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I anledning Kulturminneåret 2009 vil Jørn-R. Follum ved Skogbrukets Kurs-in-
stitutt presentere en kulturminnetype i hvert nummer av Norsk Skogbruk dette 
året. Stoffet til artiklene vil i hovedsak være hentet fra boka Kulturminn-er i 
Norge, som er skrevet av Harald Jacobsen og Jørn-R. Follum.

De fl este fangstgropene for elg er funnet på 
indre Østlandet og i Trøndelag. I andre deler 
av landet er det funnet jordgravde groper 
som kan være brukt til fangst av hjort eller 
rein. Plasseringen av fangstgropene var styrt 
av elgens trekkveger og bevegelsesmønster. 
Store fangstanlegg har groper som kan danne 
lange rekker. De første og siste gropene i slike 
rekker er ofte plassert ved terrengformasjoner 

som elgen ikke kunne passere, slik som elver, 
vann og fj ellskrenter. Gropene fi nnes ofte i 
lettgravde grus- eller sandavsetninger og kan 
være plassert på rygger eller små høyder i ter-
renget.

Fangstgropene tegner seg i dag som store 
hull eller groper i terrenget, med skråstilte 
vegger og hvor bunnen ender i en spiss eller 
rektangulær spalte. På to sider eller rundt hele 
gropa er som regel overskuddsmasse fra grav-
ingen lagt opp i en voll for å øke dybden av 
gropa. For å gjøre fangsten mer eff ektiv, ble 
det bygd sperregjerder mellom gropene. Kun 
i myrområder mellom gropene kan rester 
etter slike gjerder være bevart.

Mange groper er i dag godt synlige med 
en øvre diameter på fem-seks meter og en 
dybde på opptil to meter, men husk at det 
også fi nnes groper som er rast sammen eller 
bevisst fylt igjen. De fangstgropene som i dag 
fremtrer godt synlige i terrenget, bør være 
enkle å forholde seg til når det gjelder skog-
bruksaktivitet. Rundt enkeltgroper er det en 
automatisk fredet sikringssone på fem meter 
fra vollenes ytterkanter. Fangstanlegg med 
mange groper som ligger relativt tett vil ofte 
være registrert som et kulturmiljø og alt areal 
mellom gropene er fredet.

I områder med fl atehogster vil det kunne 
fremkalle fare for vindfelling om man 
setter igjen store gamle trær i gropene eller 
i sikringssonene. Derfor bør man i de aller 
fl este tilfeller hogge disse trærne. Ved hogst 
av slike trær må hogstmaskinen stå utenfor 
sikringssonen og løfte trærne på utsiden av 
denne før treet kvistes. Ved hogst eller annen 
skogbruksaktivitet som f.eks. markberedning 
i nærheten av fangstgroper og fangstanlegg, 
må man ta kontakt med kulturminneforvalt-
ningen i fylkeskommunen for råd.

AV JØRN-R FOLLUM

I tre artikler framover skal vi ta 
for oss kulturminner som opp-
trer som groper i landskapet.
I denne artikkelen tar vi for oss 
fangstgroper for elg. De jord-
gravde gropene for fangst av 
elg er et av de mest karakteris-
tiske av skogens kulturminner.

Fangstgroper for elg
Månedens kulturminne

Klimavinnerne
Paal Krokene og Bjørn Økland fra Norsk institutt for
skog og landskap presenterer insekter som profi tterer 
på endring til et varmere klima. Artiklene inngår i en 
serie i Norsk Skogbruk ut 2009. 

Granbarkbillen er et godt eksempel på at kli-
maendringer kan føre til at allerede problem-
atiske arter vil skape enda større problemer 
i fremtiden. Den er det eneste insektet hos 
oss som er i stand til å drepe grantrær i stort 
antall, og senest på 1980-tallet ble om lag 15 
millioner trær drept av granbarkbillen. For-
klaringen på at disse små insektene – billen 
er på størrelse med et riskorn – kan ta livet av 
store trær er at de samarbeider.

Når granbarkbillen har funnet et passende 
tre produserer den spesielle duftstoff er (fero-
moner) som lokker andre biller til stedet, slik 
at tusenvis av angripere kan overmanne treets 
forsvar i løpet av noen dager. Billene er dess-
uten involvert i en annen form for samar-
beide. Hver bille bærer med seg soppsporer 
som de smitter treet med, og soppen bidrar 
ytterligere til å bryte ned treets forsvarsevne. 

To angrepsbølger hver sommer
Varmere vær vil sette fart på billenes utvik-
ling. Det betyr at vi kan få to billegenerasjo-
ner per år, i stedet for én slik vi har nå.
I dag fl yr granbarkbillen gjerne i midten av 
mai og legger egg under barken på egnede 
grantrær. Dersom vi får to generasjoner i året 
vil barkbillene også være på vingene senere 
på sommeren. Med to angrepsperioder hver 
sommer vil sannsynligvis fl ere trær bli drept 
av billene. Problemet kan bli ytterligere for-
sterket av at grana trolig vil være mer motta-
kelig for angrep senere på sommeren, når den 
andre angrepsbølgen setter inn. Forsøk utført 
ved Norsk institutt for skogforskning på 
1980-tallet viste at grana var mange ganger 
mer mottakelig for angrep i juli-august enn i 
mai-juni. 

Kraftige stormer
Noen klimascenarier antyder at kraftige 
stormer kan bli hyppigere i fremtiden, selv 
om usikkerheten er stor. Slike stormer utløser 
gjerne en kraftig oppformering av barkbil-
ler, slik vi har sett etter stormene i Sverige 
og Slovakia nylig. Våre simuleringsmodeller 
viser at hyppigere stormer kan føre til hyp-
pigere, men mer kortvarige barkbilleutbrudd. 
Klimaendringer med høyere temperaturer og 
mer vind kan også føre til at vi i fremtiden 
får barkbilleangrep i landsdeler som til nå har 
vært forskånet for store utbrudd. Områder 
med mye gammel granskog, slik som deler av 
Trøndelag, vil være spesielt utsatt. 

Hva kan vi gjøre?
Selv om fremtidens klima kan komme til å gi 
oss fl ere barkbilleutbrudd vil det sannsynlig-
vis være mulig å redusere risikoen gjennom 
langsiktige skogskjøtselstiltak. For å få til 
dette trenger vi enda bedre modellverktøy 
som blant annet kan fortelle oss mer om 
sammenhengen mellom bestandsstruktur 
og utbruddsrisiko. Dette vil være et viktig 
bidrag til en bedre klimatilpasning i norsk 
skogbruk.

Granbarkbillen – fra vondt til verre?
Granbarkbillen har gitt store 
tap for skogbruket. Forskning 
ved Skog og landskap viser 
at problemene kan forsterkes 
ytterligere med klimaendringer. 
Varmere vær vil trolig føre til to 
angrepsperioder per år, og hyp-
pigere stormer kan starte fl ere 
utbrudd.

AV PAAL KROKENE OG BJØRN ØKLAND

Bildet viser bille-drept skog slik 
det ser ut under utbruddet i Slo-
vakia nå. Foto: Bjørn Økland.

Granbarkbillen, Ips typographus. 
Foto: Karsten Sund, NHM, Oslo.

Rekonstruert fangst-
grop av kassetypen fra 
Dokkfl øy, Oppland.
Foto: Jørn-R. Follum.


