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EU forsøger at redde ålen
Ålebestanden i Europa er i en kritisk situation. Bestanden produ ce

rer kun 1 % af den mængde glasål, den normalt producerede indtil 

ca. 1980. Trenden har været jævnt faldende. De ål, der fiskes på i 

dag, stammer fra glasål, som indvandrede for ca. 10 år siden. Da var 

reduktionen 10 %. Mængden af “voksne” ål vil reduceres med om

kring en faktor 10 de kommende år.  Mulige årsager er overfiskeri, 

dødelighed i vandturbiner, skarv prædation, og en svømmeblærepa

rasit indført fra Japan. Hvad skal man gøre for at genopbygge  

bestanden? 

Henrik SparHolt

Som det er mange bekendt, er bestanden af 
ål ved at kollapse. Ålen er en langtlevende 
art så ændringerne i bestanden går langsom
mere end for andre fisk. Det Internationale 
Havundersøgelsesråd (ICES) har siden 1998 
rådgivet til stop for fiskeri af ål, indtil en 

Figur 1. Glasål mængdeindex fra ålens udbredelsesområder. Hver serie er skaleret til gennemsnittet af 1970–1979. Fra /1/.

genopretningsplan var udarbejdet. Da dette 
endnu ikke var sket i 2006 og bestanden fort
satte med at mindskes (Figur 1), blev rådet fra 
ICES skærpet til et totalt stop for alt fiskeri, 
samt til at anden dødelighed bliver reduceret 
så meget som muligt.  Anden dødelighed 
kan f.eks. skyldes ophakning af ål i vandkraft 
turbiner. 

I 2007 kom ålen på CITES Appendiks II 
liste, som behandler arter, der ikke nødven

dig vis er truet med udryddelse, men hvor 
han del skal kontrolleres for at undgå udnyt
telse, der er inkompatibel med artens overlev
else (se http://www.cites.org/eng/disc/how.
shtml). EU Kommissionen for fiskerifor
valtning reagerede faktisk hurtigt i 1998 efter 
ICES første alarmsignaler og var klar til at lave 
en åleforvaltningsplan allerede dengang. Med
lemslandene heriblandt Danmark var imidler
tid mildest talt fodslæbende. Det lykkedes 
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først EU Kommissionen at få medlems lan
de ne med på en plan i 2007. I øvrigt efter en 
udsættelse på et par uger i den afsluttende 
fase, da det franske præsidentvalg gik i om
valg, og Frankrig ikke ville have, at åledebat
ten blev en del af valgkampen! – så det er 
ikke kun i Danmark, at ål har borgernes bevå
genhed. EUs Åleforvaltningplan trådte i kraft 
1. juli 2009. 

Ålens udbredelse i Europa er ikke kun be
grænset til EU landene. Den findes også i 
Norge og i Nordafrika. Norge har indført et 
total stop for ålefiskeri fra og med 2010. Der 
er initiativer i gang for at få de nordafrikanske 
lande med på en eller anden form for reduk
tion i ålefiskeriet. 

Åleforvaltningsplaner
EU’s åleforvaltningsplan (EU regulation (EU 
1100/2007)) pålægger hvert medlemsland 
med oprindelig forekomst af ål at udarbejde 
en national plan. Denne plan skal godtgøre, 
at det i hvert flodsystem over tid vil lykkes at 
producere mindst den mængde blankål, der 
svarer til 40 % af mængden af blankål, der 
blev produceret oprindeligt i flodsystemet, da 
det var i en “jomfruelig” tilstand – dvs. uden 
fiskeri og anden menneskeskabt påvirkning. 
”Flodsystem” skal her forstår i bred betydn
ing og inkluderer f.eks. danske fjorde samt 
laguner i Middelhavet. Begge typer områder 
er glimrende ålehabitater. Hovedparten af 
ålene i Europa findes dog oppe i de egentlige 
flodsystemer. 

Indtil omkring midten af det 20ende århun
drede var mængden af glasål, der kom til Eu

ropa fra Sargassohavet, stor nok til at kolo
nisere hele Europa. De flodsystemer, der 
dengang var upåvirket af menneskelig aktivi
tet, producerede således 100 %.  Fangst og 
bestandsdata fra forrige århundrede kan der
for benyttes til at estimere hvor mange 
blankål, der oprindeligt blev produceret i et 
givet flodsystem. 

Grundideen med de “40 %” er en almind
elig accepteret god forvaltningsstrategi for en 
fiskebestand. Erfaringen har vist, at sørger 
man for, at mængden af gydemodne fisk ikke 
reduceres til under 40 % af den oprindelige 
mængde i en ubefiskede tilstand, er fiskeriet 
bæredygtigt. Blankål er ål, der er gydemodne, 
vandrer ud af flodsystemerne og til Sargasso
havet, og da der ikke er noget fiskeri på dem i 
Atlanten, udgør de udvandrende blankål 
gydebestanden for ål.  

