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Abstract 

 

In Sweden, the Wels catfish (Silurus glanis) is a protected species and exist in only three 
known water systems in the country. With spawning habitats being destroyed by human 
activities, it is important to know more about the Swedish catfish’s reproductive behaviour 
and habitat preferences in order to protect the species. In this report, catfishes tagged with 
transmitters was tracked using radio telemetry, day and night for two weeks in Lake Båven 
during the spawning period. Habitat data on the depth, bottom hardness and vegetation was 
collected in known and potential spawning areas in the lake using an echo sounder. Habitat 
preference analysis indicated depth and bottom hardness as important factors when 
catfishes chose spawning habitat.  The analysis did not indicate vegetation to be important. 
Habitat data from spawning positions of tagged catfishes was used to identify other sites 
suitable for reproduction in nearby areas. Home range during spawning was calculated for 
two catfishes and was found to be 1.05 and 1.35 ha. Based on this information and the 
identified sites suitable for spawning, the total available spawning habitat in the study area 
was found to be enough for 12 to 15 catfishes. This is relatively few, and indicates that 
additional spawning sites would benefit the population. 
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Introduktion 

 

Inledning 

 

Malen (Silurus Glanis) kommer ursprungligen från sötvatten i Asien (Copp m.fl. 2009). Idag 
har den, på naturlig väg och via inplantering, spridit sig över större delen av Europa och är 
vanligt förekommande i vattendrag från nordöstra Spanien till Ryssland och Turkiet (figur 
1). Enligt den internationella rödlistan är den klassad som livskraftig och i många vatten ses 
den som invasiv och skadlig för det naturliga fiskbeståndet (Freyhof och Kottelat, 2008, 
Copp m.fl., 2009). 

I Sverige är däremot malen en fredad art sedan 1994 (Havs- och vattenmyndigheten, 2014) 
och klassad som sårbar (VU) i SLU:s rödlista (Artdatabanken, 2015). Svenska bestånd 
invandrade för ca 10000 år sedan under tiden för Ancylussjön då klimatet var betydligt 
varmare än idag (Ekman, 1922). Arten förekommer idag i endast tre bestånd i svenska 
vatten, Nyköpings vattensystem i Båven med närliggande sjöar, Helge ås vattensystem i 
Möckeln med närliggande sjöar och i de nedre delarna av Emån. Beståndet i Båven är det 
nordligaste beståndet i Europa (Ekman, 1922). De främsta hoten mot arten är den mänskliga 
påverkan på dess habitat (Freyhof och Kottelat, 2008). Grunda våtmarker som torrläggs, 
reglering av vattenflöde, sjösänkningar och vattendragsrensning är några exempel på 
mänsklig aktivitet som förstört lekplatser och uppväxtplatser för mal (Freyhof och Kottelat, 
2008). 

 

 

Figur 1: Malens utbredning i Europa. Grått visar naturlig förekomst och svart visar där arten blivit 
introducerad (Copp m.fl. 2009) 

 

I och med att malen är fredad i Sverige är det också enligt lag förbjudet att bedriva fiske efter 
eller förflytta den ur sin naturliga miljö (SFS 1994:1796). Populationerna i Sverige bedöms 
vara relativt svaga och antalet reproduktiva individer färre än 250 stycken i hela landet 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Målsättningen inom den nationella 
förvaltningsplanen är att fördubbla detta antal och ha ett bestånd med gynnsam 
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bevarandestatus innan 2025 (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). Större kunskap om 
malens habitatval och rörelsemönster, speciellt vid lekperiod, ger information om miljöer 
viktiga vid artens reproduktion och uppväxt samt beteende i samband med lek. Vid åtgärder 
för att skydda och hjälpa arten till bättre bevarandestatus är detta viktig kunskap för att sätta 
in fungerande åtgärder och kunna bedöma lämplighet och skyddsvärde hos olika områden 
som kan passa för reproduktion. 

 

Syfte 

 

Med hjälp av radiotelemetri avses märkta malar i Båven spåras med syfte att identifiera 
lekplatser i Lillsjön. Dessa lekområden kvantifieras med avseende på bottenstruktur, 
vegetation och djup. Tillgången på lämpliga lekområden i de närliggande sjöarna Kvarnsjön 
och Hornsundssjön avses via detaljerad habitatundersökning bedömas med värden från 
Lillsjön som bakgrund.  

Med hjälp av radiotelemetri kommer malens rörelsemönster under lekperioden också 
kartläggas och utifrån individers lekplatser ska hemområden beräknas.  

Syftet med detta arbete är att kvantifiera tillgången på lämpliga lekhabitat för mal i 
delområden i nordvästra Båvens sjösystem, samt bedöma om det finns ett behov av 
ytterligare lekplatser för att gynna nuvarande population. Detta för att ge information om 
preferenser vid val av lekplats, tillgång på lekplatser och rörelsemönster åt vidare arbete med 
att skydda och hjälpa arten. 

