
Dilemmaspillet ”Ålen er truet” - hvad gør vi? 
 

Rolle: bloggeren Vascha Ålbæk 
Du er en meget kendt blogger i Danmark. Du har vundet ”Vild med dans”, og du har rekordmange 
følgere, omkring 200.000, på din blog, som er en af landets mest læste. Du interesserer dig meget 
for sundhed og er sponseret af flere store kosmetik- og tøjmærker. Disse firmaer har alle slået sig 
op på, at de så vidt muligt er bæredygtigt produceret og tager hensyn til miljø og sundhed. 

På grund af dine mange følgere er der stor interesse for at reklamere på din blog og bruge din 
profil i markedsføring. 

Profil: Du går meget op i bæredygtige fødevarer, og du lægger vægt på, at de er lokalt 
producerede. Du kommer fra en familie, der har fisket ål i mange generationer, og du har tit 
været med ude på fjorden for at tømme åleruser. Hvert år samles din familie til stort 
ålegilde. 

Du skal: 
• Præsentere dig selv og din blog på to minutter, når mødelederen giver dig ordet. 
• Tage noter, når de øvrige deltagere fremlægger, og vurdere hvem du er mest enige med, 

og hvem af de andre du kan forhandle og lave aftaler med. 

Tage stilling til om: 
• Fiskerne have lov til at blive ved med at fange ål? Kan man beskytte ålen på andre end 

med forbud mod fiskeri? 
• Er det OK at COOP og Dansk Supermarked boykotter madprodukter med ål? Er der 

løsninger, der kan bruges, så det godt kan forsvares at sælge ål? 
• Er der nogen af de andre du kan lave en aftale om reklamer eller sponsorater på din blog? 

Du skal: 
• Skrive et indlæg på din blog på max. 600 tegn (inkl. mellemrum), hvor du forklarer din 

holdning til problemstillingen om ål. Dit indlæg bliver præsenteret for alle deltagerne på en 
skærm, når grupperne har fremlagt deres forslag og ønsker. Du må også gerne skrive om 
dine oplevelser ved at forhandle og være sammen med de andre. 

Det sker lige inden ministeren laver den endelige konklusion. 
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