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GENINDFØRSEL AF MALLEN
At genindføre mallen i sit naturlige udbredelsesområde i Sydøst 
Danmark vil kunne få følgende effekter:

-  Større biodiversitet – og bedre mulighed for at lave op til 
  Rio   Konventionen 
-	 En	mere	naturlig	økologisk	balance	mellem	rov-	og	fredfisk	
 i vores ferske vande
-	 	Maller	æder	massevis	af	fredfisk:	Et	højere	predationstryk	på	
fredfiskene	gør	derfor,	at	man	vil	kunne	spare	mange	penge	
på	dokumenterbar	nytteløs	biomanipulation,	som	blot	fjerner	
fødegrundlaget	for	de	eftertragtede	rovfisk

-	 	Brasenen	søger	deres	føde	på	bunden,	hvor	de	under	fødesøg-
ningen ophvirvler ophobede næringsstoffer fra bunden. Det 
er	en	af	årsagerne	til,	at	vandet	kan	blive	mere	uklart,	hvis	der	
er alt for mange brasen. Mallen er den eneste naturligt fore-
kommende	 rovfisk	 i	Danmark,	der	kan	gabe	over	 en	 større	
brasen.	Det	er	derfor	oplagt,	at	en	genintroduktion	af	mallen,	
vil kunne reducere brasenbestandene til et lavere niveau med 
færre og større individer – og dermed både medvirke til kla-
rere	vand	og	et	mere	attraktivt	fiskeri	efter	store	fredfisk.

-	 	På	sigt	et	mere	afvekslende	og	interessant	lystfiskeri,	med	chance	
for	at	fange	oprindeligt	hjemmehørende	danske	rovfisk	i	str.	XXL

-	 	Selvom	mallen	primært	spiser	fredfisk,	vil	den	sikkert	også	
nappe	en	aborre,	ørred	eller	mindre	gedde	i	ny	og	næ,	hvilket	
blot vil bidrage til at øge rekrutteringen på grund af  mindre 
kanibalisme	samt	give	en	højere	snitstørrelse	på	rovfiskene.

VEJEN ER BANET for større udsæt-
ninger af maller i Danmark: I et 
brev	 til	Fisk	&	Fri	 skriver	Miljø	
og Fødevareministeriet følgende: 
- Kære Jens Bursell. Tak for din 
henvendelse	vedrørende	"Vejled-
ning om regler for udsætning af 
fisk,	krebs	og	bløddyr	i	de	ferske	
vande",	 hvori	 du	 anfører,	 at	 vej-
ledningen bør opdateres således 
at Europæisk malle (Silurus gla-
nis) ikke fremgår på listen over 
ikke	hjemmehørende	arter	i	Dan-
mark,	idet	arten	efter	din	opfattel-
se	må	 betragtes	 som	hjemmehø-
rende i Danmark.

Miljøstyrelsen	 har	 nu	 undersøgt	
forholdet,	 og	 er	 enig	 i	 at	 Euro-
pæisk malle (Silurus glanis) må 
betragtes	 som	 hjemmehøren-
de.	 Miljøstyrelsen	 baserer	 bl.a.	
sin vurdering på oplysningerne 
om arten i ”Atlas over danske 
ferskvandsfisk”.	 Miljøstyrelsen	
vil derfor offentligt meddele på 
styrelsens	 hjemmesidewww.mst.
dk,	 at	 Europæisk	 malle	 (Silurus	
glanis)	nu	betragtes	som	en	hjem-
mehørende art og derfor ikke vil 
være	omfattet	af	bilag	3	i	"Vejled-
ning om regler for udsætning af 
fisk,	krebs	og	bløddyr	i	de	ferske	
vande".	Miljø-	og	Fødevaremini-
steriets	 officielle	 udmelding	 om	
mallen	 som	 hjemmehørende	 art	
kan du læse her:
http://mst.dk/natur-vand/natur/
national-naturbeskyttelse/invasi-
ve-arter/hvad-goer-myndigheder-
ne/love-og-regler/

MALLEN er derfor ikke længere 
omfattet af bestemmelsen i Na-
turbeskyttelseslovens	 §	 31,	 hvor	
der	 står,	 at	 ”Dyr,	der	 ikke	findes	
naturligt	vildtlevende	i	Danmark,	
må ikke udsættes i naturen uden 
miljø-	og	fødevareministerens	til-
ladelse. Dette gælder også for sø-
territoriet	og	fiskeriterritoriet	som	
fastlagt efter lov om Danmarks 
Riges	 fiskeriterritorium.”	 Eller	
sagt på an anden måde. Ønsker du 
maller	i	dit	lokale	vand,	så	behø-
ver du ikke længere en dispensa-
tion	fra	§	31,	men	kan	henvende	
dig lokalt til din kommune med 
sagen. 

DANMARK er faktisk forpligtiget 
til at søge at re-etablere mallen 
som	ynglefisk	i	Danmark:	I	1992	
underskrev Danmark nemlig 
Rio-konventionen – også kaldet 
Biodiversitetskonventionen,	 der	
forpligter de tiltrådte lande til at 
stoppe tilbagegangen i biodiversi-
tet eller biologisk mangfoldighed. 