För att uppnå syftet arbetas efter frågeställningarna: 

 Är djup, bottenstruktur och vegetation viktiga habitatparametrar för malens val av lekplats?  

 Vilka lekhabitat finns och används i nordvästra Båven? 

 Finns ett behov av ytterligare lekhabitat i Båven? 

 

Artfakta 

 

Malen har en långsträckt kropp med slemmig fjällös hud, ett platt huvud, bred mun med två 
längre skäggtömmar på överkäken och fyra kortare på underkäken. Kroppen är mörkt 
gråfärgad på ovansidan och ljus på undersidan (figur 2). Den lever i sjöar med mjukbotten 
och i långsamt flytande partier av floder, åar och kan ibland förekomma i brackvatten i 
Östersjön och Svarta havet (Muus och Dahlström, 1990). 

Kartläggning av rörelsemönster hos mal i spanska vatten har visat att den har en viloplats 
som den använder under dagen. Under natten sker kortare utflykter från sin viloplats för att 
leta föda i sitt närområde (Carol m.fl. 2007). Carol m.fl. (2007) visade också att utflykterna 
var ungefär 50 m per dag för större individer och ca 18 m per dag för mindre, längsta 
uppmätta sträckan var 767 m från viloplatsen. Andra studier har visat att malen bara är 
inaktiv dagtid under vår och höst, sommartid kan den även vara aktiv på dagen och röra sig 
dygnet runt (Slavik m.fl., 2007). Telemetristudier har visat att vid temperaturer under 10 °C 
uppsöker malen djupa breda lugnvattenpartier eller ställer sig bakom stockar och dylikt på 
botten för övervintring då den inte intar någon föda (Copp m.fl., 2009, David, 2006).  
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Livscykel 

 

Vattentemperaturen är viktig när det kommer till reproduktion, malar leker inte under 20 °C 
och Lessmark (2014 a) har visat på positiv korrelation mellan medeltemperatur i juli och 
antal producerade malar. Samma undersökning har också visat på helt utebliven 
reproduktion om totala medeltemperaturen i juli är under 15 °C. Vid artificiell inseminering 
av mal har 21-23 °C visat sig vara optimal temperatur för aktivering av könsceller (Linhart 
m.fl., 2004).  

När vattentemperaturen når ca 17 °C uppsöker hanarna en lekplats där de förbereder ett bo 
för rommen genom att gräva en grop och blottlägga rötter på vattenväxter och inväntar 
honorna. Leken sker i senare delen av juli och början av augusti då vattnet är tillräckligt 
varmt (Artdatabanken, 2015). Hanen uppvaktar honan genom att slingra sig runt henne och 
får henne på så vis att avge rommen som han sedan befruktar och klibbar fast i rötterna. 
Hanen vaktar äggen samtidigt som han med kroppen cirkulerar vattnet för att syresätta 
rommen innan kläckning och under de första dagarna då larven konsumerar sin gulesäck 
medan den sitter fastklibbad vid växtrötter (Muus och Dahlström, 1990, Samuelsson, 2001). 
Malen kan leva till 50-60 år (Palm m.fl. 2008) och är en så kallad K-strateg då den jämfört 
med annan fisk får relativt få ägg i relation till kroppsstorleken men utför yngelvård och 
reproducerar sig flera gånger under en livstid (Copp m.fl., 2009). Äldre individer kan därför 
ligga bakom stor del av en populations tillväxt vilket kan få en population att verka större 
och mindre sårbara än de är (Palm m.fl., 2008). 

Malen kan tillväxa snabbt vid varm vattentemperatur och gott om föda. I Sverige växer den 
från larv till 3-4 cm på en månad och ca 20 cm på ett år (Muus och Dahlström, 1990). Malen 
blir könsmogen och leker vid ungefär en meters längd, åldersbestämning av mal i Möckeln 
har visat att det motsvarar ca 8-10 år i Sverige där de tillväxer betydligt långsammare än i 
Syd- och Östeuropa, detta på grund av den lägre medeltemperaturen i vattnet (Lessmark, 
2014b, Alp m.fl., 2004).  

 

Habitat 

 

Malen nyttjar vanligtvis strandvegetation och överhäng vid val av viloplats dagtid. Större 
individer jagar under natten på större djup med större byten och mindre individer håller sig i 
strandvegetationen vid jakt (Samuelsson, 2001, Muus och Dahlström, 1990). Vid lek 
används boplatser i strandvegetation som hanarna försvarar aggressivt. Detta kan leda till 
konkurrens om lekområden där de större individerna jagar bort mindre från sina revir och 
färre individer kan reproduceras (Slavik m.fl., 2009, Copp m.fl., 2009). 

 

   
Figur 2: Malen har ett karakteristiskt utseende med långsträckt gråfläckig kropp, två långa skäggtömmar på 
överläpp och små ögon 
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Områdesbeskrivning 

 

Sjön Båven ligger i Södermanlands län i Flens kommun, Gnesta kommun och Nyköpings 
kommun. Områdena som använts i projektet är Kvarnsjön med Kråkholmen, Lillsjön med 
Skedevisundet och östra-, västra- och södra delarna av Hornsundssjön (figur 3), dessa ligger 
alla i nordvästra delen av Båven inom Flens kommun. Samtliga områden användes för 
kartläggning av lämpliga habitat och pejling av mal.  

