Bilag B
UDKAST
Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år
I medfør af§ 10, stk. 1 og 2, § lOe, § 12, stk. 2, §§ 30-32. §§ 34-36, § 38, stk. 2, § 112, § 112b, §
121, stk. 2 og§ 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
372 af 26. april 2006, som senest ændret ved lov nr. 489 af 17. juni 2008, fastsættes:
A. Anvendelsesområde og definitioner m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssigt udnyttelse af ål i saltvand og ferskvand, der foretages af
1) personer eller selskaber registreret med ret til at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller bierhvervsfiskeri og
2) personer eller selskaber, der har tilladelse til at omsætte fangster fra ferske vande i henhold til
fiskerilovens § 12, stk. 2.
§

1)
2)

3)
4)

5)
6)

2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
Ålefiskeri: at fiske, lande og medbringe ål.
Bruttoomsætning: Den værdi af landinger, der er registreret i Fiskeridirektoratets registre på
grundlag af oplysninger indsendt til Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der
importeres.
Kalenderår: 1. januar til 31. december.
Landinger: Mængder af ål, som er registreret i Fiskeridirektoratets registre på grundlag af oplysninger indsendt til Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om
registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.
Referenceår: Et eller flere år i den periode, i hvilket landing af ål danner grundlag for tilladelse
til ålefiskeri.
Ålebedrift: Et fiskeri, som en ejerkreds har drevet med et eller flere fartøjer, og fra hvilket, der
er indrapporteret landinger til Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

3. Med henblik på fiskeri efter ål indplacerer Fiskeridirektoratet de erhvervsfiskerselskaber, erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere og ålebedrifter, der efter 1. januar 2009 har tilladelse.
§

B. Krav om tilladelse til åle.fiskeri m.v.
§ 4. Fra 1. januar 2009 må de i§ 1 nævnte personer og selskaber kun fiske, medbringe og lande ål,
hvis Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse hertil og kun fartøjer og redskaber, der er angivet i
tilladelsen, jf. § 6, stk. 2 må anvendes.

§ 5. Ål må efter fangsten og før første omsætning kun opbevares af fiskere, der har tilladelse til
ålefiskeri.
Stk. 2. Ål må i første omsætningsled kun afsættes af fiskere, der har Fødevarestyrelsens tilladelse,
til at afsætte egen fangst eller af personer, virksomheder og selskaber, der er godkendt til at drive
selvstændig virksomhed med førstegangsomsætning af fisk.

C. Udstedelse af tilladelser til ålefiskeri
§ 6. Fiskeridirektoratet udsteder efter ansøgning tilladelse til ålefiskeri (åletilladelser) til berettigede, jf. § 7 på grundlag af landinger af ål i 2004-2006 og 2007, der er registreret i Fiskeridirektoratets registre.
Stk. 2. I tilladelserne fastlægges nærmere vilkår for fiskeriet herunder om:
1) Typen og antallet af redskaber, der må anvendes.
2) Varigheden for tilladelsen.
3) Angivelse af de fartøjer, der kan anvendes til at fiske, medbringe, opbevare og lande ål, som
tilladelsen berettiger til.
Stk. 3. Vilkårene for tilladelserne kan ændres bl.a. i lyset af behovet for at beskytte den europæiske ål. Herunder kan tilladelsen til anvendelse af redskaber og tilladelsernes varighed indskrænkes.
Desuden kan der stilles vilkår om, hvor fiskeriet må finde sted. Tilladelserne kan desuden gøres
betinget af yderligere vilkår.
Stk. 4. Ansøgning om tilladelse med de oplysninger, der er nævnt i§ 13 og§ 17, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 1. december 2008, senere indkomne ansøgninger vil dog efter begrundet anmodning også kunne behandles.
D. Betingelse for at opnå tilladelse
§ 7. Fiskeridirektoratet kan udstede tilladelse til ålefiskeri til de i§ 1 nævnte personer og selskaber
og ålebedrifter, jf. § 2, nr. 6), der opfylder betingelserne i stk. 2.
Stk. 2. Det er en forudsætning for udstedelse af tilladelse til ålefiskeri, at der, i Fiskeridirektoratets
registre mindst er registreret landinger foretaget af ansøgeren med:
1) Bruttoomsætning fra landede ål i 2004-2006 på i alt mindst 60.000 kr. og i 2007 på mindst
20.000 kr. eller
2) Landede mængder i 2004-2006 på i alt mindst 1.200 kg ål og i 2007 på mindst 400 kg ål.
E. Tilladelse til anvendelse af redskaber i saltvandsområder
§ 8. Tilladelsen til ålefiskeri i saltvandsområder vil omfatte ret til at anvende et nærmere angivet
antal af følgende redskabstyper:
1) Kasteruse: Maksimalt: 90 cm i forreste bøjle, maksimalt: 3 kalve, maksimalt: 7 bøjler, maksimalt: 8m rad.
2) Armruse/ålebundgam: Oven- eller undervandsruse, som måler under 20 m i ringen eller i armene med 2 stillebånd i bageste kalv i rusen.
3) Ålebundgam: Bundgarn, som måler 20 m eller derover i ringen eller i armene med 2 stillebånd i
bageste kalv i rusen.
§ 9. Der kan kun gives tilladelse til anvendelse af de i § 8 nævnte redskaber, hvis ansøgeren i
2007 har anvendt redskaber af denne type og antal til fangst af de registrerede ålelandinger.
Stk. 2. Uanset hvor mange redskaber ansøgere har anvendt i 2007, kan der kun gives tilladelse til
redskabsanvendelse inden for de i§§ 10-11 angivne rammer. Det er desuden en forudsætning, at

