
Dilemmaspillet ”Ålen er truet” - hvad gør vi? 
 

Rolle: Dansk Akvakultur – interesseorganisation 
Du er direktør for Dansk Akvakultur, hvis medlemmer er foderfirmaer, opdrættere inden for 
dambrug, havbrug, ål, muslinger og tang samt fiskeeksportører og fiskefabrikker. 

Organisationen arbejder på at sikre medlemmerne optimale forhold, så de kan opdrætte og sælge 
gode og sunde fiskeprodukter til et stadigt voksende marked. De ca. 160 medlemmer eksporterer 
til en lang række lande for mere end en mia. kr. om året.  

Profil: Dansk Akvakultur får mest ud af at forhandle med politikere og andre organisationer – også 
dem, vi ikke altid er enige med. 

Du skal: 
• Præsentere dig selv og din organisation 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: 
• I Danmark arbejder åleopdrættere sammen med DTU Aqua og lyst- og fritidsfiskere om at 

prøve at hjælpe ålebestanden. Glasål fanges i Frankrig og Sydengland og fragtes til 
åleopdræt i Danmark, hvor de vokser sig store og stærke for bedre at kunne overleve i 
naturen. Nogle af ålene sælges til fiskehandlere, mens fiskerne sætter resten ud i søer, 
vandløb og kystområder over hele Danmark. Håbet er, at ålene efter 5 til15 år svømmer 
mod Sargassohavet.  

• Hvis der ikke er noget opdrætserhverv, kan genudsætningerne ikke fortsætte. Og det vil 
ikke være godt for ålebestanden. Som følge af nogle supermarkeders boykot er der nu kun 
nogle få åleopdrættere tilbage i Danmark, og der kun nogle få butikskæder, der sælger ål.  

Du ønsker: 
• At de fleste store dagligvarekæder som COOP og Dansk Supermarked stopper deres 

boykot af at sælge ål. Boykotten risikerer at ødelægge redningsarbejdet og derved gøre 
mere skade end gavn. Boykotten er kommet i stand efter pres fra Verdensnaturfonden. 

• At der afsættes flere penge til åleforskningen, så det kan lykkes at opdrætte ålen hele vejen 
fra æg til voksne ål, så opdræt kan beskytte de vilde ål i den sidste ende. 

• At Danmark og EU forbyder fangst af glasål, der sælges som fødevare og ikke bruges til 
opdræt, hvorved glasålene ikke får mulighed for at vokse op og vandre til Sargassohavet 
og yngle der. 
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