
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Det fremgår af vedlagte liste, hvem brevet 
er sendt til 

Dato: 22. september 2008 
J.nr.: 2008-02866 
Bedes anført i svar 

Høring vedrørende gennemførelse af Rådets Forordning om foranstaltninger til genoprettelse 
af bestanden af europæisk ål. 

Fiskeridirektoratet anmoder om bemærkninger til vedlagte udkast til regler vedr. ålefiskeriet se
nest den 21. oktober 2008. 

Baggrund 
I den videnskabelige rådgivning fra Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om europæisk 
ål fastslås det, at bestanden er uden for sikre biologiske grænser, og at det nuværende fiskeri ikke er 
bæredygtigt. ICES anbefaler, at der hurtigst muligt udarbejdes en genopretningsplan for hele be
standen af europæisk ål og at udnyttelse af bestanden og andre menneskelige aktiviteter, der påvir
ker fiskeriet eller bestanden, reduceres mest muligt. 

På denne baggrund er der vedtaget en Rådsforordning, som pålægger medlemslandene at udarbejde 
en ålehandlingsplan og gennemføre de nødvendige reduktioner i fiskeriindsatsen. Planen skal afle
veres til Kommissionen inden udgangen af 2008. EU åleforvaltningsplanen for ferskvand skal sikre 
40 % blankålsudvandring på lang sigt. I saltvand skal der over 5 år ske en 50 % indsatsreduktion i 
fiskeriet i forhold til indsatsniveauet i perioden 2004-2006. 

I januar afholdt Fødevareministeriet et orienteringsmøde i Fiskeridirektoratet. Det blev fremlagt, at 
udgangspunktet for arbejdet var en forvaltningsplan med en udfasning af fiskeriet i ferskvand og 
gennemførelse af forordningskravet til reduktion af indsatsen i fiskeriet i saltvand. Efter mødet hav
de alle interesserede mulighed for at kommentere strategien og bidrage med forslag og ideer bl.a. til 
de ændringer af regelsættene om udøvelse af ålefiskeri, som er nødvendige for at gennemføre pla
nerne i Danmark. På Fiskeridirektoratets hjemmeside www .fd.dk er det materiale tilgængeligt, der 
var udsendt til mødet. 

Med udgangspunkt i de indkomne forslag, ideer og kommentarer, der kan ses på Fiskeridirektora
tets hjemmeside www.fd.dk, har Fiskeridirektoratet i samarbejde med DTU, Aqua udarbejdet ud
kast til regler til regulering af ålefiskeriet. Der er blandt andet tale om en helt ny bekendtgørelse om 
det erhversmæssige ålefiskeri. Det bliver fremover et tilladelsesfiskeri, der kun må drives af fiskere, 
som har tilladelse til det. I tilladelserne vil blive fastlagt hvilke redskaber den enkelte må bruge. Der 
er også ændrede regler vedr. fritidsfiskeri og fiskeri i ferskvand. 
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Ændringerne, indføres fra 1. januar 2009. Generelt gælder, at der også efterfølgende kan blive æn
dret på reglerne, hvis hensynet til ålebestanden kræver det. 

Et spørgsmål med sammenhæng til beskyttelse af filen er skarvforvaltningsplanen. Der henvises til 
det udkast til forvaltningsplan for skarv, som Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har udsend
te i høring med frist til den 22. oktober 2008. Bemærkninger vedr. skravforvaltningsplanen rettes til 
Miljøministeriet. 

Samlet regulering og regler på de enkelte områder 

I oversigtsform er der tale om følgende forslag til ændringer. De enkelte, detaljerede udkast til re
gelsæt, som denne høring vedrører, er beskrevet i vedlagte bilag: 

I. Forhøjelse af mindstemålet i saltvand 

Gravist i løbet af en 5 års periode forhøjes mindstemålet i hele landet for gule ål til 40 cm i alle 
saltvandsområder. Mindstemfilet gælder ved alle former for fiskeri. - se bilag A. 

Mindstemålet på 45 cm fastholdes i ferskvand. 

II. Erhvervsfiskeri i saltvand 

Erhvervs- bierhvervs og erhvervsfiskerselskaber må efter 1. januar 2009 kun fiske, medbringe og 
lande ål, hvis de har tilladelse til det. 

Tilladelsen udstedes til fiskere, der i perioden 2004 - 2006 Qg i 2007 har landet ål på et vist mini
mumsniveau. Niveauet herfor er 20.000 kr. eller 400 kg. årligt. Landingerne skal være indrapporte
ret til Fiskeridirektoratet. 

Der må kun anvendes de redskaber, der er angivet i tilladelserne. 

Det forbydes at fiske ål med trawl og andre slæbende vodredskaber. Krogliner forbydes i de indre 
farvande og i fjordene fra 1. maj til 30. september. Desuden forbydes blusning og stangning af ål. 
Erhvervsfiskeres mulighed for at fiske ål i fredningsbælter med modstrømsruser ophører - se bilag 
B. 

III. Fritids- og lystfiskeri i saltvand 

Ruser må ikke anvendes fra 10. maj til 31. juli. Krogliner må ikke anvendes i perioden fra 1. maj til 
30. september. 

Det er hele året forbudt at bruge den hidtil tilladte fritidsfiskerpæleruse og ålehåndvod. Blusning og 
stangning af ål forbydes 

Der gennemføres samtidig visse ændringer i reglerne om rekreativt fiskeri, som har været drøftet 
gennem længere tid og som vedrører andet end ålefiskeri. Det indebærer bl.a., at fritidsfiskere får 
lov til at bruge en pæleruse til fangst af rejer. Denne ruse skal indrettes, så den ikke kan fange ål. 
Efter udkastet kan denne ruse anvendes hele året - se bilag C. 

IV. Fiskeri i ferskvand 
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Erhvervsfiskere i ferskvand kan også opnå tilladelse til at fortsætte fiskeriet, hvis de har registrerede 
landinger af ål af den størrelse, der er nævnt under erhvervsfiskere i saltvand. Der er mulighed for, 
at disse tilladelser også løber efter 2012 - se bilag B. 

For øvrigtålefiskeri i ferskvand indføres en udfasning over 3 år (2009-2011). Ruser i vandløb må i 
de 3 år kun benyttes i september måned. Brug af ålekister kan ligeledes fortsætte i 3 år. I de 3 år må 
ålekisteme kun benyttes i september måned - se bilag C. 

Fra 2012 vil landingsforbud af ål fanget i ferskvand også omfatte lystfiskerfanget ål. 

Øvrige tiltag til beskyttelsen af ålen 

Åleudsætning 

Den nuværende udsætningsstrategi intensiveres, idet den udsætning, der kan finde sted med midler 
fra fiskeplejen vil blive søgt suppleret med midler fra den Europæiske Fiskeri Fond. Til orientering 
vedlægges notat af 2. september 2008 fra DTU, Aqua om udsætning af yngel til målopfyldelse af 
forvaltningsplan for ål, effekt og udsætning og bæredygtig produktion af yngel, se bilag D. 

Høringsfrist 

Evt. spørgsmål til de udsendte forslag til regelændringer kan rettes til specialkonsulent Lene 
Scheel-Bech, 7218 5870 eller fuldmægtig Esben Sverdrup-Jensen, 7218 5643 mandag til fredag så 
vidt muligt mellem kl. 10.00 - 12.00. 

Høringssvar skal være Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30, 1780 København V i hænde senest den 
21. oktober 2008 svar modtages også gerne på mail hoeringssvarAAL@fd.dk 

Med venlig hilsen 

Lene Scheel-Bech 
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