Lillsjön och Östra Hornsundssjön är områden där det finns stora lekmogna malar och alla 
malar fångade under 2014 års provfiske fångades där (Tabell 1). Kvarnsjön är ett område 
med gott om unga malar och har tidigare pekats ut som reproduktions och uppväxtområde 
(Norling, Gustavsson och Herngren, 2009). I Hornsundssjöns västra vik finns det också 
enligt muntliga uppgifter mycket mal, bl.a. skall en individ på ca 40 kg och flertalet malar i 
20-30 kg fångats som bifångst vid gösfiske. Fångsterna uppges ha gått ned sedan 2013 
(Eriksson, muntl.). I Hornsundssjöns södra delar finns inga tidigare källor på förekomst av 
mal.  

Genetiska studier på mal i Sverige har tidigare uppskattat den reproduktiva populationen i 
Båven till 30 individer, utifrån fångst-återfångst statistik och fångst per ansträngning (Palm, 
m.fl., 2008). 

 

Figur 3: Karta över nordvästra Båven med provområden 1-5. 
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Material och metod 

 

Då lek sker i riperiska zonen, i strandvegetation och under skymning och gryning (Copp m.fl. 

2009) anses viloplatser under dagtid vara likvärdigt med lekplatser i detta projekt och 

benämns nedan lekplatser. Viktiga parametrar vid val av lekplats som har setts för malen är 

djup, täckningsgrad av vattenväxter och bottenstruktur (Copp m.fl. 2009, Muus och 

Dahlström, 1990). I detta arbete kommer därför pejling av mal och kartering av de tre 

nämnda parametrarna ske, metoden för detta beskrivs mer ingående nedan. 

Hemområdesstorlek för mal och arean tillgängliga lekområden i nordvästra Båven kommer 

beräknas och därefter beräknas antalet hemområden som ryms inom lekområden. Genom 

jämförelse mellan antalet reproduktiva individer i Båven enligt Palm m.fl. (2008) och antalet 

hemområden i nordvästra Båven uppskattas behov av tillskott av lekområden. 

Förflyttning hos individer kommer att kartläggas för att få en mer övergripande bild över hur 

rörelsemönstret hos mal ser ut under lekperioden.  

 

Insamling av data 
 

5 olika områden valdes för insamling av data. Fyra av dessa valdes på grund av tidigare 
källor konstaterat förekomst av mal i områdena (Ragnarsson Stabo, muntl, Eriksson, muntl., 
Norling, Gustavsson och Herngren, 2009) och ett, Hornsundssjön södra, valdes på grund av 
sin närhet till områden med förekomst av mal. Dessa områden kartläggs för att undersöka 
möjlighet till lek inom områdena. 

 

Pejling 
 

Pejling med radiotelemetri är en teknik där det via en radioantenn kopplad till mottagare 
(figur 4) kan spåras individer märkta med sändare som sänder ut signaler via radiovågor. 
Endast malar som fångats och märkts med sändare för radiotelemetri vid provfiske 2014, 
inom projektet ”Mal i Båven” (Projektledare Henrik Ragnarsson Stabo, SLU Drottningholm) 
spårades och inga malar fångades eller märktes således under detta kandidatprojekt.  

Vid provfiske 2014 fångades och märktes 7 malar med radiosändare. Dessa var mellan 86 
och 183 cm och vägde mellan 4,6 och 29,6 kg (Tabell 1). Endast en individ kunde 
könsbestämmas till en hona. Dessa individer spårades10 gånger dagtid och 11 gånger 
nattetid mellan 23 juni och 10 juli. Lillsjön och Kvarnsjön pejlades vid alla tillfällen och 
Hornsundssjön pejlades 3 gånger dagtid och 1 gång natt. 

I detta projekt klassades natt som efter 23.30, en medeltid för borgerlig skymning under 
perioden. Borgerlig skymning är då solens mitt punkt befinner sig 6° under horisonten och 
det ”är så ljust att man en molnfri dag kan läsa en tidning utomhus” (SMHI, 2015).  

