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Notat om 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 
 

 

 
Udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i 
saltvand fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021 (lukkeperiode) har været i offentlig 
høring i perioden 27. april – 20. maj 2020. Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget 
høringssvar fra: 
 

 Dansk Amatørfiskerforening, 
 Danmarks Naturfredningsforening, og 
 WWF 

 
Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) foreslår, at forbuddet mod ruser i lukkeperioden udgår, 
da mange fritidsfiskere på denne årstid anvender ruser til f.eks. fiskeri efter torsk. Subsidiært 
anmoder DAFF om, at måtte anvende særlige torskeruser lige som erhvervsfiskerne. 
 
Hertil bemærker Miljø- og Fødevareministeriet, at forbuddet mod anvendelse af ruser i 
lukkeperioden er indført af kontrolhensyn, da ruser traditionelt anvendes af fritidsfiskere 
til ålefiskeri. Med hensyn til ønsket om at kunne fange torsk i ruser i lukkeperioden, kan 
følgende bemærkes. DTU Aqua vurderer, at størrelsen af masker i ruseredskaber, som 
tillader ål at undslippe skal være større end 90 mm (helmaske). Disse redskaber er ikke 
gængs i handlen. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker endvidere, at der i lukkeperioden 
er mulighed for, at fritidsfiskere kan anvende andre redskaber (garn og krogliner) til 
fangst af fx torsk. Forslaget imødekommes derfor ikke. 
  
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at ålen totalfredes og at al fiskeri, både 
kommercielt og rekreativt burde være fuldstændigt forbudt henset til ålebestandens kritiske 
status. DN foreslår, at lukkeperioden fastsættes fra 1. september til udgangen af november og 
at der under alle omstændigheder følges op af større indsatser for at sikre ålens 
vandringsveje i vandløb og floder samt forbedre dens levesteder i ferskvandssystemerne. 
Samtidig foreslås kontrol af fiskeriet, især det rekreative, øget. 
 
WWF foreslår et fuldstændigt stop for kommercielt og rekreativt fiskeri af ål i EU sammen 
med klare bevaringsforanstaltninger for ålen. WWF mener, at lukkeperioden bør være i 
tidsrummet juni – december. Dødelighed på grund af hindringer på landsiden, så som 
vandkraftværker, er af lige så stor betydning som et fiskestop. WWF mener, at et totalt stop 
for ålefiskeri også er en vigtig foranstaltning til at bekæmpe det illegale fiskeri. WWF mener, 
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at 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. 
 
Hertil bemærker Miljø- og Fødevareministeriet, at ålefiskeriet i Danmark reguleres i 
henhold til EU’s ”åleforordning” – Rådets Forordning (EF) Nr. 1100/2007 af 18. september 
2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål samt den 
godkendte danske åleforvaltningsplan fra 2009, som giver mulighed for et fortsat, 
begrænset erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri. Åleforordningen giver mulighed for at 
regulere den europæiske ålebestand i såvel ferskvand som saltvand og for alle former for 
fiskeri samt i forhold til ikke-fiskerirelaterede foranstaltninger, herunder prædation, 
spærringer mv. 
 
EU’s lukkeperiode er en nyere restriktion for ålefiskeriet, som blev indført via kvotereglerne 
fra 2018-19, og som gælder ud over de almindelige regler for ålefiskeri fra 2009 – men som 
kun gælder for ålefiskeri i saltvand.  
 
Hvis lukkeperioden fastsættes til fx 1. september til udgangen af november, vil det for 
mange erhvervsfiskere være at betragte som at lukke fiskeriet. Der vurderes at være fundet 
en balance i forhold til at beskytte ålebestanden samtidig med, at der kan opretholdes et 
vist erhvervsmæssigt ålefiskeri. Danmark har endvidere reduceret det erhvervsmæssige 
ålefiskeri betragteligt, dvs. med 66 % fra 550 tons i gennemsnit i referenceårene 2004-2006 
til 186 tons pr. 31. december 2019.  
 


