
MALLEFISKERI er en af de hurtigst 
voksende former for lystfiskeri 
i Europa – og det er ikke uden 
grund. Fisken kan under de rette 
forhold blive over 300 kilo – og 
selv mindre eksemplarer i 10-20 
kilos klassen kan på ikke alt for 
kraftigt grej give dig en fight, som 
du sent vil glemme. I Skandina-
vien er det dog mest sandsynligt 
med topvægte på 100-130 kilo. 

Der er altså tale om en sportsfisk, 
der er mindst lige så attraktiv at 
fange som både laks og ørred – 
eller gedder og aborrer. Og – det 
at kunne fange vilde danske fisk 
i en størrelse, der vil få selv de 
mægtigste danske laks eller ged-
der til at blegne, vil helt sikkert 
være noget, der vil gøre dansk 
lystfiskeri endnu mere attraktivt.

Mallen har som nævnt været en 
naturligt forekommende yngle-
fisk i Danmark, og indvandrede 
fra Østeuropa via Ancylussøen 
omkring 8400-6000 år f. kr. Den 
kæmpestore ferskvandssø hav-
de sit afløb gennem Danaelven, 
hvis gamle flodleje i dag udgør 
den dybe rende fra Langeland 
til Samsø. Den store rovfisk har 
altså været vidt udbredt i det syd-
østlige Danmark i næsten 10.000 

2006 ved Vester Sømark (Born-
holm) og 2011 ved Kramnitse 
(Lolland). Og – det siger sig selv, 
at de fisk der ikke blot fanges, 
men også registreres – udgør en 
forsvindende lille del af de fisk, 
der reelt svømmer rundt derude. 
Europæiske maller er altså – også 
her i 2017 naturligt forekommen-
de som strejfer i de sydøstdan-
ske brakvandsområder – samt de 
å- og søsystemer, der har direkte 
forbindelse til Østersøen. Fiskene 
er altså stadig naturligt forekom-
mende i Danmark, selvom de 
endnu ikke er begyndt at yngle. 

Uanset om man udsætter maller 
eller ej – vil de på et eller an-
det tidspunkt genindvandre – så 
hvorfor ikke give dem en hånd 
og sikre, at det sker på en måde 
der er optimal for bestandsudvik-
lingen?  

DE DANSKE FERSKVANDE har altså 
i århundreder manglet den største 
prædator af dem alle – nemlig 
mallen. I disse tider, hvor nytte-
løs biomanipulation, som skader 
mere end det gavner - er på mode 
blandt politikere, er det oplagt at 
tænke lidt over mallens fravær – 
samt hvad det kunne få af positive 
effekter at re-introducere den.
 
Eftersom alle økosystemer er 
styret af næringsmængden og 
dermed føderigeligheden i bun-
den af fødekæderne, er der ingen 
tvivl om, at det eneste, der for al-
vor og permanent vil kunne løse 
problemerne med uklart vand – er 
en kraftig reduktion i tilførslen af 
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n RE-INTRODUKTION:

DANSKE MALLER 
– JA TAK

Mads Hussing med en flot spansk 
malle taget på spin i området 
nær Mequinenza.

Europas største ferskvandsrovfisk – mallen – har 
været naturligt forekommende i danske søer, ind-
til den sidste ynglebestand blev udryddet i Sorø 
Sø tilbage i 1799. 
Her på Fisk & Fri mener vi, det er på tide at få 
denne unikke og spændende fisk re-introduceret 
som ynglefisk i Danmark – til glæde for både 
naturen, artdiversiteten og de danske lystfiskere.
Af Jens Bursell

år, hvilket bevises af adskillige 
kvartærzoologiske fund fra både 
Sjælland og Fyn. Eftersom den 
sydøstlige del af Jylland også 
blev afvandet af tilløb til Danael-
ven – har der sandsynligvis også 
været naturlige mallebestande i 
Østjylland.
Selvom fisken er uddød som 
ynglefisk, er arten faktisk mere 

eller mindre konstant tilstede 
i danske farvande som strejfer 
langs de sydøstdanske kyster – 
og åer. Således kan man i ”Atlas 
over danske ferskvandsfisk” af 
Henrik Carl og Peter Rask Møl-
ler læse, at der er dokumenteret 
mallefangster fra 1840 i Køge Å, 
1896 i Marrebæk Kanal (Falster), 
1977 i Allinge Havn (Bornholm), 

Spinnefiskeri efter maller er 
super sjovt - og selv mindre 
fisk som denne fra spanske Rio 
Segre på 15-17 kilo, giver en 
fantastisk fight på relativt let 
grej som denne Black Cat stang. 
Softbaitet er en Berkley Power-
bait Giant Ripple shad.

