normalt ville være tilfældet. 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 – ligesom det var tilfældet da landbruget blev undtaget fra gældende 

regler med henvisning til de atypiske vejrforhold – indføres en undtagelse fra de gældende regler, 

og at fiskeriet efter ål tillades indtil den 20. november. 
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