Vid pejling efter märkta malar under detta projekt scannade först ett större område. 
Radiomottagaren var inställd på byte mellan frekvenser. När en signal registrerades, så 
kunde malen positioneras mer finskaligt genom att minska förstärkningen på mottagaren 
samt genom att variera antennens riktning. Båten positionerades utifrån signalstyrka så nära 
den registrerade individen som möjligt. Koordinater och tid sparades som waypoints i 
ekolodets GPS. Dessa användes senare vid preferensanalys, hemområdesanalys och 
kartläggning av rörelsemönster. 
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Tabell 1: Information om fångade och märkta malar 2014 

Datum Tid Längd (cm) Vikt (kg) Kanal Lokal Kön Sjö 

2014-06-28 23:30 103 8,1 01 Hornsundssjön Okänt Båven 

2014-06-29 01:00 119 9,9 02 Hornsundssjön Okänt Båven 

2014-07-01 00:24 130 12,8 03 Lillsjön Okänt Båven 

2014-07-02 22:20 136 16,5 04 Lillsjön Okänt Båven 

2014-07-02 23:10 127 13,4 00 Lillsjön Okänt Båven 

2014-07-03 23:00 101 6,8 05 Lillsjön Okänt Båven 

2014-07-04 00:50 135 19,8 06 Lillsjön Hona Båven 

 

 

Figur 4: Antenn och mottagare för radiotelemetri  

 

Fiske 
 

Fiske riktat mot mal genomfördes 2014 under projekt ”Mal i Båven” och beskrivs nedan. 

Fiske skedde med handredskap i båt förankrad i båda ändarna. En betesfisk fästes i en krok 
stl 3/0 (owner) som satt fast i en 1 mm nylontafs. I slutet på tafsen fästes ett lekande i 
huvudlinan (grov spunnen lina ca 0,35 mm). I lekandet fästet en tunnare nylontafs (0,25 
mm) och vidare till en förankrad fender. När malen tog betesfisken så krokade den sig själv 
mot den tunna linan (en s.k. bräcklina) och slet sedan av den tunna linan. Krokade malar 
drogs så snabbt som möjligt in till båt. Fångsten håvades i en stor knutlös håv. Fångade 
malar sövdes sedan och flyttades till en stor avkrokningsmatta, mättes till närmaste cm, 
vägdes i våg med vågpåse eller vågsäck (figur 5, figur 6), könsbestämdes vid möjlighet, 
märktes med hjälp av märkningsutrusning för PIT-tag (figur 7) och en bit av bröstfenan 
klipptes för genetiskt material. Vid fångst av oskadad mal opererades sändare för 
radiotelemetri in i bukhålan. Vid fångst av skadad individ genomfördes endast vägning, 
mätning, genprovstagning och PIT-tag märkning innan malen släpptes tillbaka. 
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Figur 5: Till vänster, våg 0-50 kg. Till höger, våg 0-2 kg. 
Under vågarna är vågpåsen. 

 

            

Figur 6: Vågsäck                       Figur 7: Till höger, scanner för scanning 

                      av PIT-tag. Till vänster, kanyl för märkning.  

 

Insamling av parameterdata 

 

Tre olika habitatparametrar samlades in i de olika provområdena i nordvästra Båven, 
bottensubstrat, vegetation och djup. Habitatparametern ”bottensubstrat” baseras på ett 
signalhårdhetsvärde, där 0-0,25 klassas som mjuk botten (Lera, lös sand och silt), 0,25-0,4 
som medelhård botten och 0,4-0,5 som hård botten (hårt packad sand och sten) (Navico, 
2014). Habitatparametern ”vegetation” klassade vattenpelaren utifrån mängden vattenväxter 
mellan värdena 0 (noll) (motsvarande en bar botten) och 1 (motsvarande vegetation i 
vattenytan) (Navico, 2014). ”Djup” motsvarar djup i meter. 

Datainsamling utfördes med hjälp av ekolod och GPS (figur 8). Genom att köra båten i 
transekter med 20-40 m avstånd karterades alla provområden (figur 3) med avseende på de 
tre habitatparametrarna. Dessa tre habitatparameterar kunde extraheras från de inspelade 
ekolodsdatat via habitatkarteringsprogrammet BioBase (www.cibiobase.com). Detta 
program interpolerade även transektdata från ekolodet till en djup, en substrat och en 
vegetationskarta med 41 m2 (ca 6,5 m x 6,5 m) stora celler (figur 11-13) som täckte hela det 
karterade området. Dessa parametervärden användes sedan i preferensanalys och för att 
kartera lämpliga lekplatser i nordvästra Båven. 

http://www.cibiobase.com/
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Figur 8: Ekolod Lowrance HDS Gen3 med givare. 

 

Preferensanalys och hemområdesanalys 
 

Vid preferensanalys jämfördes testades det för skillnader mellan värden för bottensubstrat, 

vegetation och djup som hittats i lekplatser för mal i Lillsjön med parametervärden för lika 

många slumpade punkter i samma område. För detta användes ett t-test, där 

habitatparametervärdet var responsvariabel och dataursprung var förklarande variabel med 

två nivåer (fisk vs. slumpade värden). Signifikant skillnad indikerar att malens habitatval 

inte är slumpmässigt.  

En 75 % kvantil beräknades utifrån parametervärden i positioner för mal. Om en 

habitatparameter hade signifikant effekt på habitatval så identifierades alla områden i 

Lillsjön, Kvarnsjön och Hornsundssjön som föll inom kvantilen.  

Analys av hemområdesstorlek utfördes genom att konstruera minimum convex polygons 

(MCP) från positioner för mal under dagtid, d.v.s. minsta möjliga polygon med endast 

konvexa vinklar som innesluter alla registrerade positioner. Detta är ett väl använt sätt att 

uppskatta hemområde utifrån positioner på djur (Aebischer, Robertson och Kenward, 1993). 

