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København d. 10.05.2021 

WWF Verdensnaturfonden takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsesudkastet 
om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2021 til og med 28. 
februar 2022. Høringssvaret er stor set det samme som WWFs høringssvar fra sidste år da WWFs mening er 
uforandret angående ålefiskeriet. 
 

Ålebestandens tilstand og ICES-rådgivningen om at alle menneskeskabte påvirkninger på ålen bør 
reduceres til eller holdes så tæt som muligt på nul i 2021 taget i betragtning mener WWF at 
forbuddet på tre måneder er utilstrækkeligt. WWF efterspørger fortsat et fuldstændigt stop for 
kommercielt og rekreativt fiskeri af ål i EU, sammen med klare bevaringsforanstaltninger for ålen.  
 

WWF savner en oversigt over fordelingen af fangster i løbet af året i høringsmaterialet for at nemt 
kunne vurdere, hvilke effekter forskellige lukkeperioder vil have på ålebestanden. De største danske 
fangster af ål foregår i perioden mellem august og november imens fangsterne i januar og februar 
er generelt relativ lave. Selvom en 3-månederslukning i den foreslåede periode har en effekt på 
bestanden, ville en lukning i de måneder, hvor fangsten er størst have en endnu større effekt. Derfor 
mener WWF, at den mest logiske placering af lukkeperioden er i tidsrummet juni-dec.  
 

Generelt efterspørger vi klare bevarelsesforanstaltninger både i havet og på landsiden. Reduktion 
af dødeligheden pga. hindringer på landsides såsom vandkraftværker osv. (som bl.a. et studie fra 
DTU Aqua har vist) er af lige så stor betydning som et fiskeristop. Europa-Kommissionens evaluering 
af gennemførelsen af åleforvaltning har vist at Danmark allerede har fjernet et stort antal 
migrationshindringer. Men det gode arbejde på landside må ikke være et argument for at fortsatte 
fiskeriet.  
 

WWF vil gerne understrege, at så længe lovligt fiskeri efter ål er tilladt, vil der også være et marked 
for handel med ulovligt fisket ål. I denne sammenhæng er et totalt stop af ålefiskeri en vigtig 
foranstaltning til også at bekæmpe det illegale fiskeri, hvis størrelse ikke er ubetydelig. 
WWF mener at genopretning af ålebestanden er en fælles, grænseoverskridende udfordring, der 

kræver en tilsvarende grænseoverskridende indsats.  
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De officielle danske kommercielle landinger af gule ål og blank ål er 181 tons i 2020. Derudover er 

der en tredjedel af den samlede danske ålefangster, der bliver fanget i det rekreativt fiskeri. Hvis 

man regner med at en ål på markedet ofte vejer ca. 0.5 kg (men kan veje mere), så har man i 

Danmark fanget ca. en halv million ål i 2020. Det er således et betragteligt antal ål som fanges i vore 

farvande, særligt taget i betragtning at det er en art som er opført af International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) som værende kritisk truet (dvs. ekstremt høj risiko for at uddø i 

naturen). 

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.  
 
På vegne af WWF Verdensnaturfonden, 
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