Henrik Carl med en spansk 
malle på 85 kilo. Fisk som denne 
inhalerer uden problemer større 
brasen i 2-4 kilo+ klassen, som 
normale gedder ikke kan gabe 
over. Maller kan dermed være 
med til at fjerne nogle af alle de 
fredfisk, som politikere, der tæn-
ker kortsigtet, ønsker at fjerne 
ved biomanipulation.
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del af Skräbeå-systemet, arbejder 
for at re-introducere mallen med 
officielle udsætninger fra nærlig-
gende mallepopulationer i Syd-
sverige. I søen, der blot ligger få 
timers kørsel fra København, er 
der historisk dokumentation for 
fisk op til 3 meter og 128 kilo – så 
hvem ved hvilke spændende mu-
ligheder, vi på den lange bane kan 
få for det danske og sydsvenske 
mallefiskeri. Pt. er mallen fredet 
i Sverige, men som udviklingen 
går lige nu, hvor bestandene ser 
ud til at være i vækst bl.a. på 
grund af fredning og stigende 
temperaturer – er der god grund 
til at tro, at de på et tidspunkt bli-
ver så talrige, at det bliver muligt 
at fiske målrettet og lovligt efter 
disse fantastiske fisk.

Eftersom de svenske maller – 
præcis som de danske – er ind-
vandret via Ancylussøen – samt 
ikke opblandet med dambrugsfisk 
”af ukendt herkomst” som mange 
af de nordtyske fisk, er det oplagt, 
at sigte efter, at det bliver den-
ne population, der kommer til at 
danne basis for fremtidige danske 
mallepopulationer. Det kunne ek-
sempelvis ske ved at starte et de-
cideret avlsarbejde, hvor moder-
fisk stryges og befrugtes – samt 
opfodres til udsætningsklare fisk 
til udsætninger i både Sverige 
og Danmark. Det er oplagt, at fi-
nansieringen af et sådant projekt 
sker eksempelvis via de danske 
fisketegnsmidler.  For svenskerne 
vil et sådant samarbejde – udover 
medfinansiering på projektet - 
have den fordel – at man får en 
genetisk backup af de svenske 
bestande i Danmark. 

MALLER – JA TAK. – Set i min op-
tik, er der intet, der taler imod en 
re-introduktion af mallen til Dan-
mark – tvært imod, forklarer en 
af landets førende fiskeeksperter 
– Henrik Carl fra Statens Natur-
historiske Museum, Københavns 
Universitet, der også er en af ho-
vedkræfterne bag Fiskeatlaspro-
jektet.

nitrat og fosfor – eventuelt kom-
bineret med at få fjernet store 
mængder af ophobet næringsstof 
i sedimentet.

Når det er sagt, er der ingen tvivl 
om, at en sund og naturlig be-
stand af store maller vil kunne 
få ryddet godt op i de fredfiske-
bestande, man søger at reducere 
ved eksempelvis biomanipula-
tion. En af de problemstillinger 
man – uden held - forsøger at 
løse med biomanipulation, er at 
bundfouragerende arter som fx 
brasener roder op i bunden, så de 
ophobede næringsstoffer frigives 
til vandet, hvor det giver grobund 
for vækst af flere alger og dermed 
mere uklart vand. Selv fuldvoks-
ne gedder kan have svært ved at 
gabe over bare en mellemstor 
brasen på grund af deres høje 
ryg – så det siger næsten sig selv, 
at der let kan komme for mange 
brasener, hvis den eneste naturligt 
forekommende rovfisk, der reelt 
set har kunnet gabe over så stor 
en mundfuld - er udryddet. Eller 
sagt på en anden måde – det er 
oplagt, at en genintroduktion af 
mallen – vil komme til at betyde 
et større og mere naturligt præda-
tionstryk på eksempelvis brasen-
bestandene, hvilket sandsynligvis 
vil betyde en reduktion i graden 
af re-suspension af næringstoffer 
– og dermed mere klart vand.  

