Ansvarsarter
Sedan år 2015 arbetar vi i Kristianstads
kommun med lokala ansvarsarter. Begreppet ”ansvarsart” används inom naturvård
för hotade arter som har sin huvudsakliga
utbredning inom ett begränsat område. Ett
konkret exempel på en lokal ansvarsart är
växten jättemöja. I Sverige växer den bara i
Kristianstads kommun.

Syftet med att utse kommunala ansvarsarter
är att bevara några av våra mest sällsynta och
hotade arter i kommunen. Arbetet kommer
att drivas långsiktigt och i samarbete med
länsstyrelsen, privata markägare och föreningar. Samtidigt som vi gynnar ansvarsarter
kommer åtgärderna ofta att leda till förbättrade livsvillkor för en lång rad andra arter.

Hjälp oss att rapportera in fynd!
Som sportfiskare eller yrkesfiskare kan det
hända att man fångar malar. Om du lyckas
fånga en mal, släpp försiktigt tillbaka den i
vattnet igen. Rapportera gärna in din fångst!
Då hjälper du till i arbetet med att kartlägga
malbeståndet.

En liten mal som fångats vid provfiske i Helgeå
Foto: Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Du kan hjälpa oss genom att rapportera in
fynd av de arter som är lokala ansvarsarter.
På vår hemsida finns ett formulär för att
rapportera in fynd. Där kan du också läsa
mer om de arter som är lokala ansvarsarter.
Se www.kristianstad.se/ansvarsarter

Malen

- en lokal ansvarsart

M

al – Silurus glanis
På bilden på framsidan ser malen inte ut
som ett speciellt anmärkningsvärt djur, men
bilden visar en yngre individ som definitivt
har potential. Det största exemplaret som har
påträffats i svenska vatten var 3,6 m långt och
vägde cirka 180 kg. För att kunna relatera till
storleken, tänk dig att du lägger två personer
med en längd på 180 cm och en vikt på 90 kg
efter varandra. Det är ingen liten fisk!

M

alen finns med på Kristianstad kommuns lista över ansvarsarter. Det är
hotade arter som är karakteristiska för kommunen. Totalt har det utsetts 46 ansvarsarter
i kommunen. För 20 av dessa har åtgärdsplaner tagits fram för att kunna gynna arternas
förekomst i kommunen, bland annat malen.

A

tt malen återigen finns i Kristianstads
Vattenrike beror på en lyckad återintroduktion av mal. Utsättning av malar i ån startade år 1999 i en samverkan mellan Vattenriket, Länsstyrelsen i Skåne, Fiskeriverket och
Världsnaturfonden. Malen har återetablerat
sig på ett bra sätt i Helgeå. För att gynna arten
har så kallade ”malfabriker” placerats ut vid
potentiella leklokaler.

Visste du att…

Malen förmodas kunna nå upp till
en ålder på 80 år när den lever i naturen.
I fångenskap finns det individer
som har blivit ännu äldre.

D

en europeiska malen kan bli flera meter
lång och klassificeras som en av de största sötvattensfiskarna i världen. Kroppen är
långsmal med slät hud. Det som brukar anses
vara karakteristiskt för malen är dess platta
huvud och de två långa skäggtömmar på överkäken och fyra korta på underkäken.

påverkar malen negativt. Fiske med nät och
krokredskap är också en faktor.

Mal som fångats vid provfiske i Helge å.
Foto: Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

D

en huvudsakliga anledningen till att malen är hotad är bristen på passande miljöer i södra Sverige. Fisken trivs framför- allt i
stora låglänta vattendrag som har en naturlig
flodmiljö. Ändringar av miljön, som vattenreglering, dikning och torrläggning, förändringar
i strand- och bottenhabitat samt föroreningar,

”Malfabrik där malarna kan föryngra sig”
Foto: Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

