
Dilemmaspillet ”Ålen er truet” - hvad gør vi? 
 

Rolle: minister med ansvar for fiskeri 
Du er minister med ansvar for fiskeriet i Danmark. I slutningen af 2017 var du med til at forhandle 
EU’s fiskeripolitik og fiskekvoterne for 2018 på plads. Det var nogle meget hårde og lange 
forhandlinger.  

I kommissionens første udspil var der lagt op til et totalt stop for kommercielt ålefiskeri i Østersøen 
(inklusive de indre danske farvande). Det var Danmark, Sverige og Tyskland meget imod, fordi de 
mente, at det ville virke som en straf mod netop disse lande, der allerede havde gjort meget for at 
beskytte og hjælpe ålebestanden.  

Til gengæld mente de ikke, at der blev gjort noget for at stoppe fiskeriet af glasål i Sydeuropa, et 
fiskeri som fra et nordeuropæisk synspunkt er meget mere skadeligt end fiskeriet på gulål og 
blankål. Det endte med en tre måneders lukning af ålefiskeriet i efteråret, hvor blankålene vandrer 
mod gydeområderne 

I slutningen af 2018 skal du til møde med de andre fiskeriministre i EU, hvor fiskeripolitikken og 
fiskekvoterne for 2019 skal forhandles på plads. Derfor har du inviteret forskellige 
interesseorganisationer og andre interesserede til et offentligt møde, hvor deltagerne kan 
fremlægge deres synspunkter, ønsker og løsningsforslag i forhold til forvaltningen af ålen. 

Du er mødeleder og skal: 
• Byde alle deltagerne velkommen og præsentere din rolle 
• Fortælle at du senere skal repræsentere de danske synspunkter over for de andre 

fiskeriministre i EU. 
• Fortælle, hvordan mødet kommer til at gå 

Tidsplan for spillet: 
• Grupperne sætter sig ind i deres roller - 30 min. 
• Ministeren byder velkommen og fortæller hvad der skal ske og hvordan - 5 min. 
• Præsentationsrunde: Grupperne fremlægger deres holdninger (max. 2 min.) - 20 min. 
• Forhandlingsrunde: Grupperne forhandler, laver alliancer og forslag  
• Ministeren vurderer de forskellige fremlagte holdninger - 30 min. 
• Afslutningsrunde: Grupperne/alliancer fremlægger deres ønsker overfor ministeren - max. 2 

min. 
• Bloggeren viser sit indlæg på en skærm - 20 min. 
• Ministeren skal vurdere de fremlagte ønsker og komme med konklusion - 15 min. 

De andre grupper og roller er: 
• Danmarks Fiskeriforening 
• Dansk Akvakultur 
• Supermarkedskæden Brutto 
• Greenpeace 
• Verdensnaturfonden 
• Bloggeren Vasch Ålbæk 
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