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(Sagsnr. 2020-7911) 

 
Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og 

rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021 i høring.  Danmarks 

Naturfredningsforening (DN) takker for muligheden for at kommentere udkastet og fremsender hermed sine 

bemærkninger.  

Ålen er en kritisk truet art og skal fredes 
 
Fra at have været ganske almindelig i europæiske farvande, er ålen nu blevet yderst sjælden, og dens 
formeringssucces er faldet med hele 98 procent. Ålen vurderes som kritisk truet på grund af en markant 
nedgang i bestanden og er opført på bilag II til CITES (konvention om international handel med truede arter). 
I september 2008 og igen i 2014 blev ål opført på IUCNs rødliste som en kritisk truet art.  
 
På trods af en EU genopretningsplan for den europæiske ålebestand siden 2007, fremgår det af Europa 
Kommissionens evaluering1 af genopretningsplanen, at ålebestanden ikke er kommet sig i nogen grad, at 
ikke-fiskerirelateret menneskeskabt dødelighed ikke er faldet markant i det sidste årti, og at 40 % -
udslipsmålet ikke er nået. Målet om at reducere fiskeriindsatsen med mindst 50 % har nået en vis succes, 
men Danmark ligger lidt over de 50 % (på 55%2). Til gengæld er fiskeriindsatsen faldet i Sverige med over 
90%3. Dette skal ses i lys af, at ICES har rådgivet i cirka 20 år ud fra et forsigtighedskriterie om, at al 
menneskeskabt dødelighed, der påvirker produktionen og undslip af ål, skal reduceres til så tæt på nul som 
muligt. 
 

                                                           
1 European Commission (2019) Evaluation of the Eel Regulation - Final Report https://op.europa.eu/fr/publication-
detail/-/publication/afe6ca55-5f58-11ea-b735-01aa75ed71a1 
2 UM (2018)  Third Danish progress report (2018) on implementation of the Eel Regulation and Eel Management Plan 
(EMP) in Denmark https://fiskeristyrelsen.dk/media/10205/third-danish-progress-report-on-eel-regulation.pdf 
3 European Commission (2019) Evaluation of the Eel Regulation - Final Report 
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Den seneste ICES-rådgivning4 (2019), bekræfter, at ålens status forsat er 'kritisk', og at rekrutteringen forsat 
er lavt, men jævn siden 2010, dog på et historisk lavt niveau. Denne nedgang i ålebestande tilskrives flere 
årsager: Fiskeridødelighed af både kommercielt og rekreativ fiskeri er en af grundene, samt andre 
menneskelige aktiviteter. Danmark er en af de få EU medlemslande, som tillader rekreativt fiskeri efter ål. 
Ifølge Kommissionens evalueringsrapport har Danmark den største mængde af ål fisket af det rekreative 
fiskeri. Ifølge Danmarks rapporteringsrapport fra 20185 lå den rekreative fangst i saltvand på 109 ton in 2017. 
Estimaterne for rekreative landinger, der er indeholdt i denne rapport, er resultaterne af en telefon- og 
internetundersøgelse, foretaget af DTU Aqua, og der sættes spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af data 
indsamlet fra rekreativt fiskeri. Ifølge Kommissionens evalueringsrapport er underestimering af det 
rekreative fiskeri i EU's farvande sandsynlig. Den samlede kommercielle fangst af ål i saltvand (både gul ål og 
blanket ål ) lå i 2017 på 240 ton6. 
 
 
Rekreative ålefangster i EU's medlemslande (2005 - 2017) 

 
Kilde: European Commission (2019) Evaluation of the Eel Regulation - Final Report, figure 16 side 67 

 
 
På grund af ålebestandens kritiske status, mener Danmarks Naturfredningsforening, at ålen burde være total 
fredet og, at al fiskeri, både kommercielt og rekreativ, dermed burde være fuldstændigt forbudt.  
 

Lukkeperioder, når fangsten er lavest, giver ingen mening 
 
Regler om lukkeperioden af fiskeriet efter ål er indført efter forpligtelsen i Rådets Forordning (EU) 2020/123 
af 27. januar 2020 om fiskerimuligheder for 2020. Artikel 11 i forordningen pålægger hver medlemsstat at 
fastlægge et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand i en periode på 3 

                                                           
4 ICES (2019) The European Eel (Anguilla anguilla) throughout its natural range 
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/ele.2737.nea.pdf 
5 UM (2018)  Third Danish progress report (2018) on implementation of the Eel Regulation and Eel Management Plan 
(EMP) in Denmark, side 4 
6 ibid 
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sammenhængende måneder mellem den 1. august 2020 og den 28. februar 2021. Lukkeperioden for 
2020/2021 er den samme som i 2019/2020, og det er dermed anden gang i træk, at Danmark lægger 
lukkeperioden i vintermåneder (fra 1. december 2020 til 28. februar 2021). Netop de måneder, hvor fangsten 
af ål er lavest. Ifølge landingsdata fra fiskeristyrelsen, landes de fleste ål i de danske have og bælter fra august 
til november. At de danske myndigheder vælger lukningsperioden i de tre måneder, hvor de det berører 
fangsterne mindst og ikke i den periode, der giver mest menig for at genoprette ålebestanden, er ikke 
tilstrækkeligt. På den måde kan forbuddet risikere at have meget ringe virkning, og fortsat udsætte 
ålebestanden for en betydeligt fiskeridødlighed. 
 
Meningen med lukkeperioden er, at den fastsættes på den mest effektive måde for at støtte beskyttelsen og 
genopretningen af den europæiske ål. Dermed mener DN, at lukkeperiode skal fastsættes fra 01. september 
til og med 30 november. Det er blandt andet i de måneder, hvor der landes flest ål, men også den tid de 
voksne ål vandrer fra vores farvande mod Sargassohavet, hvor de gyder. Forbuddet skal under alle 
omstændigheder følges op af større indsatser for at sikre ålens vandringsveje i vandløb og floder samt 
forbedre dens levesteder oppe i ferskvandsystemerne, hvis vi skal mindske alle de menneskeskabte årsager 
til åledødeligheden. Desuden skal kontrol af fiskeriet, især det rekreative, øges. Ifølge Kommissionens 
evalueringsrapport7 er ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri efter ål i hele EU udbredt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Cathrine Pedersen Schirmer 
Havpolitisk seniorrådgiver  
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Telefon:  31 19 32 26 
E-mail: Cathrine@dn.dk 
 
 

                                                           
7 European Commission (2019) Evaluation of the Eel Regulation - Final Report 
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