tilladelsen er foreneligt med hensynet til den europæiske ål og andre hensyn, der varetages i henhold til fiskeriloven .
§ 10. Armruse/ålebundgam, jf. § 8, nr. 2) - 3) kan kun tillades, hvis pladsen og redskabet har været anmeldt til Fiskeridirektoratet og anvendt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om
fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand.

11. Ved udstedelse af tilladelser sammenholder Fiskeridirektoratet ansøgningerne med mængden af de ål, som det er registreret i Fiskeridirektoratet, at ansøgeren har landet i 2007. fudenfor de
samlede registrerede landinger af ål fra den pågældende i 2007, kan der i alt højst gives tilladelse til
følgende antal og typer af redskaber:
1) 1 kasteruse, jf. § 8, stk. 1 nr. 1) for hver 5 kg.
2) 1 armruse/ålebundgam, jf. § 8, stk. 1, nr. 2) for hver 100 kg.
3) 1 ålebundgam, jf. § 8, stk. 1, 3), for hver 250 kg.
Stk. 2. I det omfang de registrerede landinger i 2007 hidrører fra fiskeri med redskaber, som ikke
kan tillades fra 2009, kan Fiskeridirektoratet på grundlag af størrelsen af de registrerede landinger i
2007 efter ansøgning tillade, at der anvendes redskaber i overensstemmelse med stk. 1.
§

§ 12. Som led i dokumentationen for den forudgående redskabsanvendelse, jf.§ 9 og§ 14, kan Fiskeridirektoratet stille krav om, at de anvendte redskaber forevises og ansøgeren afgiver nærmere
dokumentation for anvendelsen.
§ 13. Ansøgning om åletilladelse skal indeholde oplysning om, hvilke typer og antal redskaber ansøgeren har anvendt i hvert af årene 2004-2007. Oplysningerne skal angives på et skema, der offentliggøres på Fiskeridirektoratets hjemmeside og som kan rekvireres i Fiskeridirektoratets afdelinger.

F. Særlige bestemmelse om tilladelse til anvendelse af redskaber i ferske vande
14. Tilladelsen til ålefiskere i ferskvand vil indeholde ret til at anvende et nærmere angivet antal
redskaber af nærmere angiven type og størrelse. Udgangspunktet for Fiskeridirektoratets afgørelse
om tilladelse til redskabsanvendelse er, at der kan tillades det antal og den type faststående redskaber, som ansøgeren kan dokumentere at have anvendt i 2007 til fiskeri af de landinger, der er registreret i Fiskerdirektoratet. Fiskeridirektoratet kan dog beslutte, at ikke alle redskaber kan anvendes,
hvis dette ikke vurderes at være foreneligt med beskyttelsen af den europæiske ål eller andre hensyn, der varetages i henhold til fiskeriloven.
Stk. 2. fudtil udgangen af 2011 er det endvidere tilladt også for de i§ 1, 2) nævnte personer og
selskaber at anvende ruser og ålekister i overensstemmelse med de regler, der gælder i bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand.
§

G. Gyldighedsperiode for tilladelse, landingsfartøjer m.v.

15. Åletilladelserne udstedes foreløbigt til 31. december 2011. Fiskeridirektoratet kan i tilladelsesperioden bl.a. med baggrund i udviklingen af indsatsen i ålefiskeriet stille yderligere vilkår for
tilladelserne, herunder reduktion af den tilladte brug af redskaber, jf. § 6.
Stk. 2. Det er en forudsætning for opretholdelse af tilladelsen i tilladelsesperioden, at denne er anvendt af tilladelseshaveren i det forudgående år.
§

§ 16. Fiskeridirektoratets registre over tilladelser til ålefiskeri og oplysninger om tilladte redskaber og tilknyttede fartøjer er offentligt tilgængelige.

