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En sårbar jätte - hur kan vi hjälpa Sveriges största sötvattensfisk? 

Stina Hällholm 
 

Den biologiska mångfalden i akvatiska ekosystem minskar världen över och flera 

sötvattensarter är idag hotade, ofta till följd av mänsklig störning. Ett sådant exempel är den 

europeiska malen, Silurus glanis, en art som har minskat kraftigt i Sverige sedan mitten av 

1800-talet, både i antal och utbredning. Europeisk mal är idag den enda fiskarten i Sverige 

som är fridlyst och klassas enligt 2015 års rödlista som sårbar. I resten av dess 

utbredningsområde i Europa klassificeras den däremot som en livskraftig art. En viktig del i 

arbetet med att bevara malen i svenska vatten är därför att försöka ta reda på vilka hot som 

finns i just Sverige, vilka åtgärder som kan tänkas hjälpa och hur man ska prioritera bland 

dessa.  

 

Den europeiska malen är en av världens största sötvattensfiskar, med sin nordligaste 

utbredning i Sverige. Leken sker på grunda och skyddade platser och konkurrensen om dessa 

lekplatser är väldigt hög bland hanarna. Idag finns endast tre naturligt förekommande 

populationer i Sverige, som alla är relativt små och med låg genetisk variation. I denna studie 

har jag tittat på populationen i sjön Båven med fokus på att utvärdera hot och strategier för att 

bidra till att bevara arten, särskilt i förhållande till dess lekområden och den genetiska 

situationen. Detta gjordes med hjälp av ett konceptuellt modelleringsverktyg. För att få en 

uppfattning om den totala populationens storlek och hitta lämpliga lekområden i sjön, utfördes 

telemetri (pejling av individers positioner med hjälp av radiosändare) och provfiske. Utöver 

detta gjordes genetiska studier för att se hur stor den genetiska variationen är inom 

populationen och ifall detta har något samband med antalet tillgängliga lekområden i sjön.  

 

Några av de största hoten mot mal i Båven är förstörelsen av livsmiljöer och brist på 

lekplatser tillsammans med regleringen av vattennivån i sjön, eftersom dessa faktorer 

påverkar både utbredningen, populationsstorleken och den genetiska variationen hos malen. 

Elva bevarandestrategier har föreslagits där några av de mest effektiva tros vara förbättringar 

av livsmiljön, fortsatta genetiska studier och skapandet av någon form av reservat i Båven. 

Det exakta antalet lekplatser i Båven är fortfarande okänt men de verkar vara koncentrerade 

till ett fåtal platser i sjön och i anslutning till grunda, strandnära områden med mycket 

vegetation. Ett mått på den genetiska variationen är den s.k effektiva populationsstorleken, 

d.v.s antalet förökande individer i en ideal population som uppvisar samma genetiska 

variation som den verkliga populationen under likartade förutsättningar. Den genetiska 

variationen hos malen i Båven är mycket låg, med en uppskattning på endast 16 genetiskt 

effektiva individer, vilket är betydligt lägre än antalet könsmogna individer, vilka bedöms 

vara runt 250-400 stycken. Med tanke på den låga genetiska variationen i Båven och att 

antalet lekområden antas vara väldigt få, är det möjligt att endast en bråkdel av hanarna får 

reproducera sig, trots ett relativt stort antal könsmogna individer, på grund av den hårda 

konkurrensen. Detta kan på lång sikt orsaka allvarliga problem för den genetiska hälsan i 

populationen. Det finns fortfarande mycket kvar att lära om den europeiska malen och med 

ytterligare studier både vad gäller genetik samt allmän ekologi och biologi om arten i Sverige, 

kan vi få en bättre förståelse av den nuvarande situationen och förbättra det framtida arbetet 

med att bevara arten i Båven såväl som nationell.  