Genom att dividera total area lekområden med hemområdesstorlek beräknades antalet 

reproduktiva malar som ryms inom nordvästra Båven. MCP skapades och arean räknades ut 

i ArcGIS. 

 

Kartläggning 

 

Extrahering av ekolodsdata gjordes med habitatskarteringsprogrammet BioBase. 

Rasterfiler med parametervärden omvandlades i ArcGIS till raster endast med värden inom 
75 % kvantil. Dessa raster placerades på en karta över nordvästra Båven för att visa områden 
med lämpliga värden för lekplatser. Genom att omvandla rasterfiler till polygonfiler 
räknades även arean lämpliga lekområden ut. 

Positioner för lekplatser gavs en bufferzon på 20 m radie då detta är så exakt som 
positionsbestämning under dagtid kunde ske. Bufferzonerna ritades sedan på kartfiler över 
de områden som undersökts för att visa lekplatser för mal. Punkter där mal vistats under 
natt gavs en bufferzon på 50 m radie. Punkterna ritades sedan på kartor över områden som 
undersökts för att visa positioner för mal under natt. Detta utfördes i ArcGIS. 
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Kartläggning av rörelsemönster utfördes i ArcGIS genom att mäta kortaste sträckan genom 
vatten mellan två på varandra följande positioner för malar. Avståndet mättes i antal meter 
mellan två positioner och totalt antal meter under fältarbetet. 

Resultat 
 

Pejling 

 

Vid pejling efter mal hittades alla de malar som blivit märkta vid 2014 års provfiske.  

Lekpositioner fastställdes med 20 m säkerhet (figur 9), positioner natt till 50 m (figur 10). 
Majoriteten av malar hittades i Lillsjön och Skedevisundet. I Hornsundssjöns östra del 
hittades en individ vid ett tillfälle. I Hornsundssjöns södra del hittades en individ vid ett 
tillfälle. Ingen hittades i Hornsundssjön västra och Kvarnsjön med Kråkholmen. Mal 01 och 
mal 05 befann sig vid ett tillfälle utanför kartlagt område (figur 9).  

 

Figur 9: Visar positioner för malar i Hornsundssjön (t.v.) och Lillsjön (t.h.) under dagtid. Positioner är 
utmärkt med 20 m. radie från koordinater. Grått område är karterat område. 
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Figur 10: Visar positioner för malar i Hornssundssjön (t.v.) och Lillsjön (t.h.) natt. Röda cirklar visar 
50 m radie. Grått område är karterat område. 

 

Habitatpreferens 

 

Vid preferensanalys jämfördes parametervärden för lekplatser i Lillsjön (figur 9) med lika 
många randomiserade värden 

Det var signifikant skillnad mellan de djup malen positionerades på och djupen för de 
randomiserade positionerna i Lillsjön (t-test, t60=2,2, p=0,03), vilket indikerar att malens val 
av djup under lek inte är slumpmässigt. I medel valde malen ett djup på 2,1 m, vilket är 0,1 m 
grundare än djupet för de randomiserade positionerna, och 0,38 m grundare än 
mediandjupet i Lillsjön. Signifikant skillnad hittades också mellan malens valda substrat och 
substraten för de randomiserade positionerna (t-test, t60=2.1, p=0,04). I medel valde malen 
substrathårdhet på 0,28, vilket motsvara mjuk/medelhård botten. Detta är 0,02 enheter 
mjukare än både värdet för de randomiserade positionerna och medianvärdet för Lillsjön.  

Ingen signifikant skillnad i vegetationstäckning kunde hittas mellan malens positioner och 
de randomiserade positionerna (t.test, p=0,24).  

 

Kartläggning  
 

Då analysen ovan visade att bottensubstrat och djup har inverkan på malens val av lekplats 
så baserade kartläggning av lämpliga lekhabitat för mal inom de olika områdena på dessa två 
habitatparametrar.  Figur 11-13 visar således lämpliga lekhabitat beroende på bottensubstrat, 
djup (signifikanta faktorer vid val av lekplats för mal) och dessa två kombinerat. Total area 
av lekområden i nordvästra Båven beräknades till ca 16,2 hektar av 74,2 hektar kartlagt, ca 
21 % av kartlagt område var lämpliga lekhabitat.  
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Figur 11: Karta med lämpliga värden bottensubstrat för lekhabitat för mal, rött visar lämpliga platser, 
skuggat visar kartlagt område 

 

 

Figur 12: Karta med lämpliga djup för lekhabitat för mal, rött visar lämpliga platser, skuggat visar 
kartlagt område 
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Figur 13: Karta med lämpliga värden bottensubstrat och djup för lekhabitat för mal, rött visar 
lämpliga platser, skuggat visar kartlagt område 

 

Hemområdesanalys 

 
Hemområdesanalys utfördes för mal 02 och mal 06 i Lillsjön (figur 14). Storleken bestämdes 
till 1,05 ha för mal 002 och 1,35 ha för mal 006.  Total area lekområde inom karterade sjöar 
motsvarar hemområden för 12 till 15 malar med hemområdesstorlek enligt resultat från mal 
06 respektive mal 02 förutsatt att inget hemområde överlappar. 