Eftersom et af de steder, hvor 
Miljø- og Fødevareminister Es-
ben Lunde Larsen har foreslået 
biomanipulation – netop er Pe-
dersborg Sø, som er en del af 
Sorø søerne og det vandløbssy-
stem, hvor den sidste naturligt 
forekommende ynglebestand af 
danske maller forekom, er det 
mere end oplagt at lave de før-
ste forsøg med re-introduktion af 
mallen netop her. 

Vi kontaktede derfor Sorø Lyst-
fiskerforenings formand Peter 
Macholdt for at høre den lokale 
forenings holdning til sagen: – Vi 
er meget interesseret i at få re-in-
troduceret mallen til Sorø Søer-
ne, både for at få søerne tilbage 
til deres naturlige tilstand og så 
selvfølgelig også for at gøre vo-
res søer endnu mere attraktive 
for lystfiskerne, siger Peter Ma-
choldt.  

UNDGÅ INDAVL. Der findes allere-
de en del mindre mallebestande i 
Danmark, som stammer fra ulov-
lige eller i enkelte tilfælde lovlige 
udsætninger. Typisk er der udsat 
begrænsede mængder af fisk i 
mindre vande, hvilket indebærer 
en stor risiko for indavl, hvis fi-
skene formerer sig. Eftersom det 
i praksis er umuligt at kontrollere 
spredningen af disse fisk – samt 
stoppe den ulovlige import af de

 tyske maller, som oftest udsættes 
– er det oplagt i stedet at lovlig- 
gøre udsætningerne – og sørge 
for at de sker på en kontrolleret 
måde, så det er de rigtige fisk, der 
udsættes – samt i de rette mæng-
der for at undgå indavl.

Netop denne tankegang er bag-
grunden for, at man i Ivösjöns 
Fiskevårdsförening, der har fiske-
riet i Skånske Ivösjön, som er en 
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Denne malle på 127 cm blev fan-
get af Henrik Carl i en midtjysk 
mose - august 2011.

MALLEN HAR VÆRET NATURLIGT FORE-
KOMMENDE I DANMARK I 10.000 ÅR – OG 
BLEV UDRYDDET AF MENNESKET. LAD OS 
FÅ DEN RE-INTRODUCERET TIL GLÆDE FOR 
DANSK NATUR OG DANSK LYSTFISKERI. 

Jens Bursell, Fisk & Fri
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Scierra Nordura Åndbare Waders
Åndbar 3-lags waders fra Scierra i super kvalitet med et vandsøjletryk på hele
20000 mm. Vandtæt lynlås i frontlomme. Knæforstærkninger. Elastisk vade-
bælte medfølger. Special model i begrænset antal.    Vejl: 2199,- Nu: 1399,-

Scierra Nordura Vadestøvle
Let vadestøvle fra Scierra med filtsål og mulighed for tilkøb af studs.
God pasform og ankelstøtte. Udført i en kombination af nylon og kun-
stlæder. Hurtigtørrende.                                     Vejl: 1099,- Nu: 699,-

Køb hele sættet, waders og vadestøvle for samlet Kun: 1899,-
Mere info på JoF.dk el. HH7.dk

Scierra Nordura vadejakke
Fantastisk vadejakke til prisen. Praktiske
store frontlommer  samt 2 lommer med
vandtætte lynlåse for opbevaring af
f.eks. nøgler m.m. Vejl: 1399,- Nu: 799,-

Mere info på JoF.dk el. HH7.dk

Nu:
699,-Nu:

2499,-

Nu:
799,-

Postordre 
fra dag til dag

Nu:
1399,-
Vejl: 2199,-

Vejl: 1399,-

Vejl: 3499,-
Vejl: 1099,-

Scierra X-Tech 20000
Ny forbedret udgave af den populære
CC6 waders. Inkl. vandtæt mobil-/kamera
cover. 5 lags med forstærkninger på ud-
satte steder. Spækket med lækre detaljer.
Søjletryk på hele 20000 mm.                      

Vejl: 3499,-  Nu: 2499,-
Mere info på JoF.dk el. HH7.dk

Nyhed!

