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Inledning 

De allra flesta svenskar skulle inte tycka att det är ok att jaga tigrar, valar eller pandor. Få skulle heller 

köpa argumentet att jakten på utrotningshotade djur är viktig för att den är en viktig del av 

kulturarvet. Ålen är ett av de mest utrotningshotade djuren i vår svenska natur. Ändå får fisket 

fortsätta.   

Länge var ålen en delikatess på det svenska julbordet, men efter överfiske och kraftverksdammar 

som hindrar ålen att komma till havet från sina lekplatser så är den idag akut hotad.  

Naturskyddsföreningen menar att det är dags att ta krafttag om vi alls vill att ålen ska vara en del av 

både den svenska naturen och julbordet även för kommande generationer.  

Tillståndet för ålen 

Ålen är rödlistad och klassad av forskarna som ”Akut hotad” i hela världen, den allvarligaste kategorin 

som finns före ”utdöd”.  

I Sverige valde Fiskeriverket och numera Hav och Vattenmyndigheten att trots detta fortsätta med 

ett riktat yrkesfiske till havs. 

Läs mer om ålens rödklassning:  

http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced  

ICA:s principer och värderingar 

Om du går in på www.ica.se möts du av följande information:  

”ICA:s värderingar 

På ICA går medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med 
långsiktig lönsamhet. ICAs kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för ICA och 
den verksamhet ICA bedriver. ICAs Goda Affärer beskriver ICAs syn på etik och samhällsansvar.” 

ICA Sverige har fastställt och formulerat ett antal grundkriterier som ska vara uppfyllda för att få 

möjlighet att driva en ICA-butik. Där står bland annat följande:   

”Jordbruk, skogsbruk och fiske  

ICA-butikerna verkar för en ansvarsfull hushållning med naturresurser. Kött från utrotningshotade 

djur får inte saluhållas. 

ICA-butikerna säkerställer så långt som möjligt att fisk kommer från legalt fiske vad gäller kvoter, 

ursprung, redskap och storlek. 

För att minska miljöbelastning från jordbruks- och fiskenäring strävar ICA-butikerna efter ett 

sortiment med så liten miljöpåverkan som möjligt.” 

http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced
http://www.ica.se/


Källa: ICA:s Goda Affärer för Butik, (ICAs etik- och samhällsansvar har sammanfattats i följande 

ståndpunkter, kallade ”ICAs Goda Affärer”. Dessa ståndpunkter är allmängiltiga och ska även följas 

av varje ICA-butik i Sverige.) 

ICA har på den grunden i tidigare möten med Naturskyddsföreningens ledning påpekat att principen 

är att man inte ska sälja utrotningshotade djur och att man har som policy att rekommendera sina 

handlare att inte sälja ål. Däremot tillåts tyvärr enskilda handlare fortfarande sälja ål om de vill, utan 

sanktioner inom ICA. Rekommendationen är alltså i praktiken ganska tandlös.  

ICA-butiker som säljer ål 

Vid tidigare undersökningar har Naturskyddsföreningen ringt runt till ett antal ICA-butiker runt om i 

landet för att undersöka hur ICA:s nationella principer efterföljs i praktiken.  

Vi har nu följt upp studien och ringt samma urval av butiker som tidigare. Vid samtalen har vi utgett 

oss för att vara en vanlig konsument som undrat om det finns ål att köpa i butiken.  

Rent generellt kan vi se en tydlig trend att allt färre säljer ål. På ett flertal ställen avråder handlarna 

direkt från att köpa ål eftersom den är akut hotad. Detta är ett tydligt bevis på att den offentliga 

debatten fått effekt på människors konsumtionsmönster.  

 

 

  

Butik Ort Kontaktuppg Säljer ål? Kommentar av handlare

Ica Kvantum Piteå 0911-232550 Nej "Rödmärkt"

Ica Kvantum Örnsköldsvik 0660-59860 Nej

Ica Valhalla Frösön 063-193830 Nja "Går ev att beställa. Ska kolla med fisklev."

Ica Kvantum Fjällbacka Gävle 026-669990 Nej

Ica Aspudden Sthlm 08-189898 Nej

Ica Fältöversten Sthlm 08-54585980 Nej "Rödlistad/utrotninsghotad" Avrådde från att köpa ål

Ica Linjeholmen Sthlm 08-6811200 Nej "Rödlistad"

Ica Kvantum NK Sthlm 08-7628410 Nej "Utrotningshotad"

Ica Rennomé Örebro 019-6702630 Nej

Ica Kvantum Signalen Linköping 013-367000 Nej

Ica Kvantum Sannegården Göteborg 031-7794040 Nej

Ica Kvantum Växjö 0470-745460 Ja

Ica Kvantym Oj! Helsingborg 042-187070 Ja

Ica Maxi Råå Helsingborg 042-4505700 Nej "Rödlistad"

Ica Maxi Helsingborg 042-168600 Nej "Rödlistad"

Ica Maxi Västra Hamnen Malmö 040-6601600 Nej

Ica Grisslehamn Grisslehamn 0175 - 300 73 Ja

Ica Supermarket Gamleby Gamleby 0493 - 102 60 Nej

Ica Nära Ukna Diversehandel Edsbruk 0493 - 500 64 Nej

Ica Supermarket Lindsdal Kalmar 0480 - 388 50 Ja

Ica Supermarket Berga Centrum Kalmar 0480 - 170 33 Nja "Hoppas få in" Ansvarig tillbaka dagen efter

Ica Supermarket Smycketorget Västra Frölunda 031 - 49 52 00 Nej "Nej, kolla med fiskbilen"

Ica Supermarket Åkered Västra Frölunda 031 - 28 08 01 Nej "Nej, kolla med fiskbilen"

Ica Supermarket Vallås Halmstad 035 - 17 15 50 Ja "Den är utrotningshotad vet du väl? Jag kan beställa hem inom 2 dgr"



Politiska beslut för att rädda ålen 

Om vi vill att ålen ska vara en del av både den svenska naturen och traditionella matvanor krävs det 

att politiskt mod och handlingskraft.  

Därför kräver Naturskyddsföreningen att:   

- Allt fiske på ål stängs tills dess att beståndet hunnit återhämta sig.  

- Det ställs krav på kraftbolagen att ålar ovanför vattenhinder på ett säkert sätt kan ta sig till 

havet och vidare.  

- Sverige inom EU ska driva på för att EU-kommissionen ska tillsätta nödåtgärder för att stoppa 

fisket av ål under dess olika livsstadier.  

Som privatperson kan du 

- Gå in på http://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/privat/al/ och köp upp ett tillstånd 

att fiska ål. Hittills har vi räddat över 8000 ålar.   

- Välj el som är märkt med Bra Miljöval. De producenter som fått miljömärkningen ska avsätta 

ett visst belopp som bland annat möjliggör investeringar i åtgärder som gör att ålen kan 

simma förbi vandringshinder. 

- Prata med din fiskhandlare och säg ifrån om du ser att de säljer ål.  


