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Notat om høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod 

erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. 

december 2021 til og med 28. februar 2022 

 

 

 

Udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand 

fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 (lukkeperiode) har været i offentlig høring i 

perioden 12. april-10. maj 2020.  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har modtaget 

høringssvar fra: 
 

 Danmarks Naturfredningsforening, og 

 WWF 

 

Danmarks Naturfredningsforening foreslår som følge af ålebestandens kritiske status, at ålen 

totalfredes og at al fiskeri efter ål, både kommercielt og rekreativt, forbydes indtil ålebestanden 

er genopbygget. DN foreslår subsidiært, at lukkeperioden fastsættes fra 1. september til 30. 

november og at der ikke længere må landes ål i lukkeperioden. 

 

WWF foreslår et fuldstændigt stop for kommercielt og rekreativt fiskeri af ål i EU sammen med 

klare bevaringsforanstaltninger for ålen. WWF mener, at lukkeperioden bør være i tidsrummet 

juni-december. Dødelighed på grund af hindringer på landsiden, så som vandkraftværker, er 

af lige så stor betydning som et fiskestop. WWF mener, at et totalt stop for ålefiskeri også er en 

vigtig foranstaltning til at bekæmpe det illegale fiskeri. WWF mener, at Danmark kan og bør 

tage et ansvar for genopretning af den europæiske ål og presse på for et totalt stop for fiskeri i 

hele EU. 

 

Hertil bemærker Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at ålefiskeriet i Danmark 

reguleres i henhold til EU’s ”åleforordning” (Rådets Forordning (EF) Nr. 1100/2007 af 18. 

september 2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål) samt den 

godkendte danske åleforvaltningsplan fra 2009, som giver mulighed for et fortsat, 

begrænset erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri. Åleforordningen giver mulighed for at 

regulere den europæiske ålebestand i såvel ferskvand som saltvand og for alle former for 

fiskeri samt i forhold til ikke-fiskerirelaterede foranstaltninger, herunder prædation, 

spærringer mv. 
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Danmark har reduceret det erhvervsmæssige ålefiskeri betragteligt, dvs. med 67 pct. fra 550 

tons i gennemsnit i referenceårene 2004-2006 til 183 tons pr. 31. december 2020.  

 

EU’s lukkeperiode er en nyere restriktion for ålefiskeriet, som blev indført via kvotereglerne 

fra 2018, og som gælder ud over de almindelige regler for ålefiskeri i åleforordningen fra 

2009. Lukkeperioden gælder dog kun for ålefiskeri i saltvand.  

 

Det er de samlede tiltag på EU, der har betydning for genopretningen af ålebestanden, da 

der er tale om én europæisk bestand. Endvidere er der andre faktorer end fiskeri, som også 

har stor betydning for genopretningen af bestanden, f.eks. spærringer i vandløb, turbinder 

og naturlig prædation.  

 

Lukkeperiode 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 fastholdes derfor. 

 

 


