
Fångstgropar 

Avverkning
• Markera villkorsområdet med kulturstubbar  

minst 5 meter från yttersta kanten på fångst- 
gropens vall. För fångstgropssystemet markeras  
villkorsområdet på samma sätt och längs med  
systemet. 

• Avverka alla träd i fångstgropen och inom  
villkorsområdet. 

• Passage genom fångstgropssystemet ska förläggas  
där risken för markskador är minst, dock minst  
5 meter från fångstgroparnas vallar. 

• Fångstgropar, vall och villkorsområde ska grov- 
rensas efter avverkning så att inget döljs och  
riskeras att skadas vid framtida skogsbruks- 
åtgärder. 

Återbeskogning
• Markberedning inom villkorsområdet är inte  

tillåtet. 

• Återplantering med stora plantor (grönris- 
plantering) får utföras närmast 5 meter från yttre  
kanten på fångstgropens eller fångstgroparnas vall.  
Detta bedöms inte påverka fornlämningen negativt  
och kan utföras utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Gallring och röjning
• Träd och buskar tas bort som växer i, och närmare  

än 5 meter från, yttersta kanten på fångstgropens vall. 

• Vid sista gallringen kan man markera gropen med  
1 kulturstubbe. Tips

På kartor från laserscanningen syns de större groparna tydligt. 
Även för registrerade fångstgropar/system kan man här hitta 
missade gropar. Registrerade gropar är sällan markerade rätt 
på kartan i Fornsök. Har man hittat en fångstgrop finns ofta 
fler. Titta på” laserskanningskartor” hur fångstgropssystem och 
enstaka fångstgropar ligger i terrängen.

Vad är fångstgropar och fångstgropssytem
Fångstanläggningen för älg och ren har använts från sten- 
ålder ända fram till mitten av 1800-talet då jaktformen förbjöds. 
Fångstgropssystemen spärrade av naturliga viltstråk. Groparna 
var trattformiga, fodrade med slanor och och täckta med ris. 
Lämningarna efter en fångstgrop består av en grop med en dia-
meter på 2 – 4 meter och ett djup från några decimeter till mer 
än 1 meter. Gropen omges ofta av en låg vall av uppskottad jord 
som är 3 – 4 meter bred. Fångstgroparna kan ligga ensamma 
eller på rad. Fem eller fler i rad benämner vi som fångstgrops-
system. Dessa kan vara kilometerlånga och innehålla många 
gropar. Det inbördes avståndet mellan groparna kan vara över 
50 meter. 

I samband med skogsbruksåtgärder informerar Länsstyrelsen om den hänsyn 
som ska tas i enlighet med bestämmelserna i Kulturmiljölagen (1988:950).
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Fångstgroparna påträffas oftast på lättgrävda sandmohedar.  
Men finns också i stenbundna marker. 
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