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Høring over udkast til bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og 

rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 

2023 (sagsnr. 2022-148) 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 27. 

april 2021 modtaget ovennævnte høring. 

 

Bekendtgørelsen udmønter forpligtelsen i Rådets Forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 

2022 om fiskerimuligheder for 2022 (herefter benævnt ”TAC/Kvoteforordningen for 2022”) 

til at fastsætte et forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand 

(lukkeperiode) i en sammenhængende periode på tre måneder, som lægges mellem den 1. 

august 2022 og den 28. februar 2023. 

 

Til høringssvaret hører også vedhæftede bilag ” Bundgarn og bundgarnsfiskere - historien 

om et håndværk og en kystkultur” om ålefiskeriets kulturhistoriske værdi, udarbejdet i 

samarbejde med DFPO. 

 

Nedenfor fremgår DFPOs bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. 

 

DFPOs bemærkninger 

Ad § 1: ”Erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i perioden fra den 

1. november 2022 til og med den 31. januar 2023.”  

Som DFPO læser teksten i artikel 13 i TAC/kvoteforordningen for 2022, forordning (EU) 

2022/109, så bør Danmark kunne fortsætte med at holde fiskeri efter ål lukket i månederne 

december, januar og februar.  

 

Det specificeres i pågældende artikel, at medlemsstaterne skal lukke for fiskeri i en 

sammenhængende periode på tre måneder inden for perioden 1. august 2022 til 28. februar 

2023, som er den periode hvor ålene vandrer. Det fremgår ikke udtrykkeligt, at selve 

lukkeperioden skal ligge i de tre måneder, som har den højeste intensitet. At rykke 
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lukkeperioden en måned frem, således at den også omfatter november, vil i praksis 

medføre, at perioden udvides fra tre til fire måneder, da der ikke er nogen, der vil påbegynde 

fiskeriet igen efter det vigtige julemarked er lukket ned. Fiskerne kan endvidere bekræfte, 

som det er nævnt i materialet fra DTU Aqua, at der er indikationer på, at ålenes vandringer 

er rykket fra tidligere at ligge først på efteråret, til nu at ligge sent på efteråret og først på 

vinteren. Dette kan måske være på grund af klimaforandringer. En meget stor og stadigt 

stigende andel af de vandrende ål vil derfor være godt beskyttede ved en fastholdelse af 

den lukkeperiode, der har været gældende indtil nu. 

 

Det er således DFPOs vurdering, at en fastholdelse af den lukkeperiode, som hidtil har 

været gældende i Danmark, vil være i overensstemmelse med artikel 13 i 

TAC/Kvoteforordningen for 2022. 

 

Forslaget vil derudover være et voldsomt indgreb i markedet, og vil med al sandsynlighed 

have store konsekvenser for ålefiskeriet. For de fleste bedrifter ligger indtægten fra fangst 

og salg af blankål på mellem 80 og 90 % af virksomhedens omsætning. Denne indtægt 

kommer fra aktivitet i månederne september, oktober og november. Dette vil således 

betyde, at hvis man indskrænker fangstperioden med en tredjedel, så vil mange bedrifter 

være i risiko for at gå konkurs. 

 

Hvis der ses på data for ålefiskeriet, så kan man se, at der er udstedt 205 tilladelser til fiskeri 

efter ål i saltvand – af de 205 bedrifter, lander 143 bedrifter i november. Det kan ses, at 52 

af bedrifterne lander mellem 200-10.000 kg alene i november. 200 kg ål kan omregnes til 

ca. 20.000 kr. i indtjening. 

 

I 2021 blev der landet 222.126 kg ål i hele perioden, hvor der i november blev landet 73.211 

kg ål. Dette viser, at 33 % af ålefiskeriet ligger i november måned. Det ses også bekræftet 

af den erhvervsøkonomiske konsekvensanalyse, at erhvervet vil lide faldende omsætning 

på 33 % alene for ål. Gennemsnitsprisen for ål er altid højest i november og december – og 

dette kan verificeres nærmere såfremt det ønskes. 

