
Om fonden DUPAN 
DUPAN udfører og koordinerer 
aktiviteter, som bidrager til en hurtigere 
og bæredygtig genoprettelse af 
ålesituationen i Holland. Det nytter ikke 
noget at sidde med hænderne i skødet, 
vi vil hjælpe ålen. DUPAN er derfor også 
en aktiv organisation. Find aktuel 
information og samarbejdsparterne på 
www.dupan.nl

www.dupan.nl

Vælg 
bevidst, 

hjælp os!

Besøgsadresse
Campus Wageningen Universiteit
Bronland 12 D, 6708 WH Wageningen
Holland

Postadresse
Postbus 249, 6700 AE Wageningen 
Holland

telefon numm er  
+31 (0)317 - 74 40 85   
e-mai l   info@dupan.nl

Holder du af ål? Vælg bevidst! 
Ål kan du godt spise på en ansvarlig måde. Det gør du ved 
at vælge ål med Eel Stewardship Fund’s blå logo. Så ved du 
med sikkerhed, at du bidrager til at give ålen gode 
levebetingelser, at du hjælper til at få voksne ål over diget 
samt videnskabelig forskning. Med disse foranstaltninger 
og et effektivt kontrolleret, bæredygtigt fiskeri, kan vi nu og 
i fremtiden nyde vores ål. 

Uden hjælp, ingen ål i Holland
Holland har næsten 15.000 barrierer mod havet, som ål 
ikke kan overvinde uden menneskets hjælp. Kysten er 
stort set helt lukket for ål og andre trækfisk. 
Svømmeturen gennem de hollandske floder og kanaler er 
heller ikke ufarlig. Hver dag bliver ål beskadiget i pumper 
og dør. Så længe der ikke findes frie trækruter, 
samarbejder DUPAN med sine partnere ved fysisk at 
hjælpe ålen med at komme ind fra oceanet og tilbage til 
oceanet igen. 

En bæredygtig fremtid for ål: 
- Udsætning af unge ål
- Hjeelp blankål over diget
- En mere bæredygtig sektor
-  Videnskabelig forskning i  

effektiv naturforvaltning. 

Hjælp ålen med 
at overvinde 
barriererne

www.dupan.nl
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Europæer fra hoved til hale
Ålen er egentlig en europæisk fisk. De bliver født i oceanet, 
og mange milliarder larver føres med strømmen til den 
europæiske kyst. Her skyller de op som glasål efter en lang 
rejse på et halvt år. Når de først er kommet i ferskvand, 
vokser de små glasål op til fuldvoksne ål. 

Ål, hollandsk i århundreder
Ål hører til Holland, akkurat som træsko, tulipaner og 
møller. Den hollandske ålekultur er mange hundrede år 
gammel. Ikke så mærkeligt, for i Holland er der meget vand 
med meget næringsrigt ferskvand. Ål kommer til Holland 
for at tage føde til sig og vokse. Vores land er et paradis for 
ål. Her finder de små dyr og insektlarver, som lever i vandet. 
Efter et stykke tid svømmer de voksne ål tilbage til deres 
fødested i oceanet. 

Flere unge glasål
Efter årtier med 
faldende ålebestand 
har videnskabsmænd 
siden 2011 iagttaget en 
stigning i antallet af 
unge glasål, som forsøger at nå frem til 
vandområder inde i Europa. Vi ved 
endnu ikke, om stigningen har at 
gøre med den europæiske rådets 
forordning. 

Genbefolkning hjælper
DUPAN har fået udført videnskabelig 
forskning af væksten i udsatte ål. Heraf, 
og af andre undersøgelser, fremgår det, 
at udsatte ål klarer sig fint i naturen. Ny 
videnskabelig forskning i Sverige har 
afsløret, at udsatte ål udviser naturlig 
adfærd, og når de er blevet voksne, 
er de i stand til at svømme den rigtige 
vej til deres fødested. Udsætning 
af ål er altså en effektiv måde til en 
(hurtigere) genoprettelse af ålebestanden. 

Godt på vej
DUPAN arbejder på den totale 
bæredygtighed for ål. Med udsætning af unge ål (glasål og 
yngel), og et kontrolleret fiskeri, som 100% overholder den 
internationale standard for bæredygtighed 
for ål, hjælp til at bringe de voksne ål 
over diget samt videnskabelig 
forskning, vil ålen i fremtiden 
være en fuldstændig 
bæredygtig fisk. 

Ål over diget
Siden 2012 har erhvervs- og 
lystfiskere, myndigheder, 
vandadministratorer og ‘foreningen 
kyst & hav’ (Vereniging Kust & Zee) 
samarbejdet for at sikre, at flest 
mulige voksne ål når ubeskadiget frem til deres fødested i 
oceanet. Kønsmodne ål (blankål) opfanges før pumperne i 
sluseværkerne og vandkraftanlæggene og manuelt taget med 
over digerne til havet. Det er en ekstra foranstaltning, 
hvormed mange tusinde ål reddes. Undertiden er ålene helt 
op til en meter lange. De kan derfor ubeskadigede påbegynde 
den lange rejse til ynglestederne. I oceanet får en ål mange 
millioner efterkommere. 

Genoprettelse af en afbrudt livscyklus
Så længe ålene ikke selv kan nå ind i vores land, sætter 
fonden DUPAN hvert år mange millioner unge ål ud i 
udvalgte, næringsrige vandområder i Holland. 
Herved øges ålebestanden markant, 
og antallet af voksne ål stiger. På denne 
måde genopretter vi ålens afbrudte 
livscyklus. Eel Stewardship Fund 
er bl.a. med til at muliggøre 
disse projekter. 

DUPAN yder 
en stor indsats 

for at bevare ålen 
og ålekulturen

Ål er dyrebare for os. 
De seneste årtier er bestanden aftagende. Den væsentligste 
årsag er den yderst effektive, europæiske kystbeskyttelse, som 
gør, at de små glasål ikke kan nå frem til ferskvandet inde i 
landet og vokse op. Ålene har derfor brug for vores hjælp. 
Fonden DUPAN hjælper ålene i Holland. 

Europa hjælper til
Hele Europa hjælper til med at genoprette 
ålesituationen. I Bruxelles er der blevet lavet 
regler. Det er blevet påbudt, at de unge ål 
opfanges før barriererne mod havet og udsættes i 
naturen. Dernæst er der vedtaget restriktioner for 
ålefiskeriet, og der er indført regler. Man er i 
Europa mere opmærksom på, at barriererne mod 
havet skal være til at passere for ålene. 

Livscyklus, leveområde, formeringsområde europæisk ål (Lat. Anguilla anguilla)

Godt på vej til 
en bæredygtig 

fremtid


