
 

 
 
 
 
Dyrenes Beskyttelse  

Buddingevej 308 

2860 Søborg 

Tlf. +45 3328 7000  

db@dyrenesbeskyttelse.dk   

dyrenesbeskyttelse.dk 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Departementet 
Slotsholmsgade 12 
1216 Købenavn K.  
 
 
Att:  
Lene Jensen Scheel-Bech, specialkonsulent 
sagsnr. 2022-148  

 
 

10. maj 2022 
D22-458723 

 
Høring over fredning af ål, i den periode ålen trækker   

 

Baggrund 

Med henvisning til høringsbrev af 27-4-2022, hvormed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri lægger udkast til bekendtgørelse om ”forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt 
fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023” i høring, har Dyrenes 
Beskyttelse følgende bemærkninger.  

Generelle bemærkninger 
Den Europæiske ål regnes af World Conservation Union (IUCN)1, ”Det Internationale 
Havundersøgelsesråd”2 og Helsinki Kommissionen (HELCOM)3 som ”kritisk truet”.  
 
Dette understøttes af ICES seneste rådgivning for ål, der er anbefaler, at alt dødelighed relateret 
til mennesker, herunder fiskeri, bør undgås: ”ICES advises that, when the precautionary approach 
is applied, there should be zero catches in all habitats in 2022. This applies to both recreational 
and commercial catches and includes catches of glass eels for restocking and aquaculture. All 
other anthropogenic mortalities should be minimized and eliminated where possible”.   
 
Bestanden af ål har været kritisk i mindst 20 år4, og ICES har siden 2008 anbefalet, at den 
dødelighed der kan henføres til mennesker, skal minimeres mest muligt, ind til ålebestanden viser 
tegn på bedring2. ICES-anbefalinger er langt fra blevet fulgt, f.eks. har Danmark i hele perioden fra 

 
1 IUCN ”Red List” https://www.iucnredlist.org/species/60344/12353683 
2 ICES Advice on ell (Anguilla Anguilla) throughout its natural range, nov. 2021.  
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/ele.2737.nea.pdf 
3 HELCOM “Red List of Fish and Lamprey Species” Red https://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-
list-of-baltic-species/red-list-of-fish-and-lamprey-species/ 
4 ICES 2020. “EU request on temporal migration patterns of European eel (Anguilla anguilla)” 
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=36531 
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2008 til i dag fanget ca. 200 ton ål om året kommercielt og 100 ton om året rekreativt2. Ligeledes 
har mange andre Europæiske lande bibeholdt et stort ålefiskeri.  
 
Desværre er der ingen tegn på, at ålebestanden forbedres tvært imod; både mængden af glasål 
der kommer til Europa, og mængden af ål, der når gulål-stadiet, er faldende2.  
 
EU vedtog I 2013 en fælles fiskeripolitik (CFP)5. Et af formålene er at sikre, at fiskeriaktiviteter er 
miljømæssigt bæredygtige på lang sigt (artikel 2 punkt 1), og at fiskeriet skal forvaltes efter et 
forsigtighedsprincip, så fiskepopulationer kan give et maksimalt bæredygtigt udbytte (artikel 2 
punkt 2). Både ud fra CFPs formål og ICES anbefaling, bør ålen ikke blot fredes i den periode, hvor 
den trækker mod Sargassohavet for at gyde, men det samlede fiskeri efter ål i Danmark, og resten 
af Europa, skal ophøre, til bestanden af ål igen er inden for sikre biologiske rammer.   

Specifikke bemærkninger 
EU har pålagt medlemslandene at frede ålen i 3 måneder i den periode hvor den trækker, og fra 
EU's side er det intensionen, at fredningsperioden skal placeres, så flest muligt ål kommer til at 
trække til gydepladserne og sikre forplantning.   
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lægger i udkastet op til, at beskytte ålen i januar i 
stedet for oktober måned. Det baseres på data fra 212 mærkede ål6. DTU-Aqua fremhæver i 
afsnittet ”Usikkerhed på data”, at data er påvirket af, at ålene er fanget/mærket i oktober-
november måned. I et andet telemetristudie fra Gudenåen ses et stort udtræk af ål i september 
og oktober – det kan man jo vanskeligt registrere i førstnævnte studie, hvis en stor andel af ålene 
først er mærket i oktober og november.  
 
