
Dilemmaspillet ”Ålen er truet” - hvad gør vi? 
 

Rolle: Greenpeace - miljøorganisation 
Du er formand for den danske afdeling af Greenpeace, som er en international miljøorganisation. 
Greenpeace er kendt for verden over at lave store og spektakulære aktioner, når de sætter fokus 
på emner som atomprøvesprængninger, olieboringer og sårbare naturområder. I mange år var 
Greenpeace især kendt for sine aktioner mod hvalfangst og drab på sælunger. 

I Danmark har Greenpeace fokus på havmiljøet. Selv om det har været forbudt i mere end 80 år, 
bliver der stadig fisket med trawl i Øresund. Efter en måneds overvågning af det unikke havområde 
mellem Sverige og Danmark, lykkedes det os her i 2018 at dokumentere danske fiskere på ulovligt 
trawlfiskeri i Øresund. 

Profil: Greenpeace lægger vægt på aktioner og handling, fremfor forhandlinger. 

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 af de andre I kan forhandle og lave aftaler med. 

Du vil gøre opmærksom på: 
• I 2008 blev ålen listet som kritisk truet af Den Internationale Union for 

Naturbeskyttelse(IUCN) og har siden 2007 været på CITES liste II over truede dyr. 
• I 2010 blev alt salg af ål ud af EU forbudt. EU-Kommissionen mener, at åle-bestanden har 

det så skidt, at enhver eksport vil have skadelige virkninger på ålebestanden. 
• Ifølge ICES, det internationale havundersøgelsesråd, er andelen af små ål, der kommer til 

vores del af Europa fra Sargassohavet, meget lille - mindre end en procent sammenlignet 
med årene fra 1960 til 1979. 

• Ifølge ICES bør alt menneskeskabt dødelighed (fx rekreativt og kommercielt fiskeri, 
vandkraft, forurening) reduceres til så tæt på nul som muligt, indtil der er klare beviser for, 
at bestanden er stigende. 

Du ønsker: 
• Greenpeace mener, at alt fiskeri efter ål skal stoppes, både af glasål i Sydeuropa og af 

voksne ål i danske havområder. Desuden bør ålens levesteder genoprettes, og det skal 
sikres, at de store gydemodne blankål kan finde tilbage til Sargassohavet og bidrage til 
bestandens genopbygning.  

• Greenpeace anbefaler, at man ikke spiser ål, da ålen er akut truet på sin eksistens. Mange 
danske supermarkeder har taget den helt fornuftige beslutning ikke at sælge ål.  

• Mange af de ål man kan købe på markedet er ål fra opdræt. Ål fra opdræt er desværre ikke 
løsningen eller et produkt, man kan spise med god samvittighed. 

• De opdrættede ål stammer fra fangster af vilde glasål. Glasålene fanges altså direkte fra 
den vilde bestand og fedes op i dambrug, inden de havner på forbrugernes tallerkener. 
Dermed får de ikke mulighed for at yngle. 

• Det er ikke bevist, at genudsætning kan hjælpe ålebestanden, da det er uvist, om udsatte ål 
kan finde tilbage til deres gydepladser i Sargassohavet. 
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