§ 17. I forbindelse med ansøgningen om tilladelse skal ansøgeren oplyse, hvilke fartøjer, der vil
blive brugt til landing af ål i henhold til tilladelsen. Hvis tilladelseshaveren senere ønsker at benytte
andre fartøjer, skal dette oplyses til Fiskeridirektoratet og der må ikke finde landinger sted, før der
er udstedt ny tilladelse, hvoraf disse fartøjers identifikation fremgår.
§ 18. Tilladelseshaveren skal mærke alle redskaber, som anvendes til erhvervsmæssigtålefiskeri.
Nummeret på åletilladelsen skal fremgår at mærket. Desuden skal fremgå numre, som kan identificere de tilladte redskaber. Nærmere vilkår for mærkningen af redskaberne fastsættes i tilladelserne.

H. Ophør af tilladelse
§ 19. Hvis en tilladelseshaver beslutter at ophøre med at anvende en tilladelse eller at indskrænke
antallet af redskaber, skal dette meddeles Fiskeridirektoratet sammen med oplysning om, hvilke
redskaber og fartøjer, der udgår. Fiskeridirektoratet annullerer derefter tilladelsen, eller indskrænker
den.

20. Tilladelsen til ålefiskeri bortfalder, hvis tilladelseshaverens ret til at drive erhvervsmæssigt
fiskeri eller bierhvervsfisker bortfalder. Fiskeridirektoratet kan i forbindelse med udstedelse og opretholdelse af tilladelse til ålefiskeri betinge tilladelsen af, at tilladelseshaveren inden en nærmere
angivet frist, overfor Fiskeridirektoratet dokumenterer, at betingelserne for opretholdelse af registreringen som erhvervs, bierhvervs- eller erhvervsfiskerselskab fortsat er til stede.
Stk. 2. Efter omregistrering af en tilladelseshaver fra erhvervsfisker til bierhvervsfisker, kan den
pågældende fremadrettet kun anvende redskaber, det er tilladt bierhvervsfiskere at benytte.
§

I. Mulighed for udstedelse af tilladelse i særlige tilfælde til ålefiskeri i saltvand
§ 21. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning dispensere for kravene i § 7, stk. 2, hvis ansøgeren
kan påvise, nyetablering i ålefiskeriet inden for perioden 2004-2007.
Stk. 2. Det er en forudsætning for dispensation, at ansøgeren opfylder kravet om registrering af
landinger i 2007, der svarer til en bruttoomsætning på mindst 20.000 kr. eller landing af mindst 400
kg ål. Desuden skal ansøgeren dokumentere.
1) etableringen i ålefiskeriet og tidspunktet herfor samt udgifter til nyanskaffelser af redskaber og
fartøjer m.v. og
2) afhængighed af ålefiskeriet i 2007, som beskrevet i stk. 3.
Stk. 3. Dispensation efter stk. 1 forudsætter, at ansøgeren kan dokumentere i 2007 at have haft en
afhængighed af bruttoomsætningen af ålefiskeri, der svarer til, at bruttoomsætningen af de landede,
registrerede ål i 2007 udgjorde mindst 20 % i forhold til den samlede bruttoomsætning fra den pågældendes øvrige registrerede landinger og indtægter fra anden erhvervsmæssig aktivitet, pension
eller andre indtægter.
§ 22. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning dispensere for kravene i § 7, stk. 2, hvis ansøgeren
kan påvise, at kravene ikke er opfyldt på grund af dokumenteret alvorlig sygdom, der har afskåret
ansøgeren fra at udøve fiskeri i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.
Stk. 2. Det er en forudsætning for dispensation, at den pågældende kan dokumentere
1) i mindst 2 af kalenderårene 2004-2007 at have registreret landinger af ål, der mindst svarer til
bruttoomsætning af ål på 20.000 kr. eller 400 kg ål årligt og
2) i 2006 eller 2007 at have haft en afhængighed af bruttoomsætningen af ålefiskeriet, der svarer
til, at bruttoomsætningen af de landede registrerede ål i 2007 udgjorde mindst 20 % i forhold til
den samlede bruttoomsætning fra den pågældendes registrerede landinger og indtægter fra anden erhvervsmæssig aktivitet, pension eller andre indtægter.