Komplet sæt 
Kun: 1899,-

Waders+støvle
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Vi er jo i en situation, hvor vi øn-
sker flere rovfisk i vores søer – og 
noget af det mallen kan – det er at 
jage i grumset vand. Der er utro-
ligt mange søer, der ikke lever op 
til målsætningerne med klart vand, 
og her er det oplagt, at mallerne 
kunne være det ”the missing link”, 
der skal til for at holde bestandene 
af fredfisk på et passende niveau, 
så vandet bliver klarere – uden at 
man fjerner så mange fredfisk, at 
det bliver et problem, fordi føde-
grundlaget for rovfiskene forsvin-
der, som vi har set det efter flere 
biomanipulationer.  

Der er ingen grund til at sætte de 
helt store forundersøgelser i gang 
for at kunne udsætte maller – for 
den er jo beviseligt en hjemme-
hørende art, der allerede er gearet 
til at indgå i et naturligt økologisk 
samspil med de arter, vi nu en-

gang har i de danske ferske vande. 
Der er således kun gode argumen-
ter for at re-introducere mallen i 
den sydøstlige del af landet. Det 
vil både være en fordel for økosy-
stemerne, der vil vende tilbage til 
en mere naturlig tilstand – og det 
vil selvsagt også have kæmpestor 
værdi for dansk lystfiskeri, slutter 
Henrik Carl.

FEJLREGISTRERET. Da Fisk & Fri 
henvendte sig til Miljø- og Føde-
vareministeriet, fandt vi ud af, at 
mallen ved en fejl står registreret 
som en ”ikke hjemmehørende 
art” – på trods af at kvartærzo-
ologiske fund af benrester fra 
perioden efter sidste istid, som 
nævnt beviser det stik modsatte. 
Fisk & Fri har derfor i samarbej-
de med Henrik Carl fra Zoologisk 
Museum rettet en henvendelse til 
Miljøstyrelsen og er i færd med at 

få rettet fejlen, så vi kan få reali-
seret en re-introduktion af mallen 
i Sydøst Danmark snarest muligt.
Når denne fejl er rettet og arten 
er kommet på listen over hjem-
mehørende arter, hvor den hører 
hjemme – vil man på linje med 
udsætninger af karpe, sandart og 
regnbueørred – kunne søge kom-
munen om tilladelse til udsætning 
jfr Naturbeskyttelsesloves § 3 – 
hvilket burde være en smal sag i 
systemer, hvor det kan dokumen-
ters, at arten har været naturligt 
forekommende.  

At få mallen tilbage til de danske 
vande vil være et stort plus for 
mangfoldigheden i den danske 
natur – samt på sigt en kæmpe 
opgradering af fiskemulighederne 
i Danmark. Vi holder dig løben-
de underrettet om, hvordan sagen 
skrider frem.

den rekreative og økonomiske – 
bliver en væsentlig del af beslut-
ningsgrundlaget. 

Et tredje element er udsætning af 
fisk, som der jo er en både lang 
og god tradition for i Danmark. 
Udsætning af malle kunne i den 
forbindelse være et spændende 
projekt. Det giver sig selv, at der, 
inden det kan blive en realitet, 
skal laves en del papirarbejde og 
foretages nogle vurderinger af 
mulige konsekvenser. Det er også 
vigtigt at få en vurdering af, hvil-
ke områder/søer, der kan komme 
på tale i forhold til et ønske om at 
udsætte maller i dens oprindelige 
udbredelsesområde.   

F&F: Et re-introduktionspro-
jekt kunne oplagt bestå af en fo-
rundersøgelse, som lokaliserer 
de stammer, der genetisk ligner 
de danske mest - hvorefter der 
fokuseres på etablering af avl til 
udsætning. Vil DSF bakke op om 
at få genindført Danmarks største 
rovfisk – som pt er en af de mest 
populære sportsfisk i Europa - 
ved helt konkret at anbefale § 7 
udvalget at tildele tilstrækkelige 
midler til et sådant projekt? 

- Vi vil tage emnet op på det 
næste møde i udvalget, fortsæt-
ter Kaare. - Første skridt på vejen 
bliver at få at få belyst både de 
juridiske og biologiske aspek-
ter, der findes i forbindelse med 
udsætning af malle. Når disse ba-
sale elementer er på plads, er vi 
forhåbentlig alle blevet så meget 
klogere, at en beslutning om mal-
lens mulige fremtid i Danmark 
kan tages på et oplyst grundlag. 

