
Dilemmaspillet ”Ålen er truet” - hvad gør vi? 
 

Rolle: Danmarks Fiskeriforening – producentorganisation 
Du er biolog i Danmarks Fiskeriforening, der forsvarer danske fiskeres interesser. Foreningens 
hovedopgave er at tage aktivt del i fiskeripolitikken, herunder fiskekvoter og fremme af bæredygtigt 
og levedygtigt fiskeri, rådgive fiskerne og markedsføre fisk til forbrugerne. Foreningen har ca. 4000 
medlemmer. 

Profil: Foreningen klarer sig bedst ved at forhandle med modstandere som politikere og 
miljøorganisationer. 

Du skal: 
• Præsentere dig selv og din forening på to minutter, når mødelederen giver dig ordet. 
• Forklare hvorfor dette er en vigtig sag for jer. 
• Fremsætte foreningens ønsker og fortælle, hvad I er for og imod. 
• Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem I er mest enige med, og 

hvem I kan forhandle og lave aftaler med. 

Du vil gøre opmærksom på: 
• Det traditionelle bundgarnsfiskeri har været en del af det danske kystfiskermiljø i mange 

hundrede år. 
• Fiskere, der bruger bundgarn, tjener 80 procent af deres årsløn fra ålefiskeriet om efteråret. 

Hvis ålefiskeri bliver forbudt, er det slut med bundgarnsfiskeri i Danmark. Forbuddet vil 
have betydning for mellem 250 og 400 fiskere i Danmark. 

• I 2016 fangede danske erhvervsfiskere 267 ton ål i danske farvande. 
• Fiskeriforeningen deler EU-kommissionens bekymring for ålebestanden. Foreningen har 

været med til at mærke tusindvis ål med satellitmærker, der viser, at ålene forsvinder, efter 
at de har forladt fiskeriområderne. Ålene dør af sult, udmattelse eller forurening på vej mod 
Sargassohavet. 

Du ønsker: 
• At lande som Danmark, Sverige og Tyskland, som lever op til deres forpligtelser i 

ålegenopretningsplanen, ikke bliver straffet med forbud mod ålefiskeri. Derimod har lande i 
Øst- og Sydeuropa ikke gjort nogen indsats for at sikre en bæredygtig ålebestand. 

• At der ikke bliver lavet stop for ålefiskeriet, når det er andre faktorer, der truer ålen. 
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