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R A P P O R T 

Fångstgropar Raä. 3:1 och 2 

Ljusåker 1:9, Bjurholms sn. Västerbotten 

INLEDNING 
Under september månad 1975 undersöktes 4 fångstgropar 
arkeologiskt på uppdrag av Johansson & Norberg med anledning 
av anläggandet av en sågindustri. Fångstgroparna 9, 10 och 
11 ligger också inom tomtgränsen men kommer inte att beröras 
av exploateringen. 

LÄGESANGIVELSE 
Fångstgroparna ingår i ett system av 17 gropar som löper ut
med en skogsväg upp mot Balberg från väg 99 mellan Bjursholm 
och Fredrika. Fångstgroparna 1,2,3,4,9,10, .och 11 ingår i 
fastigheten Ljusåker 1:9, Bjurholms sn. Västerbotten. Fångst
grop 3 var skadad och det kunde inte fastställas om där funnits 
någon. Fångstgrop 4 var markerad av Stig Arnesäter, R a ä. 
på grund av muntliga uppgifter vid en inventering men kunde 
inte återfinnas vid undersökningen. Gropen skulle ha fyllts 
igen vid utvidgningen av vägen men trots undersökning av 
angiven plats kunde inte någon fångstgrop konstateras. 

ARBETSKOSTNAD 
Arbetet pågick under tiden 23,9 - 29.9 1975 varvid åtgick 
40 tim. grovarbetshjälp och 40 tim. förstemansarbete. Två 
fångstgropar undersöktes genom att tvi provschakt grävdes 
vinkelrät mot varandra. Vidare gjordes mindre undersökningar 
av två andra platser där inga fångstgropsrester kunde konsta
teras, samt två meterstora gropar med vallar. 

TEKNISKA UPPGIFTER 
Provschakten grävdes ut för hand med spade och därefter 
rensades profilerna. Något gemensamt koordinatsystem för 
området användes ej. Vid provschaktsgrävningen av fångst
groparna prioriterades A-B - profilen vilket medförde att 
C-D - profilen blev bruten.

TOPOGR�FI 
Hela fångstgropssystemet l�gger på en sydgående sluttning i 
bergig, sandig och sank omgivning planterad med tallskog. 
Fångstgrop 1 llg i sandig jordart medan fångstgrop 2, som 
låg ett tiotal meter från ett kärr, var grävd i moig mjälig 

jordart. C a. 1,5 km. åt NO upp mot Balberg vid en 100 m. 
högre nivå finns et annat fångstgrop system. 
























