
ÅLFONDEN  
 
 
Ålfonden startades av ålfiskare hösten 2007. Syftet med fonden är att genom stöd från fiskare och 
andra intressenter skapa ett starkt ålbestånd i landet. Detta kommer att behövas om vi vill behålla 
ålen, ålfisket och ålkulturen runt våra kuster. 
 
Fondens insamlade medel går oavkortat till utsättningar av ål. Utsättningarna kommer att ske runt 
midsommar varje år, då de importerade ålyngel genomgått en karantänsvistelse. Ålen kommer 
enbart att sättas i vattendrag som har fri utvandring till havet. Det innebär att vi stärker 
lekvandringen till sargassohavet och det framtida ålfisket.  
 
Utsättningar av ål är det just nu snabbaste sättet att positivt öka förekomsten av ål i Sverige. 
Svenskt kustålfiske fångar idag ca: 30% av den vandrande ålen, resterande 70% vandrande ål går 
förbi redskapen mot Sargasso. Dessa siffror inger förhoppningar. När utsatt ål efter 10-15 år nått 
sin lekmognad stärks inte enbart det Svenska ålbeståndet utan även – mångdubbelt – det globala 
vandringsbeståndet till Sargasso  
 
Ålen är idag en hotad art som genom vårt industrisamhälle blivit utestängd från stora delar av sina 
uppväxtområden. Vattenkraften i landet är den främsta orsaken till med 1890 kraftverk i drift i 
vattendragen. Både turbindödlighet för lekvandrande ål och vandringshinder för den 
uppvandrande glasålen, så att dessa inte når sina naturliga uppväxtplatser, är ett stort hot mot 
ålbeståndet. Ser man bakåt i tiden så sammanfaller ålens minskande förekomst skrämmande väl 
med vår vattenkraftutbyggnad.  
 
Det finns åtgärder för att minska mortaliteten i vattendragen men det görs tyvärr inte så mycket 
från kraftbolagens sida. Ålfiskarna arbetar för ett större engagemang från vattenkraftindustrin och 
svenska statens sida, när det gäller ålens möjlighet att finnas i vårt svenska land.  
 
Det finns ett stort behov av att andra vattenpåverkande industrier tar sitt ansvar för vattenmiljön 
och att vattendomstolarna skärper sitt regelverk.  
 
Ålfondens utsättningar bygger på Yngel som hämtas från England där det fortfarande finns ett 
överskott av ålyngel. Merparten av dessa skulle konkurreras ut eller ätas upp om dom inte 
flyttades. Utplanteringen sker enbart i vatten som är fria från vattenkraft och som har gynnsamma 
uppväxtområden.  
 
Ålfonden gör det möjligt för alla som vill bidraga till att ålbeståndet, ålkulturen och att en levande 
kust finns kvar i framtiden.  
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