
Dilemmaspillet ”Ålen er truet” - hvad gør vi? 
 

Rolle: Verdensnaturfonden - miljøorganisation 
Du er biolog i den danske afdeling af Verdensnaturfonden (WWF), en international natur- og 
miljøbeskyttelsesorganisation, stiftet 1961, med betydelig indflydelse på natur- og miljøpolitikken 
verden over. Den væsentligste opgave er at indsamle penge til at gennemføre konkrete projekter, 
især i udviklingslande, forskning og undervisning samt informationsvirksomhed. 

I begyndelsen arbejdede WWF især for at sikre overlevelsen af store eksotiske dyr som elefant, 
næsehorn og tiger. Organisationens symbol blev det sort-hvide Panda-logo. WWF har i dag tre 
hovedindsatsområder: 

• at bevare naturens mangfoldighed  
• at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer  
• at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af energi og ressourcer 

Profil: WWF gør meget ud af at samarbejde med lande og store firmaer om at redde 
naturområder og plante- og dyrearter. 

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: 
• Ålebestanden er i en alarmerende tilstand. 98 procent af ålene i Europa er forsvundet. 
• Der findes ikke bæredygtige ål! Selvfølgelig skal vi ikke spise truede arter. Håber 

forbrugerne vil gå uden om ålen og være med til at sende et stærkt signal til virksomheder 
og supermarkedskæder. 

• Mange supermarkeder har heldigvis taget ansvar og sælger ikke længere ål. 
• Ålen har en stor rolle kulturelt og økonomisk i de danske kystområder. Vi må gøre noget 

nu, hvis vores børn og børnebørn skal kunne spise en ålemad i fremtiden, 
• At mange ål dør, når de skal passere turbiner ved vandkraftanlæg. 

Du ønsker: 
• Der er hårdt brug for, at ålen får fred for fangst. Verdensnaturfonden støtter EU-

kommissionens forbud mod fiskeri, så bestanden igen kan komme op i et fornuftigt omfang.  
• At ministeriet sikrer at man får vendt tilbagegangen på trods af konsekvenserne for 

fiskerne. 
• At der bliver fundet løsninger ved vandkraftværker, så ålene overlever, når de passerer 

dem. 
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