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Nyborg den 6. maj 2020 

Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om forbud mod 

erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 

2020 til og med 29. februar 2021. 

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte forslag. 

DAFF er som udgangspunkt positiv overfor tiltag, der har til formål at fremme vore fiskebestande, herunder også 

eventuelle begrænsninger i udøvelse af fiskeriet, i det omfang der foreligger dokumentation for at en given bestand er 

truet af netop fiskeri.  

Set i lyset af den alvorlige situation for den europæiske ål er DAFF enige i at den påtænkte lukkeperiode indføres 

uanset, at den kun har ringe betydning for ophjælpning af ålebestanden.  

Da der i den aktuelle periode stort set ikke forgår fritidsfiskeri efter ål, har vi ingen indvendinger mod forbuddet mod 

rekreativt fiskeri af ål i perioden. 

Derimod finder vi forbuddet mod fiskeri med ruser § 4 stk. 1. uacceptabelt, idet mange fritidsfiskere på denne årstid i 

stedet anvender ruser til andet fiskeri f.eks. fiskeri efter torsk.  

Vi vil derfor anføre at § 4 stk. 1 er overflødig idet: 

1 Udkastet til bekendtgørelses § 1 allerede forbyder fangst af ål og § 4 stk. 2 påbyder at evt. fangede ål i det 

rekreative fiskeri skal genudsættes. 

2 Der vil blive fanget meget få ål, da ålen har et meget lavt aktivitetsniveau i den pågældende periode og går 

helt i dvale ved vandtemperaturer under 8° C, hvilket temperaturen vil være i danske farvande i langt den 

største del af perioden. 

3 Ålen er en ekstremt sejlivet fisk som let overlever genudsættelse uden skader. 

DAFF anmoder derfor primært om at § 4 stk. 1 udgår i sin helhed. 

Subsidiært anmoder DAFF om at der for det rekreative fiskeri skal gælde de samme betingelser som for erhvervet, 

som fremgår af § 2 stk. 1. Herved vil bl. a. anvendelse af torskeruser i lukkeperioden være muligt. Der er rent 

kontrolmæssigt ingen problemer i at skelne disse ruser fra åleruser 

Samtidig vil vi gerne påpege at § 5er vigtig, idet mange fritidsfiskere opbevarer levende ål i hyttefade, 

opbevaringsruser eller lignende fra fiskeriet ophører og frem til vandet bliver for koldt hertil. 

m.v.h. 
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