
SORSELE 

FÅNGSTGROPAR PÅ LAISHEDEN 

Länets längsta fångstgropssystem finns på Laisheden. Här på norra sidan av Laisälven 
sträcker sig ett åtta kilometer långt system med totalt 156 gropar. Några av groparna 
har rekonstruerats för att visa hur en fångstgrop kunde ha sett ut när den var i bruk. 

 

Vid fångstgroparna finns även en liten utställning om förhistoriskt liv. 

 

HITTA HIT  

Kör ca 11 km från centrala Sorsele norrut längs väg 363, när du kört över Laisälven 
sväng höger. Kör ca 3,5 km. Fångstgroparna liggen vid vägen. 



STENÅLDERSBOSTAD VID SANDSJÖN 

Campingplatsen vid Sandsjön har uråldriga anor. Här finns resterna efter en bostad från 
stenåldern som användes under perioden 4 000 – 2 000 f.Kr. Denna typ av lämning 
kallas boplatsvall och vallen består av skärvsten och annat avfall, bl.a. kol, brända ben 
och stenavfall från redskapstillverkning.  

Människorna som bodde här levde av jakt, fiske och insamling. I omgivningarna finns 
många fångstgropssystem och kokgropar. 

 

 
HITTA HIT  

Sandsjöns stugby ligger vid Sandsjönäs Ö om E45 mellan Storuman och Sorsele. 
Boplatsvallen ligger bland stugorna på Sandsjögårdens camping och stugby. Lämningen 
är skyltad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://swp.cartesia.se/VBM/default.aspx?karta=VBM&X=1756895,15&Y=7216827,75&Z=15689&vw=Fornv%c3%a5rdsprogram
http://swp.cartesia.se/VBM/default.aspx?karta=VBM&X=1756895,15&Y=7216827,75&Z=15689&vw=Fornv%c3%a5rdsprogram


FÅNGSTGROPAR PÅ SKOGSKYRKOGÅRDEN 

Här vid Skogskyrkogården finns ett nästan 2 km långt fångstgropssystem med ca 30 
fångstgropar. Systemet spärrar av ett gammalt viltstråk som mynnar i området mellan 
Brackavan och Vindelälven. Än i dag samlas älgarna här för att korsa älven. Groparna vid 
Skogskyrkogården är markerade med käppar. 

 

HITTA HIT  

I Sorsele sväng mot Tärnaby. Kör förbi kyrkan och över bron. Parkera vid kyrkogården. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÅNGSTGROPAR VID TJULÅN 

På södra sidan av Tjulån finns två fångstgropssystem. Det mindre består av 5 
fångstgropar och är 230 m långt, det ligger i närheten av vandringsleden. Fångstgropar 
är ofta anlagda vid naturliga vandringsvägar som älgarna använt under lång tid.  

 

Fångstgroparna vid Tjulån är skyltade och markerade med käppar. 

HITTA HIT  

Strax söder om Ammarnäs, på S sidan av Tjulån är det skyltat mot Kungsleden. I slutet 
av bilvägen utgår även en vandringsled som följer Tjulån mot Tjulträsket. Följ leden mot 
Tjulträsket i ca 3,9 km till fångstgroparna.  
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