Det er selvfølgelig ikke helt enkelt at 
komme op med gode estimater af, hvor 
mange blankål en “jomfruelig” tilstand svarer 
til. Data er ofte fragmentariske, dækker kun 
nogle udvalgte områder, har lav præcision, 
osv. Derudover har nogle lande nok været 
tilbøjelige til at vælge data, der giver et lavt 
tal, således at de ikke behøver indføre 
skrap pe restriktioner i deres fiskeri. 

ICES vurderer
Vi har i ICES Sekretariatet haft som opgave 
for EU at give vores videnskabelige vurdering 
af landenes forvaltningsplaner. Opgaven har 
været at vurdere, om landene har brugt de 
bedste data og på den bedste måde i forhold 
til EUs forvaltningsplan. Vi har ikke vurderet 

selve EUs forvaltningsplan – om den er i ov
erensstemmelse med EUs egne overordnede 
principper for fiskeriforvaltning, eller om den 
er i overensstemmelse med internationale 
aftaler som f.eks. FNs Johannesburg 2002 
deklarationer og FNs “code of conduct of re
sponsible fishing”. 

I alt her vi gennemlæst og analyseret over 
5000 sider åleforvaltningsplaner fra 21 EU 
lande. Nogle lande vil gøre meget for at 
hjælpe ålebestanden og andre lande mindre. 
Det spænder fra totalt fiskestop i nogle lande 
til omkring 30 % reduktion i fiskeriet i andre. 
Alle lande vil forbedre miljøforholdene for 
ålene og nedlægge spærringer i vandløbene. 
Dette er også i god overensstemmelse med 
EUs Vandrammedirektiv. Flere lande har måt
tet revidere deres målsætning på basis af ICES 
analyse. 

Kompensationsudsætninger
Et væsentligt element i EUs forvaltningsplan 
er kompensationsudsætninger af åleyngel. 
ICES rådgiver, at dette nok er en tvivlsom 
aktivitet på grund af sygdomme, der på denne 
måde kan spredes, og da det ikke vides om 
åleyngel fanget f.eks. i franske flodmundinger 
og udsat f.eks. i Finland kan finde vej “hjem” 
til Sargassohavet som blankål. Omvendt er det 
jo nok klart, at de vil kunne finde hjem, hvis 
de udsættes tæt på, hvor de er fanget som 
glasål. 

Et springende punkt er mængden af åleyn
gel til rådighed for sådanne udsætninger. De 
fanges næsten udelukkende i de franske og 
engelske flodmundinger og sælges til andre 
lande til kompensationsudsætninger og til op
fodring i åledambrug i Europa, Kina, Taiwan 
og Japan. Der er stor efterspørgsel og pris
erne er ofte skyhøje – nogle gange over 1000 
Euro per kg. I de senere år har der været 
meget færre glasål, end der er efterspurgt. 
Mange af landenes åleforvaltningsplaner vil 
ikke kunne gennemføres, fordi der ikke kan 
skaffes den nødvendige mængde åleyngel til 
den planlagte kompensationsudsætning. 
Mange af planerne må derfor formentlig revi
deres.  

Ny viden og overblik
Meget ny viden eller viden, der hidtil kun 
har været tilgængelig nationalt, er blevet 
samlet gennem disse nationale ålefor
valtningsplaner. Det giver mulighed for at få 
et bedre samlet overblik over situation for 
ålebestanden.  F.eks. er det samlede estimat 
for den “jomfruelige” produktion af blankål 
i disse lande omkring 80.000 t per år. “40 
%” målsætningen er derfor 32.000 t per år. 
Estimatet for den nuværende produktion er 

Figur 2. En værdifuld vare. Glasål til udsætninger og opfodring i dambrug er en mangelvare 
og kan opnå priser på over 1000 Euro/kg. Foto fra /2/Science 2010.
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omkring 10.000 t. Der mangler derfor 22.000 t 
blank ål årligt for at nå “40 % “ målsætningen. 
Den nuværende fangst er omkring 5.000 t, 
og da det har vist sig, at man i gennemsnit 
får 1.5 t blankål for hvert 1 t ål, man skåner 
i fiskeriet, vil et totalt fiskestop give 7.500 t 
ekstra produktion af blankål. Så mangler der 
“kun” 14.500 t for at nå målsætningen. Kom
pensationsudsætningerne skal så primært 
klare dette, og da man typisk får 100 t blank 
ål for 1 t glasål skal der udsættes 135 t glasål. 
Da dødeligheden af glasål under fangsten er 
ca. 50 %, skal der fanges 270 t per år. Hertil 
kommer den mængde, som dambrugene 
skal bruge.  Da bestandens årlige produktion 
af glasål nu er helt nede på omkring 40 t, er 
det klart, at “enderne” ikke mødes. Det skal 
understreges, at disse beregninger ikke er of
ficielle ICES beregninger, men foreløbige be
regninger lavet af undertegnede. Naturen er 
jo lunefuld, og man kan selvfølgelig ikke vide, 
om mængden af glasål lige pludselig beg
ynder at vokse igen, men som kan ses af figur 
1, så synes den nedadgående trend i årlig 
produktion af yngel at være ret vedholdende. 
Da mængden af gydemodne ål går samme vej, 
skal man håbe på en ekseptionel forbedret 
overlevelse af åleæg og larver i Atlanten, for 

