
VILHELMINA 

FÅNGSTGROPAR VID DALSJÖFORS 
Kring Dalasjö med vattendragen Vojmån och Risån finns en stor mängd av forn- och 
kulturlämningar. Under förhistorisk tid anlades flera fångstgropar på den grusås som 
löper på  Risåns södra sida, ytterligare fångstgropssystem finns vid vattendragens 
sammanflöden längre mot nordväst.  

 

HITTA HIT  

Fångstgroparna är belägna sydöst om byn Dalasjö som ligger ca 15 km sydöst om 
Vilhelmina samhälle. Sväng från E45 söder om Vilhelmina vid skylt Dalasjö och flygplats. 
Kör genom byn och förbi väg till Bäsksele ca 4,4 km. Fångstgroparna ligger på vänster 
sida av vägen.  

 

 

 

 

 

 



FÅNGSTGROPAR OCH BOPLATSVALLAR VID GRÅTANÅN 

Vid Vojmsjöns utlopp vid Gråtanån finns rester av fem stenåldershus varav tre av har 
undersökts arkeologiskt och visat sig vara mellan 4 - 5000 år gamla. Denna typ av 
lämning kallas boplatsvall och vallen består av skärvsten och annat avfall, bl.a. kol, 
brända ben och stenavfall från redskapstillverkning. I området mellan Vojmsjön och 
Malgomaj finns 15 registrerade boplatsvallar. Forskare har föreslagit att lokaler med flera 
boplatsvallar fungerat som vinterboplatser för en grupp människor under främst 
stenålder. 

       

Längs med Gråtanån finns även ett flertal fångstgropar vara fem ligger på västra sidan av vägen. 
Några av fångstgroparna har undersökts i slutet av 1970-talet och de hade varit i bruk under tiden 
4 300 f. Kr – 400 e. Kr vilket tyder på att fångstgropssystemet utökats vid olika tillfällen under 
användningsperioden. 

 
HITTA HIT  

Platsen ligger ca 2,7 mil norr om Vilhelmina samhälle. Kör E 45:an mot Storuman ca 25 
km. Vid skylt mot Storsele sväng vänster och kör ca 8,7 km. 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
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