fångstgropar

Hänsyn vid skogliga åtgärder

Enskilda gropar
• Planera på barmark

Fångstgrop

10 meter
Kulturstubbe

• Märk ut fångstgropen och ställ kulturstubbar, (1,3
meter höga), 10 m utanför vallen och runt om gropen
• Avverka träd i och intill fångstgropen för att förhindra skador av rotsprängning och stormfällning

10 m

10 m

• Avlägsna avverkningsrester från gropen så att den
inte döljs och riskerar att skadas vid framtida skogsbruksåtgärder

Fångstgropssystem
• Planera på barmark
• Märk ut fångstgropssystemets yttre begränsning.
Ställ kulturstubbar (1, 3 m höga) 10 m utanför vallarna, längs med och runt om systemet
• Undvik markskador och spårbildning inom fångstgropssystemet genom att köra när marken är frusen
eller torr
• Avverka träden inom fångstgropssystemet
• Avlägsna avverkningsrester från fångstgropssystemet så att det inte döljs och riskerar att skadas vid
framtida skogsbruksåtgärder

Tillstånd från länsstyrelsen
krävs för:
•
•
•
•
•

Markberedning
Plantering
Nyanläggande av väg
Skyddsdikning
Stubbskörd

I

Sverige finns omkring 40 000 registrerade
fångstgropar för älg och vildren, varav 14
500 i Jämtland. De äldsta daterade fångstgroparna är från stenåldern. Fångstmetoden
förbjöds i lag 1864.
En fångstgrop känns igen som en 0,5-2 m
djup grop med en vall av uppskottad jord runt
gropens kant. För att förhindra skador på
fångstgropar rekommenderar länsstyrelsen ett
skyddsområde på 10 meter från utkanten av
fångstgropens vall.
Fångstgropar ligger ofta i långa rader och
kallas då för fångstgropssystem. De kan vara
flera hundra meter eller flera kilometer långa
och har spärrat av viktiga viltstråk. Någon
form av stängsling har antagligen förekommit
mellan groparna. Systemen syns som långsmala områden i kartbilden och betraktas i sin
helhet som en fornlämning, även området
mellan groparna.
Det är inte tillåtet att markbereda och plantera mellan groparna i ett fångstgropssystem utan
tillstånd från länsstyrelsen. Körskador får inte
heller förekomma mellan groparna. Kontakta
länsstyrelsen i god tid om du behöver hjälp
med lokalisering och avgränsning av ett
fångstgropssystem.

Samråd med länsstyrelsen bör hållas inför:
• Bränning
• Åtgärder på befintlig väg
• Askåterföring
• Gödsling