at udviklingen vendes.
Dette dystre billede af ålebestandens til

stand bliver endnu mørkere af den kends
gerning, at produktionen af blankål de næste 
10 år med garanti bliver endnu mindre end 
den nuværende, fordi den nuværende blankål 
produktion er baseret på de glasål, der kom 
til Europa for omkring 10 år siden, og 
mængden var større dengang end i dag. Sim
ple populationsdynamiske modeller indik
erer, at det vil tage mange årtier at genopby
gge bestanden, eller at det måske allerede er 
for sent. Jo mere man beskytter bestanden, jo 
større vil chancerne selvfølgelig være for, at 
det lykkes.
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Stemningsbilleder fra Miljøcenter Ringkøbings overvågning af søer i 2010

På Miljøcenter Ringkøbing er sommer ensbetydende med en omfattende overvågning af små og store vestjyske søer. I 2010 har overvågningen 
bl.a. omfattet vegetationsundersøgelser i søer, der aldrig tidligere har været undersøgte, samt naturtypebestemmelse og levestedskortlægning i 
mindre søer i internationalt beskyttede områder.

Genbrugsstationer - træf for pladspersonale................................30. sep.
Offentlighedens adgang til naturen ...............................................30. sep.
Procesteknik 1.......................................................................................4.-6. okt.
Ekspropriation i praksis ...........................................................................6. okt.
Vedligehold af spildevandsmateriel ...............................................6.-7. okt.
Praktisk drift af afløbssystemer - modul A .................................6.-7. okt.
Skimmelsvampe.......................................................................................11. okt.
Analyse af spildevand....................................................................11.-13. okt.
Håndtering af forurenet jord......................................................12.-13. okt.
Sæt power på dit lederskab 1, FVC ...........................................12.-13. okt.
Vandløbslovgivning og -administration - videregående ...13.-14. okt.
Grundkursus i spildevandsrensning, Roskilde .............(11.-)13.-15. okt.
Fredninger .........................................................................................25.-26. okt.
Åmandstræf 2010, Roskilde ................................................................26. okt.
Afløbsjura - hvad er praksis? ......................................................26.-27. okt.
Miljøgodkendelser - industri.......................................................27.-28. okt.
Åmandstræf 2010, Ferskvandscentret .............................................28. okt.
Miljøvagten på skadesstedet.......................................................28.-29. okt.

Udledningstilladelser. Grundkursus om RBU og renseanlæg1.-2. nov.
Moderne landbrug - bedriftsforståelse.............................................2. nov.
Nødsituationer på pumpestationer...............................................2.-3. nov.
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Håndtering af regnafstrømning.....................................................3.-4. nov.
Rensning af regnvand.............................................................................5. nov.
Landbrug - værktøjer til administrative medarbejdere..........8.-9. nov.
Drift af pumpestationer 1 .............................................................8.-10. nov.
JAGG for viderekomne .................................................................10.-11. nov.
Regler på genbrugspladser .................................................................11. nov.
Tilslutningstilladelser til offentlig kloak .................................11.-12. nov.
WinBio-brugerkursus............................................................................12. nov.
Kemi og procesteknik ...................................................................15.-16. nov.
VOC-bekendtgørelsen...........................................................................16. nov.
Habitatdirektivet - Udpegningsgrundlag og adm...............16.-17. nov.
Udbud af vandløbsvedligeholdelsen................................................17. nov.
Service og konflikthåndtering på genbrugspladser............17.-18. nov.
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Billede 1:
Vegetationsundersøgelser i Vestereng. Søen er etableret om-
kring 2001 i forbindelse med restaureringen af Skjern Å. Den 
68 ha store Vestereng har aldrig tidligere været undersøgt og 
sommerens undersøgelse viste, at søen rummer en artsrig og 
unik vegetation. Omkring 25 arter af undervandsplanter findes 
i søen.

Billede 2:
Undervandsbillede af vegetation i Vestereng. På billedet ses vand-
peber-bækarve, kransnålealger og undervandsformen af vejbred 
skeblad.