 

Ad § 3: ”Det er ikke tilladt i den i § 1 nævnte periode at opbevare levende ål og lande ål, 

som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. november 2022.” 

DFPO kan ikke anbefale forslaget om, at det ikke længere vil være tilladt at opbevare de ål, 

der er fanget inden lukkeperioden, i hyttefade, efter lukkeperioden er trådt i kraft.  

 

Det vil betyde, at de røgede ål, der serveres til julefrokosterne vil være to måneder gamle 

og have været en tur gennem fryseren, hvilket kan medføre lavere pris for fiskerne. Hertil 

hører også at fiskerne vil pådrage sig en ny og øget udgift til indfrysning af ålene – og det 

er vel at mærke for de fiskere, der har muligheden for at indfryse ålene. Det vil således helt 

afskære nogle fiskere fra at afsætte ålene efter lukkeperiodens begyndelse. Det er desuden 

forbundet med store omkostninger til el, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ud fra hverken et 



 
 

 

 

3 

økonomisk eller grønt synspunkt. Disse synspunkter ser vi ikke inddraget i den 

erhvervsøkonomiske konsekvensanalyse. 

 

Derudover vil der være fiskere, der ikke vil kunne komme af med deres ål i dagene op til 

lukkeperioden. Man kan ikke forvente at opkøbere kan køre rundt til samtlige ålefiskere den 

31. oktober 2022 og tømme ålefiskernes beholdning af ål. Det er ikke rimeligt, at fiskerne de 

facto ikke vil have mulighed for at fiske efter ål de sidste dage op til stoppet. Dette vil de 

facto udvide lukkeperioden yderligere. 

 

Det er DFPOs vurdering, at det eksisterende kontrol- og dokumentationssystem er 

tilstrækkeligt, og bør gøre det muligt for fiskerne at fortsætte med at opbevare ål i hyttefade 

som hidtil.  

 

Alternative forslag: 

DFPO vil foreslå, som et alternativ til at opretholde den nuværende lukkeperiode, at 

lukkeperioden for indeværende år rykkes til at være gældende fra midten af november til 

midten af februar. På denne måde vil fiskerne kunne få glæde af en enkelt mørkeperiode i 

oktober-november 2022. Denne løsning vil fungere for 2022, da mørkeperioderne følger 

månefasen, og ål trækker, når månen er mørk - de overvejende åletræk starter ca. 3 dage 

efter fuldmåne, og aftager jo tættere man kommer på fuldmåne igen. Herefter må der 

arbejdes mod nye og mere fremtidsrettede løsninger for 2023-2024 samt den øvrige fremtid. 

 

Et andet alternativ, som DFPO har fremført tidligere år, er fortsat ålefiskeri med 

myndighedsopkøb af de fangede ål i fredningsperioden, med henblik på genudsætning. 

Dette alternativ giver samtidig en god mulighed for monitering af, hvor mange ål, der 

undslipper. Det vil ligeledes opretholde grundlaget for bundgarnsfiskeriet, hvor der så ligger 

en mulig fremtidig udvikling af det skånsomme og CO2-venlige bundgarnsfiskeri. Til støtte 

for dette forslag må DFPO påpege, at på grund af nuværende og tidligere lukkeperioder, 

findes der ikke dokumentation for at ålenes vandringer har rykket sig. Derfor vil denne 

løsning give mulighed for at indhente de nødvendige data, som kan danne grundlag for 

fremtidig forvaltning og genopretning af ålefiskeriet. 

 

Et sidste alternativ til opkøb, hvis perioden fastholdes, er et forslag om, at fiskerne får 

mulighed for oplægning i minimum 2 år. Alternativt ophugning for dem, som ikke ønsker at 

fortsætte. 

 

Som et kompenserende tiltag foreslås det at hæve mindstemålet på ål med 1 cm om året i 
3 år. 
 

 

Med venlig hilsen 
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Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO 


