
Varje år dör mer än 100 ton ål i de svenska
vattenkraftverken och nu riskerar den att helt

utrotas, uppger SVT:s Rapport 2006.

Vattenkraftsutbyggnaden innebär ett ingrep i känsliga ekosystem. Att tala om 
vattenkraften som den rena och problemfria energikällan är överdriven. 90 % av de 
tillståndsprövade vattenkraftverken har tillstånd enligt 1918-års vattenlag. Endast 2 % 
har tillstånd enligt miljöbalken. 85 % av Sveriges vattendrag är utbyggda med 
vattenkraft.
Endast vid 500 av Sveriges totalt 2100 vattenkraftverk finns någon form av fiskväg.  Men
det är inte många som har tänkt på att ålen ska tillbaka igen och då måste de komma 
igenom turbinerna vilket i stort sett är omöjligt.



Det finns tre stora åar som har sitt utflöde i Hanöbukten. I Helge å finns det 19 
kraftverksanläggningar, i Ronneby ån finns det 13 kraftverksanläggningar och i 
Mörrumsån 24 kraftverksanläggningar.

Men ålfiskarna de får ta smällen.

Hur gör man då för att komma tillrätta med problemen för att ålen inte skall utrotas. Jo 
helt sonika det enklaste sättet. Man lägger skulden på ålfiskarna. Försvinner ålfiskarna 
så försvinner ju en yrkesgrupp som har den bästa kustnära kunskapen för det är alla 
kustnära fiskare som har hörts och klagat allra mest på hur mycket kraftverken och alla 
utsläpp skadar fisket.   

Idag finns det ca 20 licensierade ålfiskare kvar och när dessa försvinner då försvinner 
också en kultur som har pågått sedan urminnes tider långt innan alla utsläpp och 
kraftverk fanns i alla åar, floder och till havs. 

Själv äter jag inte ål sedan tonåren när vi slog vad om att äta en hel rökad ål. Klart att 
man klarade detta men sedan har jag aldrig klarat att äta ål mer.

Nu behövs ett nytänkande och det snarast. Åldern på de flesta ålfiskare är hög och ska 
traditionen fortsätta så behöver Myndigheterna snarast ändra sitt beslut. Varför ska 
bara ålfiskarna beskyllas för att ålen försvinner när det finns så många andra faktorer 
som spelar in.

En urgammal tradition får bara inte försvinna för det behövs traditioner och vi måste se 
till att ta vara på dessa innan det är försent. Man blir inte en ålfiskare bara så där för det 
är något man måste lära sig och det tar lång tid och många år för att bli en bra ålfiskare. 



Snälla myndigheter gör om och gör rätt lått inte prestigen fullfölja ett dåligt beslut. Se till
att ålfisket och traditionerna får fortsätta att leva. Låt inte dessa 20 ålfiskare bli de sista 
att få fiska ål det kommer inte lösa ålens problem för framtiden för ska det lösas behövs 
det som sagt andra åtgärder och en bra början vore att få till tillämpad forskning som ser
till att inga ålar dör eller skadas mer i kraftverkens turbiner för dessa ålar går ju inte  
ens till föda utan i stort sett kastas på tippen.

 


