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Broälven vid högvatten 18/9 1938 kl.10 f.m. 

 

Detta lilla vattendrag på Stångenäset har sina källor på Skottefjället, Sams tjärn, Störrebergs 

myr och kringliggande berg. Den rinner genom Brodalen och mynnar slutligen i Brofjorden. 

Benämningen älv låter ju ganska pretentiöst, då den vid lågvatten närmast liknar ett större 

dike. Detta hindrar dock ej att älven vid höstregn antar flodliknande proportioner. Vid dessa 

tillfällen, företrädesvis i oktober–november, stiger havsöringen upp i älven för att leka, d.v.s. 

lägga sin rom och mjölke i gruset på lekplatserna. Lekplatserna finns på mycket grunda 

områden längst upp i tillflödena, vid Hallinds kulle, i Halebäcken, i Störrebergsbäcken m.fl. 

ställen. Efter leken vandrar öringen åter ut i havet. Kvar i älven finns under övriga året endast 

de kläckta ynglen, som andra året, vid 15–25 cm längd, vandrar ut i havet, d.v.s. Brofjorden. 

Älven är således barnkammare och uppväxtområde för havsöringen. 

 

Sedan urminnes tider har boende längs älven fångat uppvandrande öring. På lekplatserna har 

ljustring förekommit, ja man har på natten vid lyktljus kunnat fånga lekande öring med bara 

händerna, på några decimeters vattendjup. Fasta fiskeredskap i älven, s.k. malestöö 

(mjärdstånd), har funnits i stor mängd. Prosten Johann Oedman, författare till "Chorographia 



Bahusiensis", 1746, skriver om Bro: "Så rinner en lijten Alf änna i hafvet, ther man Höst ock 

Wår plär få i Mälar (målar) wackra Laxörar". 

 

I min barndom, i början av 1930-talet, fanns ett tjogtal sådana målar. Nästan varje gård längs 

älven hade en male. Ett malestöö bestod av en enkel brygga ut i älven. Denna stängde halva 

vattendraget medelst spjälor på ca 3 cm avstånd. Längst ut satte man ned målen. Denna 

liknade en stor strut av nät, utspänd av enestörar. Inuti denna fanns en ryssjeliknande ingång. 

Liknande mjärdar har funnits i hela Skandinavien. På Gotlands hembygdsmuseer kan man se 

liknande gamla mjärdar bevarade. Man tror att redan vikingarna använde sådana redskap. 

 

Vid Broberg fanns ett gammalt malestöö, där min far vid seklets början lär ha fått en öring på 

11 kg. På denna plats fiskade min bror Osborn och jag som pojkar. Vi förde bok över 

fångsterna. Intresserade malefiskare var Gustav Hjort, Broberg, Axel Dahlin, Mellby, prosten 

Wetterberg i Bro, gästgivare Friberg på Skådene m.fl. 

 

Malen i Broälven vid lågvatten 20/11 1938. 

 

De gamle sade att bästa fisket var när alelövet föll, sent på hösten. De kallade också fisken för 

"öre" en variant av det norska "örret". I stort sett försiggick fisket i älven hela hösten. När 

restriktioner i fisket infördes i slutet av 1930-talet, upphörde allt malefiske. 

 

I samband med Scanraffs tillkomst gjordes en basundersökning av havsöringen i Brofjorden. 

Fiskbiolog Kjell Winström på Vattenfall och Fiskenämnden uppdrog åt mig att bli 

försöksvärd för fångst och odling av havsöring i Broälven. Vi byggde en fiskfälla (male) av 

den gamla typen. Varje höst fångar vi och registrerar uppvandrande öring, som sedan släpps 

tillbaka i älven. 

 



På detta sätt kan man följa beståndets utveckling år från år. För att utröna havsöringens 

vandringar i havet började vi odla öring för märkning och utsättning i Brofjorden. Denna 

odling skedde i ladugården på Broberg, som utrustades med kläckningsutrustning. Vi tog 

under åren 1975–85 rom och mjölke av öring för kläckning och uppfödning till s.k. smolt, 

öringungar av 15–25 cm längd. Av dessa märktes några tusen. I ryggfenan fästes ett märke 

med reg.nr m.m. Vid återfångst i havet uppmanas fiskaren att sända märket till 

Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm, och samtidigt uppge fångstplats, storlek m.m. på 

öringen. Ersättning erhålles. Omkring 10–20 % av märkta fiskar återfångas. Av försöken 

framgår att Brofjordenöringen huvudsakligen vandrar utmed Bohuskusten upp i Oslofjorden. 

Tillväxten per år är mellan 0,3–1,0 kg. Undantag var dock ett av de yngel som utsattes i maj 

1985 och då vägde 75 gram. Efter 7 månader i havet återfångades den utanför Kalundborg i 

Danmark. Detta yngel hade under denna korta tid ökat till 3,6 kg och 65 cm längd. 

 

Som en kuriositet kan nämnas att vi då försöken började 1975, märkte alla öringar vi tog rom 

av. En öringhona som då fångades i målen vid Broberg första veckan i november var då 45 

cm lång. Efter romtagning släpptes den åter i älven. Samma tid 1976 återfångades den i 

målen, den hade på ett år vuxit till 55 cm längd. Efter återutsättning återfångades samma hona 

vid samma tid 1977, och var då 64 cm lång! Det är att märka att den under mellantiden varit 

största delen i havet. Detta visar hur enastående trogen sin "hembygd" laxfisken är. 

 

Mycket har spekulerats över hur dessa fiskar hittar hem till sin födelseälv. Någon säker 

förklaring har man väl ännu ej kommit på. Säkert är emellertid att när öringen vid lektiden 

hittat in i rätt fjord, är det lukten av vattnet från älven den skall leka i som vägleder den. 

Därför är det ju viktigt att man ej genom utsläpp av främmande ämnen i vattendragen 

vilseleder lekfisken. Hittills gjorda försök tyder emellertid på att någon överhängande fara för 

Broälven ej föreligger för närvarande. Den fungerar fortfarande som en bra reproduktionsplats 

för havsöringen. 