 

Figur 14: Hemområde för mal 02 (1,05 ha) och mal 06 (1,35 ha)  
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Rörelsemönster 
 

Rörelsemönster hos mal under lekperiod beräknades som totalt antal meter och meter 
förflyttat mellan två tillfällen. Totalt förflyttade sig mal 01 längst med 3850 m och mal 04 
kortast med 240 m under fältarbetet, resterande individer förflyttade sig mellan ca 1000 och 
1500 m (figur 15).  

Mellan de olika tillfällena för pejling förflyttade sig mal 02 och 04 aldrig mer än 220 m, mal 
06 förflyttade sig 520 meter mellan två tillfällen men var relativt stationär annars. Mal 00 
förflyttade sig medellånga sträckor och mal 01 och mal 05 gjorde förflyttningar över 1000 m 
mellan tidpunkter för pejling (figur 16).  

 

 

Figur 15: Totalt avstånd varje individ förflyttat sig under fältarbete. Mal 04 och -01 avviker med låga 
respektiva höga totalvärden. Resterande förflyttade sig totalt mellan 1090 och 1640 m under 
perioden. 
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Figur 16: Antalet meter individer förflyttade sig mellan olika pejltillfällen. Grå bakgrund visar dagar 
då pejling ägde rum, punkter visar dagar då individer hittades, x-axel är avstånd från senaste position 
i meter. Avståndet är avrundat till närmaste 10-tal meter och mätt mellan både natt- och 
dagpositioner längs den närmsta sträckan i vatten. 

 

Diskussion 
 

Resultat från denna studie visar på preferens för djup och bottensubstrat vid val av lekplats 
för mal i Båven. Med dessa preferenser kunde lämpliga lekområden identifieras i Kvarnsjön, 
Lillsjön och östra, västra och södra delen av Hornsundssjön. Dessa lekhabitat har en 
sammanlagd area på ca 16 hektar vilket är tillräcklig area för 12-15 malar med hemområden 
beräknade utifrån positioner hos mal 02 och mal 06. Rörelsemönster visar på stora 
förflyttningar hos vissa individer vilket kan ha betydelse för konkurrensen om lekplatser. 

 

Habitatpreferens och Kartläggning 
 

Vid fältarbete antogs att malar hade uppsökt sina lekplatser alternativt var på väg att 
uppsöka dem. Ett antagande som styrks av tre saker, vattentemperaturen var ca 19 grader 
vid projektets början, många märkta individer var samlade i Lillsjön (ett sedan tidigare 
bekräftat lekområde) och en lekmogen hona fångades. Eftersom leken sker i litoralzonen, 
under skymning och gryning användes värden vid dag-positioner för att uppskatta värden på 
bra lekhabitat. Då natt ansågs vara från 23.30 då solen gått ner och det blivit helt mörkt bör 
alla dagpositioner visa på viloplatser som även ska vara samma som lekplatser för hanar 
(Copp m.fl. 2009). 

Vid test för habitatpreferens kunde preferens för bottensubstrat och djup bevisas men inte 
för vegetation. Då tidigare studier har visat att alla tre faktorer är viktiga för lek var det 
oväntat att preferens för vegetation inte kunde visas. Under fältarbete kunde det konstateras 
att viloplatser för mal fanns bland en våtmarksmiljö med stor växtlighet av glasbjörk (Betula 
pubescens) och klibbal (Alnus glutinosa) i strandkanten. I vattnet växte flera mattor med 
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gäddnate (Potamogeton natans), gula näckrosor (Nuphar lutea) och vita näckrosor 
(Nymphaea alba). Vattendjupet var ca 1,2 till 2,5 m. Både enligt observationer på plats och 
tidigare litteratur (Samuelsson, 2001, Muus och Dahlström, 1990) verkar vegetation ha en 
betydelse vid malars val av lekplats. Att ingen preferens för vegetation kunde påvisas kan 
bero på missvisande data från ekolodet via programmet BioBase. En okulär uppskattning av 
vegetationen i Lillsjön via t.ex. dykningstransekter skulle kunna utvärdera datat från 
BioBase. En kartläggning av ett större sammanhängande område med större variation hade 
tydligare kunnat visa på skillnad mellan randomiserade punkter och positioner för mal och 
på så vis bevisa och starkare bevisa preferens för olika värden. Datat från BioBase visar att 
Lillsjön är väldigt homogen med avseende på bottensubstrat och djup. Skillnad mellan 
positioner för mal och slumpmässiga punkter är väldigt låg (0,02 enheter och 0,1 m) vilket är 
ett tecken på att statistiska tester inte nödvändigtvis visar på biologisk relevant skillnad. 