Dette	 blev	 i	 2010	 fulgt	 op	med,	
at	 Danmark	 og	 192	 andre	 lande	
skrev	 under	 på	 de	 20	Aichi-bio-
diversitetsmål,	 som	 er	 en	 global	
strategisk	 plan	 for	 2011-2020,	
der	 giver	 retningslinjerne	 til	 at	
genoprette biodiversiteten senest 
i	2020.	Således	står	der	i	punkt	6:	
”By	2020	all	fish	and	invertebrate	
stocks and aquatic plants are ma-
naged	and	harvested	sustainably,	
legally and applying ecosystem 
based	 approaches,	 so	 that	 over-
fishing	is	avoided,	recovery	plans	
and measures are in place for all 
depleted	 species,	 fisheries	 have	
no	 significant	 adverse	 impacts	
on threatened species and vulne-
rable ecosystems and the impacts 
of	 fisheries	 on	 stocks,	 species	
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Søren Beck med en fin mindre 
malle taget på spin. Snart vil 

fisk som denne være noget, 
man oftere vil kunne komme 

til at opleve i Danmark

Danmarks ubestridt største rovfisk 
– den europæiske malle – har siden 1799 
manglet som ynglefisk i Danmark. At få 
udsætningstilladelse har tidligere krævet 
dispensation fra Naturbeskyttelses-
lovens § 31, men som resultat af 
Fisk & Fris dialog med Miljø- og Føde-
vareministeriet, er mallen nu officielt 
blevet registreret som en hjemme-
hørende dansk art. Det betyder, 
at du nu blot skal henvende 
dig til din lokale kommune for 
at udsætte maller.
Af Jens Bursell
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n EN SEJR FOR NATUREN:

MALLEN RETUR TIL DANMARK 

En fin spinnemalle til 
Jens Bursell. Spinnefiskeri 
efter maller er det vildeste 
adrenalinkick, der på den 

lange bane har potentialet til 
at blive lige så populært som 

fx geddespin.



udbredelsen af europæisk malle i danmark

Registreringer efter 1995
Antal UTM-kvadrater: 27

Registreringer før 1996
Antal UTM-kvadrater: 9
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de. Der er således ingen grund til 
at	være	nervøs	for,	at	en	genintro-
duktion	 af	mallen	 som	ynglefisk	
i	Danmark,	vil	betyde,	at	alle	an-
dre	 fisk	 blive	 spist	 -	 tværtimod.	
De danske ferskvande er nemlig 
igennem	næsten	10.000	års	natur-
lige selektion helt naturligt gearet 
til	 at	 have	 netop	 denne	 rovfisk	
som toppredator. Eller sagt på en 
anden måde – mallen er lige så 
dansk som en havørred fra Oden-
se Å på Fyn eller en gedde fra Ty-
strup	Sø	på	Sjælland.	

Et godt eksempel på sameksistens 
mellem fx maller og havørred er 
den	 berømte	 sydsvenske	 Em	 Å,	
hvor	 maller,	 laks,	 ørred,	 gedde,	
aborre og sandart har sameksiste-
ret uden problemer i årtusinder. 
Åen er kendt for sine kæmpestore 
havørreder	–	men	på	 trods	af,	 at	
mallerne i de sydsvenske åer har 
haft markant stigende ynglesuc-
ces	i	det	seneste	årti,	som	betyder,	
at bestandene er i kraftig vækst 
her	–	så	ligger	lystfiskernes	havør-
redfangster stadig på det samme 
stabile	niveau,	som	det	har	 ligget	
på i næsten hundrede år. Faktisk 
var	2016	en	af	de	allerbedste	hav- 
ørred og laksesæsoner i næsten 
hundrede	år,	selvom	bestanden	af	
maller topper i disse år. Statistik 
på	 laksefiskefangster	 i	 Em	 kan	
du se mere om i Pelle Klippinges 
nye	bog	–	Emån,	som	du	kan	læse	
mere	om	i	Fisk	&	Fri,	når	den	ud-
kommer	i	2018.	Tjek	også	de	se-
neste års fangster på http://gustif-
telse.se/arliga-fangster/.	Læs	mere	
om danske maller i lederen.

