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En förändrad oceancirkulation, ett överfiskat 
lekbestånd, en fertilitetsminskning på grund av 
miljögifter. 
Det är de huvudsakliga hypoteserna bakom ålens 
dramatiska minskning. 

För inte så länge sedan kunde man under stenar lite här och 
var längs havsstränderna se ålyngel om man lyfte på dessa. I 
dag befinner sig det europeiska ålbeståndet i allvarlig kris.  
Fisket orsakar en direkt dödlighet på ål i alla livsstadier. Ålar-
nas uppväxtområden i Europas sötvatten har minskat kraf-
tigt genom dammbyggen och utdikning av våtmarker. En 
förändrade oceancirkulation, kanske orsakad av klimatänd-
ringen, påverkar ållarvernas transport tillbaka till Europa.  
 I de fettreserver ålen ska leva av under vandringen över At-
lanten till lekplatsen i Sargassohavet lagras dessutom organs-
iska gifter, som när de frigörs antas minska ålens chanser att 
klara prestationen.

Fyra av tio ålar ska vandra tillbaka
Eftersom alla ålar blandas av strömmarna på vägen hit finns 
det inget samband mellan varifrån föräldrarna kommer och 
vart glasålarna hamnar. Det innebär att lokala insatser i ett 
enskilt land inte gynnar det egna landets ålbestånd, utan för 
en hållbar återhämtning måste alla i ålens utbredningsområde 

bidra och samverka – från Medelhavet till Östersjön. 
EU har nu antagit en ny förordning, där målet är att att minst 
40 procent av ålens lekbiomassa ska vandra tillbaka till Sar-
gassohavet för att leka. 
Varje medlemsland måste antingen besluta om konkreta för-
valtningsplaner för att uppfylla målet, eller halvera sin fiske-
ansträngning eller sina ålfångster. Den svenska förvaltnings-
planen kommer att bestå av tre huvudinriktningar:
• ytterligare nedskärning av fisket, 
• utsättningar av ålyngel 
• åtgärder för förbättrad upp- och nedvandring i vattendrag. 

I Sverige genomförde Fiskeriverket redan 2007 ett generellt 
fiskeförbud för ål med två undantag. Dels fick vissa kust- och 
insjöfiskare specialtillsånd att bedriva fiske, dels undantogs 
sötvatten ovanför det tredje vattenkraftsverket utan anord-
ning för ålpassage i ett vattendrag. 
 Det senare motiveras med att ål som passerar genom en 
kraftverksturbin med stor sannolikhet dödas eller skadas och 
efter tre passager är överlevnaden i praktiken noll. Blankål 
från undantagsområdet kommer alltså ändå inte att bidra till  
reproduktionen. 

Internationella samarbeten för att 
rädda den hotade ålen

Fakta glasålen

Glasål kallas det pigmentslösa stadium som ålen 
inträder i efter larvstadiet. Glasålen är cirka sju 
centimeter, och fiskas hårt i Europa. Antalet glasålar 
som når svenska kuster anses ha minskat till cirka 
1 procent av vad som vandrade in på 1980-talet. 
Efter glasålsstadiet blir fisken ålyngel, gulål och till 
sist, vid omkring 20 års ålder, vuxen blankål. 

• Glasålen har minskat 
kraftigt längs svenska 
kuster. Fotograf: Håkan 
Wickström.
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Ätrafors kraftverksdamm där ålen nu skall få fri lejd. Foto: Ingemar Alenäs

Logisk förklaring till motsägelsefullt beslut 
Att förbjuda fisket för dem som fiskar lite och tillåta det för 
fiskare som har stora fångster kan tyckas motsägelsefullt. Sys-
temet tjänar emellertid flera syften. Före 2007 var ålfisket 
otillräckligt reglerat och kunskapen om ålfiskets totala om-
fattning mycket bristfällig. Ett viktigt mål med de nya be-
stämmelserna var att få en överblick och kontroll över ålfisket, 
vilket ger ett verktyg för fortsatta regleringar. Fiskeriverket har 
också som mål att utveckla och gynna ett småskaligt kust- och 
insjöfiske. För denna kategori fiskare är ålfisket i många fall 
avgörande för hela fiskets bärkraft. 
Bottengarn, som är det viktigaste redskapet, fångar flera olika 
arter på ett selektivt och miljövänligt sätt, men utan ålen blir 
hela fisket olönsamt. För fiskare i glesbygd har ålen dessutom 
den stora fördelen att det är en art som kan lagras levande och 
levereras i kvantiteter som är ekonomiskt försvarbara.

Uppföljning och kontroll av vidtagna åtgärder är en viktig 
del av den svenska planen. Gränsöverskridande åtgärder skall 
samordnas med andra länder för gemensamma avrinnings-
områden. Detta är speciellt betydelsefullt för Öresund, där 

Sverige och Danmark fiskar på alla Östersjöstaters utvandran-
de ål. Dessutom inrättas en nationell rådgivande grupp bestå-
ende av myndigheter och intresseorganisationer, och direkta 
diskussioner förs med kraftindustrin och ålfiskarna. 
Oavsett vilka åtgärder som nu vidtas är prognosen för utveck-
lingen av ålfisket dyster. Fortsätter vi att fiska som i dag kom-
mer ålfångsterna halveras fram till 2013, som en direkt följd 
av den minskade rekryteringen. Åtgärder kommer öka rekry-
teringen, men eftersläpningen mellan rekrytering och utvand-
ring innebär att den sedan sjunker igen. En återhämtning till 
den nivå som var före nedgången under 1980-talet riskerar att 
ta flera decennier – kanske sekel.
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