Tidigare har kanaler och flodmynningar pekats ut som de viktigaste lek- och uppväxtplatser 
för mal (Muus och Dahlström, 1990). I nordvästra Båven verkar inte så vara fallet då endast 
1 av de ca 40 platser där mal pejlades in var i en kanal. Inte heller salixväxter som sagts vara 
viktiga vid lek- och uppväxtmiljöer (Samuelsson 2001, Freyhof och Kottelat, 2008) finns i 
dessa områden.  

 

Pejling 
 

Vid pejling av mal återfanns alla sju individer under något tillfälle. Detta visar på att 
märkning med relativt stora radiosändare fungerar då ingen individ har avlidit och ingen 
tagg blivit utstött. Hela provområden, inklusive transportsträckorna mellan områdena 
(mitten av Hornsundssjön och norra stranden mellan Kråkholmen och Skedevisundet) blev 
avsökta vid pejling. 

Åtminstone 3 individer (02, 04 och 06) uppehöll sig samtidigt inom samma område under 
flera dagar, detta trots att flera individer inte bör befinna sig inom samma område då malen 
ska vara väldigt aggressiv och revirhävdande under lek. Flertalet av de malar som fångades 
under 2014 års provfiske i Lillsjön hade skador som förmodas komma från strider om revir 
och lekplatser. Dessa skador i kombination med att flera malar är så nära inpå varandra 
under lek är ett tecken på underskott och konkurrens av lekplatser. En annan förklaring till 
detta resultat skulle kunna vara att flera av dessa individer är honor, vilka enligt litteraturen 
inte konkurrerar lika aggressivt om revir (Copp m.fl. 2009). Mal 06 är en hona men p.g.a. 
osäkerhet vid könsbestämning av de olika malarna vid märkning 2014 är det den enda med 
känt kön.  

De flesta malar återfanns stillastående vid lekplatser under överhäng i strandkanter, endast 
två gånger påträffades en mal i rörelse under fullt dagsljus och 5 gånger påträffades malar i 
rörelse under skymning. Malar anses vara nattaktiva och vilar under dagtid i vegetation eller 
under bråte på botten som stockar och dylikt (Muus och Dahlström 1990, Copp m.fl. 2009). 
Vid solnedgång påbörjas aktivitet och någon timme efter, vid mörker, är malen fullt aktiv 
(Boujard, 1995). Detta stämmer väl överens med malarnas rörelsemönster vid pejling då stor 
aktivitet och längre utflykter oftast påbörjades efter kl. 23.00, ca en timme efter solnedgång. 

Under natten var alla påträffade malar i rörelse. Rörelser sker enligt Carol m.fl. (2007) i 
form av utflykter från viloplatsen på upp till 700 m med en fast utgångspunkt som de 
återkommer till regelbundet. Malars rörelsemönster under lek är väldigt olika mellan 
individerna i nordvästra Båven. Mal 00, 02, 04 och 06 återfanns endast i Lillsjön och rörde 
sig sällan långt från lekplatser under natten, max ca 560 m. Dessa individer återkom flera 
gånger till samma viloplats i Lillsjön och var relativt stationära. De andra malarna bör 
däremot ha gjort längre utflykter då de inte kunde påträffas inom provområden på dag men 
fanns där under kväll och natt. Mal 01 och mal 05 gjorde förflyttningar på ca 1,4 km mellan 
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två olika tillfällen, vilket visar på att mal i Båven rör sig långa sträckor. Detta skedde dock 
under loppet av flera dagar och möjligheten att dessa rörelser skett i kortare etapper kan inte 
uteslutas. 

Två individer (01 och 05) befann sig vid ett tillfälle utanför kartlagt område (figur 9). 
Området var vid en strand med relativt dålig växtlighet och ingen våtmarksmiljö. Detta tyder 
också på att malarna i Båven gör betydligt längre utflykter än vad som tidigare 
dokumenterats i t.ex. telemetristudier i Spanien (Carol m.fl., 2007) då dessa malars 
lekplatser inte bör ha varit i direkt anslutning till platserna de befann sig på. Positionerna 
utanför kartlagt område registrerades just innan gränsen mellan dag och natt och mal 01 och 
05 kan därför ha varit under längre förflyttningar från sin lekplats. 

Som metod är pejling med radiotelemetri lämplig för att återfinna märkta individer. Det 
finns begränsningar i hur stor yta som kan täckas av då det förutsätter minst en person i en 
båt som letar av ett område. Ofta är det svårt att få exakta positioner eftersom pejlutrustning 
måste pekas rakt mot individen och vid rörelse simmar malen in och ut ur området som 
registreras av pejlutrustningen. 

