
LAGERLISTE FOR OPBEVARING AF ÅL  
i hyttefad, opbevaringsruse eller lignende1

(erhvervs- og bierhvervsfiskere) 

Ålebedriftsnr. / tildelt nr. fra Fiskeristyrelsen: Nummer på hyttefad, opbevaringsruse el. lign.: 

Navn og adresse: 

Dato: Kilo ål ind: Kilo ål ud: Opbevaret mængde ål 
dags dato i kilo: 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

kg kg kg 

Lagerlisten skal, fra og med d. 1. december 2021, opdateres hver gang der tilføres 
eller fjernes ål i hyttefadet, opbevaringsrusen eller lignende! 

1Bekendtgørelse nr. 1954/2021 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022

Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

[version 1.1]

D. 30 november 2021 skal der laves en statusopgørelse over den samlede mængde ål, der opbevares.
Opgørelsen skal sendes til Fiskeristyrelsen senest d. 2. december 2021!

FISKERISTYRELSEN



Bekendtgørelse nr. 1954 af 15. oktober 2021
om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand 

fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 
I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30, stk. 1, nr. 1, § 32, stk. 1, § 112, stk. 1. nr. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og 
fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, som ændret ved lov nr. 844 af 10. maj 2021, fastsættes:

Forbud mod fiskeri af ål i saltvand
§ 1. Erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i perioden fra den 1. december
2021 til og med den 28. februar 2022.

Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand
§ 2. Det er tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber i den i § 1 nævnte periode 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.
  Stk. 2. Uanset § 7, stk. 3 i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, må bundgarn og bundgarnslignende redskaber, 
der anvendes til andet end ålefiskeri, være forsynet med ruser, når ruserne er blændet af, så de ikke kan fange 
og opbevare ål.
  Stk. 3. Hvis ål fanges i den i § 1 nævnte periode i de redskaber, der er nævnt i stk. 1, skal disse straks 
genudsættes.

§ 3. Det er tilladt i den i § 1 nævnte periode at opbevare, lande og sælge ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt
fiskeri af ål i saltvand inden den 1. december 2021.
  Stk. 2. Fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke hvert af disse 
med navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med § 16, 
stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i 
saltvand og ferskvand. Mærkningen skal være vandfast, synlig og let læselig.

Rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand
§ 4. Det er ikke tilladt at anvende ruser (enkelte eller dobbelte) i den i § 1 nævnte periode.
Stk. 2. Hvis ål fanges i den i § 1 nævnte periode, skal disse straks genudsættes.

§ 5. Det er tilladt i den i § 1 nævnte periode at opbevare levende ål, som er fanget ved rekreativt fiskeri af ål i
saltvand inden den 1. december 2021.
 Stk. 2. Fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke hvert af disse 

med navn, adresse og fisketegnsnummer.

Fælles bestemmelser om lagerlister for opbevaring af levende ål
§ 6. Fiskere, der opbevarer levende ål i den i § 1 nævnte periode, skal udarbejde en lagerliste over opbevarede ål
pr. 30. november 2021. Lagerlisten skal indeholde oplysninger om indholdet af levende ål i kilo i det enkelte
hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende.
  Stk. 2. Fiskeren skal senest den 2. december 2021 sende lagerlisten til Fiskeristyrelsen på e-mail:
aal@fiskeristyrelsen.dk. Skabelon til brug for udarbejdelse af lagerliste findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside 
www.fiskeristyrelsen.dk.
  Stk. 3. Fiskeren skal 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.

Straffebestemmelser
§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1-6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 717 af 26. maj 2020 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i
saltvand fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021 ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 15. oktober 2021
Rasmus Prehn

/ Nis Christensen



Dine personlige oplysninger

Vigtig information om dine personlige oplysninger 

Det følger af § 6, stk. 1 i bkg. nr. 1954 af 15. oktober 2021, at alle fiskere, der opbevarer levende ål, skal føre en 
lagerliste. Endvidere skal du ifølge § 6 stk. 2 i samme bekendtgørelse, pr. 30. november 2021 opveje hele dit lager af ål 
og indsende en status på de mængder du opbevarer. (en kopi af lagerlisten). Statusopgørelsen sendes senest d. 2. 
december 2021 til Fiskeristyrelsen. (Brug knappen nederst på siden). Efter at du har indsendt statusopgørelsen, skal du 
løbende opdatere lagerlisten, så du til enhver tid kan dokumentere, hvor mange kg ål du opbevarer. Bekendtgørelsen 
kræver, at du afgiver nogle personlige oplysninger såsom navn og adresse. 
Oplysningerne bruges som udgangspunkt ikke til andre formål, herunder forskning, og oplysningerne gives alene 
videre til andre, såfremt dette følger af reglerne om offentlighed i forvaltningen, eller det i øvrigt er i 
overensstemmelse med reglerne for udlevering af oplysninger, herunder bl.a. reglerne i databeskyttelsesloven.  

Inden du udfylder denne lagerliste, skal du vide, at Fiskeristyrelsen arkiverer de oplysninger, som du indtaster. 
Oplysningerne gemmes, så længe dette er påkrævet efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. 
Eventuelle papirversioner af tilmeldingsskemaet, vil blive destrueret efter 5 år, men inden da vil der blive taget en 
elektronisk kopi, som Fiskeristyrelsen ligeledes gemmer, så længe dette er påkrævet efter reglerne i 
offentlighedsloven og arkivloven.  

Hvis du ikke ønsker, at Fiskeristyrelsen gemmer dine personlige oplysninger, mister du retten til at opbevare levende 
ål, uanset hvilken tilmeldingsform du vælger. 

Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside.

Fiskeristyrelsen 2021




