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Se vedlagte høringsliste   
   
  
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod 
erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. 
december 2020 til og med 28. februar 2021 
 
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 
 

 Udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt 
fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021. 

 
Bemærkninger bedes sendt til fisk@mfvm.dk med kopi til lensch@mfvm.dk senest 
den 20. maj 2020 med angivelse af sagsnr. 2020-7911. Spørgsmål kan rettes til Lene 
Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@mfvm.dk eller tlf. 22 61 62 91. 
  
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 
udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under 
ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 
af høringssvaret, herunder afsender adresse og mailadresse. 
 
Om bekendtgørelsen 
Erhvervsmæssigt fiskeri 
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 – såkaldt 
lukkeperiode. Erhvervsmæssigt fiskeri gælder erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere. 
 
Der er tale om samme 3 måneders lukkeperiode og vilkår, som var gældende i 
2019-2020. 
 
Ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber, som anvendes af erhvervs- og 
bierhvervsfiskere, må i lukkeperioden anvendes til andet end ålefiskeri, hvis 
betingelserne i § 7, stk. 2-5 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om 
betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt. 
Hvis ål fanges i disse redskaber i lukkeperioden skal de straks genudsættes. 
 
Det er tilladt i lukkeperioden at opbevare (fx i hyttefade), lande og sælge ål fanget 
ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. december 2020. 
 
Erhvervs- og bierhvervsfiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, 
opbevaringsruser eller lignende (fx dam) skal som hidtil mærke hvert af disse med 
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navn, adresse og ålebedriftsnummer. Fiskere med tilladelse til ålefiskeri i henhold 
til § 16 i ovennævnte bekendtgørelse skal mærke hyttefade, opbevaringsruser eller 
lignende med navn, adresse og det nummer, som er tildelt af Fiskeristyrelsen. 
 
Erhvervs- og bierhvervsfiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, 
opbevaringsruser eller lignende skal indsende lagerlister over opbevarede ål pr. 
30. november 2020 Lagerlisterne skal indeholde oplysninger om indholdet af 
levende ål i kilo i det enkelte hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende. 
Fiskeren skal senest den 2. december 2020 sende lagerlister til Fiskeristyrelsen på 
e-mail: aal@fiskeristyrelsen.dk. Skabelon til brug for udarbejdelse af lagerlister 
findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk 
 
Fiskeren skal som hidtil til hver en tid kunne oplyse indholdet af det enkelte 
hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende til Fiskeristyrelsen og fiskeren 
skal ved hver ændring opdatere lagerlisten. 
 
Rekreativt fiskeri 
Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i lukkeperioden. Det betyder, at 
fritidsfiskere og lystfiskere ikke må fange ål i saltvand i lukkeperioden. Det er ikke 
tilladt at anvende ruser i lukkeperioden. Hvis ål fanges i lukkeperioden, skal disse 
straks genudsættes. Fritidsfiskere og lystfiskere, der opbevarer levende ål i 
hyttefade eller lignende, skal mærke hvert af disse med navn, adresse og 
fisketegnsnummer. 
 
Der er tale om samme 3 måneders lukkeperiode og vilkår, som var gældende i 
2019-2020. 
 
Forholdet til EU-lovgivningen 
Bekendtgørelsen udmønter 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 sammenhængende måneder mellem den 1. august 
2020 og den 28. februar 2021. Lukkeperioden i Danmark er: 1. december 2020 til 
28. februar 2021.  
 
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 
Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de 
erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. 
Konsekvensvurderingen vedlægges høringen. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lene Jensen Scheel-Bech 
Specialkonsulent 