 

Slutsats 

 

Kartläggningen av habitat i nordvästra Båven visar att flera områden har platser som lämpar 
sig för lek. Lillsjön, som är det enda bekräftade lekområdet, har lämpliga områden längs med 
alla stränder men de flesta individer hittades invid sydvästra stranden mot Uggelkärret och i 
Skedevisundet. Även i Kvarnsjön med Kråkholmen finns lämpliga områden speciellt mot 
västra delen Kvarnsjön. I Hornsundssjön finns gott om lekhabitat i östra och västra viken 
och ett mindre område i södra delen. I alla dessa områden kunde stor växtlighet och 
våtmarker observeras. Närhet till våtmark i dessa områden är något som inte tagits med vid 
kartläggning och kan ha stor påverkning på val av viloplats, i våtmarker finns möjlighet för 
malen att simma in under överhäng och dylikt för extra skydd. Närhet till våtmark kan också 
vara en förklaring till att alla individer var koncentrerade till Lillsjöns sydvästra strand och 
Skedevisundet. Trots lämpliga lekområden inom alla sjöar befinner sig majoriteten av 
märkta malar inom Lillsjön vilket tyder på att individer återkommer till lekplatser år efter år 
då alla märkta individer fångats i Lillsjön och östra Hornsundssjön (Tabell 1). 

Det fanns en stor individuell variation i rörelsemönstren hos mal i Båven och vissa skiljer sig 
markant från undersökningar av spanska malars rörelsemönster.  Maximalt uppmätt 
avstånd i Spanien var ca 700 m men i denna studie förflyttade sig två individer upp till 1400 
m mellan två pejl-tillfällen. Dessa studier utfördes å andra sidan i flodmiljö där en annan 
mals revir kan blockera vidare förflyttning. I sjöar som Båven finns en möjlighet att simma 
runt ett revir och göra en längre förflyttning utan risk för konkurrens. Men malar i 
nordvästra Båven rör sig uppenbarligen i väldigt långa sträckor i vissa fall och under en del 
pejl-tillfällen var de helt bort från provområdena. Vid högt vattenstånd finns en möjlighet att 
malar gömmer sig långt in i vegetation och ingen signal tas upp vid pejling, detta skulle 
medföra att dessa positioner inte kartläggs och kan förklara varför vissa individer verkar 
försvinna ut och in ur provområden. En annan anledning till att signaler försvinner kan vara 
att radiovågor lätt försvinner på djupare vatten än ca 5 m. En undersökning där större 
område av sjön täcks av för att finna alla malar skulle ge en intressant bild av hur långt 
individerna förflyttar sig och var viloplatser finns i övriga sjön.  

Under tidigare provfisken har det inte skett någon återfångst av märkta malar i Båven. 2014 
minskade inte heller fångsten mal över tid trots stor ansträngning under flera dagar. Detta 
visar på att det finns relativt gott om mal i nordvästra Båven. Lekområden verkar däremot 
vara i stort underskott.  
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Resultatet av total area lekområden dividerat med area för hemområdes storlek visar att 
endast 12 till 15 malar ryms inom karterade sjöar förutsatt att inget hemområde överlappar. I 
figur 14 syns att de två hemområdena överlappar varandra men då rörelser hos mal i Båven 
är större än i tidigare studier kan det också antas att hemområden hos andra individer är 
betydligt större än de karterade. Mal 06 var också könsbestämd till hona och det kan inte 
uteslutas att hon därför kan röra sig inom hanars hemområde utan problem. Enligt Palm 
m.fl. (2008) är den genetiska variationen i Båven väldigt låg, ca 13 genetiskt effektiva 
föräldrar per år, och endast 30 reproduktiva individer finns i sjön. Detta låga antal i 
kombination med överlappande hemområden, lekskador på malar och den relativt stora 
populationsstorleken leder till slutsatsen att stor konkurrens om lekplatser råder och att ett 
tillskott av områden lämpliga för reproduktion starkt skulle gynna populationen. 

P.g.a. ett avtal mellan kommun och jordbrukare nedströms från Båven regleras vattnet till 
fördel för jordbruket. Detta medför en rejäl sänkning av vattnet i nordvästra Båven under 
tiden juli-augusti (Berger, muntl) vilket i sin tur medför torrläggning av våtmarker och andra 
viktiga habitat. En annorlunda vattenreglering skulle kunna göra fler lekområden tillgängliga 
under lekperioden för mal. En annan insats för att skapa fler lekplatser vore att bygga 
konstgjorde lekplatser i form av s.k. lekrisvasar (figur 17) som är en trefot täckt av ris som 
används som konstgjord lekplats vid fiskodling för mal. En annan insats kan vara att fälla 
träd i kantzonen av vattnet för att skapa nya lekområden och minska konkurrensen. Dessa 
åtgärder skulle hjälpa att bygga ett livskraftigt bestånd som kan hjälpa att nå målen för 
malens bevarandestatus och inom en framtid kunna öppna upp för kontrollerat fiske av mal 
för sportfiskare. Följderna skulle inte bara bli positiva för mal i Sverige utan också för 
samhällen runt Båven som kan skapa en fisketurism med ett starkt malbestånd. 

 

Figur 17: Lekrisvasar, konstgjorda lekplatser för malar bestående av en trefot iklädd ris från träd eller 
buskage som placeras på lämpligt djup och bottensubstrat. 
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