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Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering vedr. udkast til 
bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt 
fiskeri af ål fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021 
 

 

Bekendtgørelsens indhold 
Bekendtgørelsen fastsætter et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra den 
1. december 2020 til og med den 28. februar 2021. Forbuddet implementerer artikel 11 i Rådets 
Forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 202012 
 
Det fremgår af artikel 11 i Rådets forordning, at hver enkelt medlemsstat fastlægger en 
sammenhængende periode på tre måneder med forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri efter 
ål i saltvand mellem den 1. august 2020 og den 28. februar 2021. Danmark har besluttet, at den tre 
måneders forbudsperiode (lukkeperiode) i Danmark er: 1. december 2020 til og med den 28. februar 
2021.   
 
Der fastsættes krav om, at fiskeren senest den 2. december 2020 pr. mail skal indsende en lagerliste til 
Fiskeristyrelsen over opbevarede ål pr. 30. november 2020.  
 
Danmark havde i 2019/2020 indført samme lukkeperiode i henhold til den gældende forordning.   
 
Med denne bekendtgørelse indføres således samme lukkeperiode for 2020/2021 som i 2019/2020. 

Administrative konsekvenser 
Det vurderes, at der vil være maksimalt 250 erhvervsfiskere (erhvervs- og bierhvervsfiskere), som vil 
være omfattet af forbuddet.  
 
Erhvervsfiskere med tilladelse til ålefiskeri skal i henhold til åletilladelsen føre og opdatere lagerlister. 
Føring af lagerlister videreføres fra den hidtidige bekendtgørelse, og bekendtgørelsen medfører derfor 
ikke nye krav.  
 

                                                             
1 Rådets Forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse 

fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre 

farvande. 
2 Artikel 11. Foranstaltninger for det europæiske ålefiskeri i EU-farvande i ICES-området. ”Ethvert målrettet, 

utilsigtet og rekreativt fiskeri af europæisk ål er forbudt i EU-farvande i ICES-området og brakvande som 

flodmundinger, kystlaguner og overgangsvande i en sammenhængende periode på tre måneder, som fastlægges af 

den enkelte medlemsstat mellem den 1. august 2020 og den 28. februar 2021. Medlemsstaterne meddeler den 

fastlagte periode til Kommissionen senest den 1. juni 2020.”  
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Skatter, afgifter, subsidier mv. 
Der er ingen ændringer i skatter, afgifter, subsidier mv. i forbindelse med bekendtgørelsen. 

Øvrige efterlevelsesomkostninger 

De erhvervsmæssige ålefiskere vil fortsat have mulighed for i forbudsperioden at anvende ruser, 
bundgarn og bundgarnslignende redskaber til brug for fangst af andre arter end ål, når redskabet er 
indrettet, så det ikke kan tilbageholde ål. Det formodes, at nogle ålefiskere så vidt muligt vil anvende 
denne mulighed og dermed omlægge fiskeriet til andet end ål i lukkeperioden eller fiske ål uden for 
lukkeperioden.  
 

Adfærdsvirkninger 

Lukkeperioden for 2020/2021 er den samme som i 2019/2020. Fiskerne må derfor fortsat omlægge 
fiskeriet til andet end ål i lukkeperioden og/eller fiske ål uden for lukkeperioden.  
 

BNP 

Der er ingen påvirkninger af BNP som følge af bekendtgørelsen. 
 
 
 
 