Vi synes, at introduktion/rein-
troduktion af malle har meget 
spændende perspektiver. Både ud 
fra et miljømæssigt synspunkt, 
hvor en ny, stor rovfisk øverst i 
fødekæden måske kan være med 
til at skabe en mere naturlig bal-
ance mellem fredfisk og rovfisk. 
Men selvfølgelig også i forhold 
til lystfiskeriet, selv om det under 
alle omstændigheder vil ligge ret 
mange år ud i fremtiden, før der 
i større stil vil kunne fiskes efter 
malle med stang og snøre.
 
F&F: Vil organisationen fremov-
er også bruge egne ressourcer på 
at kæmpe mallens sag - ligesom 
den i mange år har kæmpet bravt 
for at andre naturligt forekom-

mende fiskearter som fx laks og 
ørred skulle finde solidt fodfæste 
i Danmark?  

- I første omgang vil vi som 
nævnt bringe mallen op i §7-ud-
valget, pointerer Kare. - Vi 
vil konkret anmode om en 
gennemgang og faglig vurdering 
af alle de elementer, der skal ind-
gå i en eventuel reintroduktion. 

En logisk konsekvens af en rein-
troduktion vil være, at Danmarks 
Sportsfiskerforbund sætter mal-
len på listen over ”sportsfisk” 
sammen med aborre, gedde, san-
dart, ørred og laks. Disse arter 
er vigtige for lystfiskerne, men 
de bliver i dag alle i større eller 
mindre omfang fanget i garn og 
ruser i de danske søer og indre 
farvande. For at sætte en stopper 
for det målrettede garnfiskeri, øn-
sker vi, at det frem over skal være 
ulovligt at kunne sælge disse ar-
ter. Skulle det vise sig, at en even-
tuel reintroduktion udmønter sig i 
vilde bestande, vil mallen uden 
tvivl stå højt på vores – og mange 
søfiskeres – dagsorden. Den tid, 
den glæde! – slutter Kaare.
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MALLEN ER BEVISE- 
LIGT EN HJEMME-
HØRENDE ART, DER 
ALLEREDE ER GEA-
RET TIL AT INDGÅ I 
ET NATURLIGT ØKO-
LOGISK SAMSPIL 
MED DE ARTER, VI 
NU ENGANG HAR 
I DE DANSKE FER-
SKE VANDE. DER ER 
SÅLEDES KUN GODE 
ARGUMENTER FOR 
AT RE-INTRODUCERE 
MALLEN 
Henrik Carl, Zoologisk Museum

Sportsfiskeriet efter maller er en 
af de hastigst voksende former 
for lystfiskeri i Europa - et poten-
tiale man helt klart bør udnytte 
her i landet også. 
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MEN HVAD SIGER DSF? I forbin-
delse med en re-introduktion af 
mallen er det oplagt at høre, hvad 
DSF mener om denne sag, så vi 
har stillet organisationen et par 
spørgsmål.

F&F: DSF har - senest i forbin-
delse med den nye lystfisker-
strategi - udtalt, at organisa-
tionen ønsker store, naturlige og 
vilde fiskebestande. Ønsker DSF 
også at styrke denne udvikling 
mod mere naturlige fiskebe-
stande i de sydøstdanske vande - 
herunder være med til at arbejde 
for en re-introduktion af mallen i 
sit naturlige danske udbredelse-
sområde? 

- Ja, ønsket om at få de vilde 
fiskebestande op på et så højt 
niveau, at lystfiskeriet bliver rig-
tig godt, gælder selvfølgelig hele 
Danmark, svarer Kaare Maniche 
Ebert fra DSF. - Vi ønsker at dreje 
på flere håndtag, der kan bringe 
os i mål. Det gælder blandt an-
det om, at gøre vandløb, søer og 
havet omkring Danmark bedre og 
om at sikre en mere bæredygtig 
forvaltning af fiskebestandene, 
hvor lystfiskeriets værdi – både 

Denne malle på 17,8 kilo, som er af engelsk oprindelse – er blevet fanget af Bo Andersen i Roskilde Fiskeland. Såfremt der er tale om en lukket 
system, er det allerede nu temmelig let at få tilladelse til at udsætte maller i Danmark. 