§ 23. Fiskeridirektoratet kan i det omfang hensynet til bestanden af europæisk ål vurderes at muliggøre det tillade, at erhvervsfiskere, som inden for de seneste 2 forudgående år har afsluttet fiskeriets lærlingeuddannelse, fisker ål med nærmere angivne redskaber, jf. § 8, uanset, at de pågældende
ikke opfylder betingelserne i § 7.
Stk. 2. Det er en forudsætning for tilladelsen, at den pågældende efter afslutningen af lærlingeuddannelsen ikke har erhvervet fartøj, kvoteandele m.v. med henblik på etablering i andet fiskeri.
Stk. 3. Hvis tilladelseshaveren ikke i løbet af 3 år har opnået en afhængighed af ålefiskeriet, der
svarer til, at bruttoomsætningen fra ålefiskeriet udgør mindst 20 % i forhold til den samlede bruttoomsætning fra den pågældendes andre registrerede landinger og indtægter fra anden erhvervsmæssig aktivitet, eller andre indtægter, inddrager Fiskeridirektoratet tilladelsen til ålefiskeri.

J. Mulighed for midlertidig tilladelser og opdeling af tilladelser, mv.
§ 24. I det omfang alle forhold omkring behandlingen af en ansøgning til ålefiskeri ikke er afklaret inden tidspunktet for begyndelse af den sædvanlige sæson for ålefiskeriet i 2009, kan Fiskeridirektoratet udstede en midlertidig tilladelse til ålefiskeri, som kan ændres eller trækkes tilbage, når
der er truffet endelig administrativ afgørelse.
Stk. 2. Der udstedes ikke midlertidige tilladelser i medfør af stk. 1,
1) hvis det er åbenbart, at betingelserne for udstedelse af tilladelse ikke er opfyldt, herunder at der
ikke er registreret landing af ål fra ansøgeren i Fiskeridirektoratets register som anført i § 7,
2) der ved ansøgning om dispensation efter§§ 21-23 ikke er fremlagt dokumentation, der giver
grundlag for en afgørelse af ansøgningen eller
3) tilladelse ikke vurderes at være forenelig med hensynet til den europæiske ål og andre hensyn,
der varetages efter fiskeriloven.
§ 25. Hvis flere erhvervsfiskere, der har fortaget indberetning af landinger i referenceårene fra et
fælles fiskeri i en ålebedrift ansøger om, at der på grundlag af de samlede registrerede landinger og
redskabsanvendelse i stedet for udstedelse af en tilladelse til bedriften, sker opdeling af af de redskber, det kan tillades at anvende, så der udstedes selvstændig tilladelse til flere af deltagerne i bedriften, kan dette imødekommes.
Stk. 2. Anmodning om udstedelse af flere tilladelser i stedet for en kan kun imødekommes, hvis
deltagerne i fællesskab indenfor fristen i § 6 ansøger om det. Fiskeridirektoratet opdeler retten til
anvendelse i overensstemmelse med den fælles ansøgning.

26. Hvis en ålebedrift fra hvilken, der er foretaget indberetninger af det i§ 7 nævnte omfang i
perioden 2004-2007, er overtaget af en anden fisker, kan tilladelse udstedes til den fisker, der har
overtaget bedriften og drevet den videre.
Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse i medfør af stk. 1, at den fisker, der inden
overdragelsen har foretaget indberetninger og den fisker, der har overtaget bedriften i fællesskab
anmoder om, at tilladelsen i stedet udstedes til den erhvervs-, bierhvervs eller det erhvervsfiskerselskab, der har overtaget bedriften.
§

§ 27. Fiskeridirektoratet kan ved administration af denne bekendtgørelse meddele dispensation
under hensyn til særlige forhold.

K. Forbudte redskaber
§ 28. Det er ikke tilladt at fiske ål med trawl eller andre slæbende vodredskaber. Ål må ikke opbevares, medbringes og landes fra fangstrejser, hvor disse redskaber medbringes.
Stk. 2. Blusning og stangning af ål er ikke tilladt.

L. Strafbestemmelser

§ 29. Med bøde straffe den, der
1) overtræder eller forsøger at overtræde§ 4 og§ 28
2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte betingelser og vilkår knyttet til en tilladelse udstedt
efter bekendtgørelsen eller
3) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridisk personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.
M. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den ..... 2008, dog træder§ 28 i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Den 1. januar 2009 ophæves:
1) § 7 i bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 1993 om trawl og andet vodfiskeri.
2) § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 769 af 9. juli 2004 om fredningsbælter og om ophævelse af lov
om saltvandsfiskeri.

