
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19  E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 90 00       Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av 
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2014. För mer information 
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens 
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

9000 f Kr

JÄGARSTENÅLDER
4000 f Kr - 1800 f Kr

BONDESTENÅLDER

1800 f Kr - 500 f Kr

BRONSÅLDER

500 f Kr - 500 e Kr

ÄLDRE JÄRNÅLDER
Förromersk järnålder 500-0 ~ Äldre romersk järnålder 0-200 ~ Yngre romersk järnålder 200-400

500 e Kr - 1050 e Kr

YNGRE JÄRNÅLDER
Folkvandringstid 400-550 ~ Vendeltid 550-800 ~ Vikingatid 800-1050

1050 e Kr

MEDELTID

1500 e Kr

HISTORISK TID

VÄSTANBÄCK-KORTINGÖN [Y 54]

Fångstgropar är den vanligaste typen av fornlämningar i Norrlands inland 
och berättar om en fångstmetod som använts under hela förhistorien 
och fram till att den förbjöds 1864. Groparna anlades i naturliga 
vandringsleder för älg eller vildren där årstiden styrde vandringen mellan 
sommarbete i inlandet och vinterbetet närmre kustlandet. 

Intill älvstränderna 
finns också  boplatser 
av stenålderskaraktär 
registrerade. 

Inom riksintresseområdet finns det tre långa, sammanhängande 
fångstgropssystem med mellan 17-19 gropar i vardera. De ligger på rad på 
som ett pärlband efter varandra på den plana sandiga hedmarken och skär 
effektivt av tvärs över uddarna mot de tidigare älvfårorna.
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Kartan från 1916 visar hur området såg ut före 
vattenkraftsutbyggnaderna.

FÅNGSTGROPSSYSTEM

FÅNGSTGROPSSYSTEM
FÅNGSTGROPSSYSTEM
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Motivering
Fornlämningsmiljö invid Ångermanälven med fångstgropssystem som kan ha brukats från förhistorisk tid till 1800-talet. Längs 
stranden och i överdämda delar av älven ligger också ett flertal boplatser. Ett pedagogiskt och välbevarat exempel på en typ 
av fornlämningsmiljö som är karaktäristisk för Norrland. (Fångstmiljö)

Uttryck för riksintresset
Tydliga och välbevarade fångstgropssystem, väl synliga på de plana, sandiga 
isälvsavlagringarna längs älvstranden. Flera strandbundna boplatser av stenålderskaraktär.