Data fra akustiske mærkninger i Gudenåen og fangstdata af mere end 100.000 stk. danskfangede 
blankål pr. år, peger på, at ålen primært trækker i september, oktober og november. Det er også 
det resultat ICES kommer frem til, når de analyserer tidspunktet for ålens træk i forskellige 
havområder7. For Østersøen skriver ICES: ”Migration typically starts in early autumn, stalls during 
the cold winter months, and may resume in early spring. In the Baltic Sea, the spring peak can be 
more pronounced than elsewhere”. Sverige har vedtaget at lukke for ålefiskeriet I oktober til 

 
5 EU Regulation 1380/2013 ”Common Fisheries Policy” https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1380 
6 DTU Aqua Notat J. nr. 2022-148. “En redegørelse for ålens biologi og specielt vandringer i danske fjorde og 
åbne marine områder samt anden dødelighed end fiskeri”.  
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1f5226f3-8ae8-4539-965d-
88aae693cbf5/DTU%20Aquas%20notat%20om%20%C3%A5l.pdf 
7 ICES 2020. “EU request on temporal migration patterns of European eel (Anguilla anguilla)” 
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=36531 
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december8. Sverige har også valgt at bruge historiske fangster af blankål (fra før der blev indført 
lukkeperioder for fangst af ål) til at fastlægge tidspunktet for ålens træk: “Eftersom fisket i 
huvudsak bedrivs riktat efter utvandrande blankål kan man anta att historisk data över fiskets 
landningar av blankål återspeglar när vandringen av blankål förväntas vara som störst i olika 
områden”9.  
 
Om de store fangster af blankål i oktober måned er tegn på, at ålen trækker, eller tegn på forøget 
aktivitet lige før ålens træk – det er en akademiske diskussion. Men det må være helt klart, at når 
næsten 50 % af den samlede fangst af blankål i Danmark (2010-2017)5 foregår i oktober måned, 
så er de ål der fanges ikke en del af trækket i de kommende måneder. Så hvis man ønsker, at 
beskytte ålen bedst muligt, så finder Dyrenes Beskyttelse, at oktober måned skal være en del af 
en dansk fredning.   

Indstilling 
Dyrenes Beskyttelse henstiller til, at Danmark følger anbefalingerne fra Det Internationale 
Havundersøgelsesråd (ICES) og lave et totalt stop for ålefiskeri.  
 
Hvis Danmark indfører en senere fredning end Sverige, som dette høringsudkast foreslår, risikerer 
man, at de fisk som Sverige freder i oktober, de trækker til Danmark og bliver fanget inden den 
Danske fredning træder i kraft i november, og at Danmark på den måde modvirker det svenske 
tiltag.  
 
Som et sekundært alternativ til en total fredning af ål, henstiller Dyrenes Beskyttelse til, at 
fredningen af ål lægges fra oktober til december. Det vil betyde, en markant større reduktion i 
den samlede fangst, end den fredning der lægges op til i høringsudkastet, og sikre synergi mellem 
den Svenske og Danske fredning.   
 
Med venlig hilsen 
 

    
Lena Rohn, Fødevare- og miljøpolitisk chef  Nicolaj Lindeborgh,  

Konsulent med ansvar for fisk 

 
8 Havs och Vatten myndigheten, nytt om fiskeregler 4 maj 2022. https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-
om-fiskeregler/2022-05-04-beslut-om-andrade-bestammelser-for-alfiske-i-havet.html 
9 Havs och Vatten myndigheten 2022. ”Konsekvensutredning gällande ändrade regler för fiske efter ål i 
havet” https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-
hav/remisser/2022-03-18-remiss-gallande-andrade-regler-for-fiske-efter-al-i-havet.html 


