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Fångstgrop - varggrop

Fångstgropen
Nedan en beskrivning om en fångstgrop som finns vid Mon. Ta vägen till Dalkarlsberg, åk förbi galleri Skrekathyttan, sväng till
vänster till Mon, åk upp till skylten visar på höger.

Fångstgropen är ett av jaktens allra äldsta hjälpmedel och har sedan tusentals år använts i hela världen. Den var nödvändig innan
skjutvapen var allmänt förekommande. Bland annat för att fånga och döda stora bytesdjur som älg, björn och varg. I norr hade man
omfattande fångstgropssystem för vildren.

I sverige har det hittats lämningar i naturen efter c.a. 25 000 fångstgropar, från några tusen år före Kristus till mitten av 1800-talet.

- Varggropar och björngropar byggdes stora (c.a. 5x5 meter) med timrade inåtlutande väggar, och ofta med uppriktade spjut i
botten.

- Älggroparna var trängre och "trattformade". Klovarna låsten i botten i en trång timrad låda (se illustration). Om uppåtriktade spjut
var gillrade, var "fallgropsöppningen" så utformad att älgen störtade ner med framkroppen först, och spetsade i hals och bringa,
men ej i buken. 

Fångstgroparna fick noggrant passas och vittjas så att inte bytet trots allt körs upp eller självdog, och köttet förstördes. Ibland
kunde även rovdjur hinna före till bytet.
Groparna lades ensam eller flera i kedja där vild drog fram eller kunde drivas fram. De täcktes tunt med kvistar och mossa för att
inte synas.
Rovdjurgroparna betades med levande bete, t.ex. en anka, en hund eller kött. Älggroparna kunde ibland betas med en smaklig
lövkärve eller anläggas med hässjor.
En älggård var en grupp eller ett system av gropar som förenades med stängsel eller led och tvingade djuren mot groparna. 
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Foton: Marja Wagemans

Denna grop (vid Mon) är sannolikt för älgen. Den ligger på en udde mellan två mossdrag d.v.s. en naturligt stråk för älgen. Den
har varit trattformad med en "sparklåde" av trä i botten. Gropens älder är hittills okänt.

Text kopierad från illustrationen Vikers Hembygsföreningen vid fångstgrop
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