
 1 

  REMISSYTTRANDE 

2017-02-02 

 

Ert datum  2016-12-19 

Ert dnr 511-7506-2016          

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86 Nyköping 
     

 

 

Åtgärdsprogram för mal 2017 - 2021 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till åtgärdsprogram för mal och 

vill framföra följande kommentarer och synpunkter.   

 

Kommentarer och synpunkter 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att malen är på frammarsch och att 

beståndssituationen får betecknas som god. Detta styrks av åtgärdsprogrammets faktaavsnitt 

men framförallt av rapporter vid kontinuerliga kontakter med fiskevårdsområdesföreningar 

m.fl. förvaltare av befintliga vatten som hyser mal. Den rådande klimattrenden gynnar malen 

och arten kan inte längre anses som hotad i vatten där den är väl etablerad.  
 

De viktigaste åtgärderna för att stärka malens status ur ett nationellt perspektiv är därför 

sådana som syftar till att öppna upp och förbättra lek- och uppväxtområden i anslutning till 

befintliga förekomster samt att återintroducera malen i vatten där historisk förekomst av 

arten med säkerhet är bekräftad. För att åtgärderna ska bli långsiktigt framgångsrika 

förutsätts förstås, som vid alla fiske- och vattenvårdsåtgärder, god lokal förankring, 

acceptans hos och ett nära samarbete med fiskevårdsområdesföreningar m.fl. som äger och 

förvaltar berörda fiskevatten. 
 

Enligt vår uppfattning börjar vi nu närma oss att uppfylla åtgärdsprogrammets vision om att 

malen ska ha gynnsam bevarandestatus och det ska inte längre finnas skäl att ha den på 

rödlistan. Det är därför hög tid att påbörja arbetet med att växla över till och skapa 

förutsättningar för en situation där fiskevårdsområdesföreningar och övriga förvaltare av 

fiskevatten får ett större ansvar för den lokala förvaltningen av mal i sina vatten. Ett sådant 

ansvar utesluter inte, utan förutsätter istället, ett fortsatt gott samarbete med myndigheter och 

forskare. Programmet bör därför kompletteras med åtgärder som stimulerar en övergång till 

normaliserade förhållanden för malen inom ramen för en sedvanlig lokal fiskevatten-

förvaltning. 
 

Ett lokalt förvaltningsansvar förutsätter goda incitament för att skapa engagemang och bli 

framgångsrikt. Det viktigaste är att man måste ha möjlighet att nyttja och få intäkter från den 

resurs man förvaltar. Intäkter som kan återinvesteras i fiskevårdsåtgärder som gynnar arten.  
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Möjligheten att nyttja resursen är också ett mycket starkt incitament för att få acceptans för 

återintroduktioner av mal i sjöar och vattendrag där den förekommit i historisk tid. På sina 

håll framförs det exempelvis oro över att malen vid en lyckad introduktion riskerar att breda 

ut sig på andra arters bekostnad och ta överhand i sjön. Ett nyttjande och en anpassad 

beskattning skapar handlingsutrymme att balansera upp sådana risker. 
 

Vi föreslår att åtgärdsprogrammet kompletteras med en tydlig och konkret åtgärd där en 

lokal malförvaltning som inkluderar en begränsad upplåtelse av sportfiske efter mal utprovas 

inom ramen för ett pilotprojekt. 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har redan i samarbete med Möckelns Fvof tagit fram och 

förankrat ett förslag till ett sådant pilotprojekt. Genomförandet förutsätter en dispens från 

förbudet att fiska mal.  I det följande ges en kort beskrivning av projektet. 
 

Möckelns fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön Möckeln i Älmhults kommun, 

Kronobergs län. Möckelns Fvof var föregångare och införde själva en lokal fredning av 

malen i Möckeln åren innan arten blev fridlyst i lagstiftningen. Möckelns malbestånd har 

sedan varit föremål för undersökningar under lång tid och Möckelns fiskevårds-

områdesförening har aktivt medverkat i dessa studier. Utifrån provfiskeserier och egna 

observationer från fiskerättsägarna i sjön hyser Möckeln idag ett stabilt och rikligt bestånd 

av mal. Möckelns Fvof vill därför genomföra ett pilotprojekt vars syfte är att utprova en 

uthållig modell att förvalta och upplåta ett begränsat sportfiske efter mal. Ett reglerat 

sportfiske efter mal kan skapa en mycket exklusiv och attraktiv produkt för 

fisketurismnäringen i bygden. Inom ramen för ett pilotprojekt kan ny kunskap om malen 

inhämtas och projektet kommer dessutom inbringa välbehövliga medel till malfiskevård.  
 

Pilotprojektets syfte är alltså att utprova, genomföra och utvärdera en modell för upplåtelse 

av ett begränsat sportfiske efter mal i Möckeln. Upplåtelsen begränsas till 20 fiskekort per 

dygn under perioden 15 juli – 31 augusti åren 2018 – 2020. All fångad mal ska återsättas 

skonsamt på fångstplatsen och samtliga kortköpare är skyldiga att lämna in en 

rapporteringsblankett över sina fångster (datum, fångstplats och fångstdjup, metod, vikt, 

längd, eventuella skador m.m.). Fångstrapporterna kommer årligen att sammanställas, 

utvärderas och redovisas till länsstyrelsen. Intäkterna från försäljningen av malfiskekortet 

öronmärks för malfiskevård, projektgenomförande och uppföljning. Pilotprojektet leds av en 

projektgrupp bestående av styrelsens för Möckelns Fvof, malforskare vid exempelvis 

Linnéuniversitetet samt representanter för länsstyrelsen i Kronobergs län och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund. En mer detaljerad projektbeskrivning finns framtagen och kan 

erhållas om så önskas. 
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