MALLER I DIT VAND 
- SÅDAN GØR DU

Som udgangspunkt skal du 
søge udsætnings tilladelse til 
maller på kommunen. Fisk & 
Fri	 anbefaler	 dog,	 at	 man	 slår	
koldt	 vand	 i	 blodet,	 og	 venter	
med	 at	 udsætte	 fisk,	 indtil	 der	
er lavet en samlet udsætnings 
strategi. 
Det	er	nemlig	vigtigt,	at	det	er	
de	rigtige	fisk,	der	bliver	sat	ud	
på en kontrolleret måde. Er du 
interesseret	i	malleudsætninger,	
så	kontakt	Jens	Bursell	på	jb@
fiskogfri.com,	der	vil	vejlede	og	
holde	jer	ajour	med	processen.

and	 ecosystems	 are	 within	 safe	
ecological limits”. Der skal altså 
ligge en plan for arter som mal-
len,	der	pt	er	udryddet	som	yngle-
fisk,	men	som	stadig	forekommer	
som	naturlige	strejfere.	Ydermere	
står	der	i	punkt	12:	“By	2020	the	
extinction	 of	 known	 threatened	
species has been prevented and 
their	 conservation	 status,	 par-
ticularly	of	those	most	in	decline,	
has been improved and sustained. 
Dette gælder naturligvis også 
mallen.

MALLEN SAMEKSISTERER i balance 
med de naturligt forekommende 
rov-	 og	 laksefiskearter	 overalt	 i	
dens naturlige udbredelsesområ-

DANMARK HAR SKREVET UNDER PÅ DE 20 
AICHI BIODIVERSITETEMÅL, OG ER DERMED 
- FORPLIGTIGET TIL AT GENINDFØRE/OP-
HJÆLPE DE OPRINDELIGE DANSK MALLE-
BESTANDE. MALLEN ER LIGE SÅ DANSK 
SOM EN HAVØRRED I ODENSE Å – ELLER 
EN GEDDE I TYSTRUP SØ

Fisk & Fris Olivier Portrat fighter en 70 kilos malle i den Italienske flod Po. Fiskene vil kunne blive 
mindst lige så store i Danmark.

Jens Bursell med en fin fisk fra Po. 
Mallefiskeriet er pt en af de hurtigst 
voksende fiskeformer i Europa - en 
trend, der nu kan få mulighed for at 
sprede sig til Danmark. 

Her kan du se den nuværende udbredelse af maller fra Henrik Carl´s 
kapitel om maller i det ultimative referenceværk for danske ferskvandsfisk: 
"Fiskeatlasset".

Køb et månedsabonnement på Fisk & Fri og få et

Se mange flere tilbud og bliv abonnent på www.fiskegrej.fiskogfri.dk

Kystens Tornado
Tornado blinket, der oprindeligt er designet 
af den sjællandske kystørred storfanger Mi-
livoj Saric, er blevet opgraderet til perfektion 
efter det er blevet seriefremstillet af Grizzly 
Lures. - Imodsætning til de fleste andre bly-
fri gennemløbere af hvidmetal G, som stø-
bes i silikoneforme, er vores gennemløbere 
støbt i metalforme, hvilket betyder, at de 
alle er 100 identiske i både form og vægt. 

Dette kombineret med en kompromisløs 
maling, polering og lakering her i Vording-
borg gør, at Tornadoen er et kystblink i 
absolut særklasse, siger Jens Gøth fra 
Grizzly. Tornadoen, som fås i tre størrelser 
og 16 farver, har stået tidens test - og har 
fanget massevis af store danske samt ty-
ske havørreder de seneste par år. Abon-
ner på Fisk & Fri - og test dem selv. 

SUPER KYSTBLINK 
MED GRATIS!
Som noget helt nyt, har vi indført månedsvis betaling af dit 
abonnement. Det betyder, at vi hver måned sender dig 
bladet med posten, og trækker kr. 59,50 på din konto.
Du kan til enhver tid til-og framelde dig abonnementet, 
dog med en måned opsigelse. Til gengæld, 
opnår du de samme fordele, som alle andre 
abonnenter på Fisk & Fri.

TILBUD 1
Månedsabonnement kr. 59,50
1 stk. Tornadoblink kr. 65,-
Værdi ialt kr. 124,50

Din pris kr. 59,50
Du får 1 stk. Tornado blink gratis, 
og kan opsige dit abonnement når du vil.

TILBUD 2
½ årsabonnement kr. 285,- (5 numre)
2 stk. Tornadoblink kr. 139,-
Værdi ialt kr. 415,-

Din pris kr. 285,-
Du får 2 stk. Tornado blink gratis, 
og kan opsige dit abonnement når det 
udløber.

TILBUD 3
1/1 års abonnement kr. 495,- 
(10 numre)
3 stk. Tornado blink kr. 195,-
Værdi ialt kr. 690,-

Din pris kr. 495,-
Du får 3 stk. Tornado blink gratis, 
og kan opsige dit abonnement 
når det udløber.

Tilbuddene gælder så længe 
lager haves, men kan ikke be-
nyttes, hvis man har været 
abonnent inden for de sidste 
3 måneder.
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SØLVTØJ PÅ KYSTEN:

HOP I 
BADEKARRETKÆMPEFISKEN:

DANSK 22,14  
KILOS GEDDE

SOFTBAITS TIL 

GEDDER
UL-FISKERI 
I PUTTEN

IRANSKE 
KÆMPEBARBER

KYSTFLUEEKSPERTERNE 

TALER UD

LANGE ARME:

TUN I SKAGERRAK

TILBAGE TIL NATUREN:

MALLER 
I DANMARK


