
Getryggsområdet är ibland hemvist för störningskäns-
liga djur. Du bör därför visa hänsyn 
genom att inte vistas 
i eller i närheten av 
sprickdalarna under 
tiden februari till och 
med maj. 

Historiska spår

Skogarna i Berg-
slagen har mer eller 
mindre tydliga spår 
efter den kolnings-
verksamhet som 
pågick från 1600-
talet till cirka 1940. 
I Getryggsområdet 
fi nns lämningar efter 
fl era kolbottnar. 
Stora mängder kol 
behövdes till de 
många masugnarna, 
vilket gjorde att en 
omfattande kolning bedrevs i skogarna 
kring hyttorna. Lämningen efter kolmilan, den 
så kallade kolbottnen, består oftast av en cirkelrund 
svag upphöjning i marken som vanligen är 5 – 8 meter i 
diameter, ibland större. 

Getryggsområdet
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Stig in i ett spännande och vildmarkspräg-
lat reservat med höga berg, trånga sprick-
dalar, myrar och tjärnar. Den blockiga och 
kuperade terrängen har länge gjort Get-
ryggsområdet svårtillgängligt för männis-
kan och skogen är i stort sett orörd under 
de senaste 100 åren. Här fi nns gott om 
gamla grova aspar. Enstaka tallar grodde 
här för mer än 200 år sedan.

Gammelskog och bergbranter

Skogen i naturreservatet Getryggsområdet är relativt 
opåverkad av människan. Anledningen är markägarens 
vård av naturen och  att den svårtillgängliga terrängen 
har försvårat avverkning och utkörning av virke. Åldern 
på de äldsta levande träden i reservatet, den så kallade 
övre åldern, är cirka 250 år. I södra delen av området 
fi nns gott om grova aspar som är fulla med bohål efter 
hackspettar. 

Blockiga sprickdalar

I sydost ligger ett bergsparti, som i öster avgränsas av 
en markant och djup sprickdal. Terrängen är dramatisk 
med stupande bergs-sidor och inslag av stora stenblock. 
Sprickdalen med sina branta bergväggar är svårtillgäng-
lig. Botten är skuggig och fuktig och full av stora moss-
beklädda stenblock och här fi nns det gott om skrymslen 
och håligheter. Vissa av hålen mellan blocken är ett par 
meter djupa och vattenfyllda. Undvik att gå ut i block-
ansamlingarna då halkrisken är mycket stor där.

Reservatets nordvästra del består av Vitmosstjärnen 
och den kuperade terrängen norr om tjärnen. Även här 
fi nns en blockrik sprickdal, den är dock inte lika djup 
som dalen i söder. I denna del av reservatet fi nns inslag 
av sumpskog och lövrik barrskog. Minst en skogsbrand 
har lämnat tydliga spår efter sig i form av brända tall-
stubbar som kan vara fl era hundra år gamla.

Växter och djur

Flera hotade och känsliga lavar, mossor och svampar 
trivs i reservatet. Många av träden har under lång tid 
använts som boträd av hackspettar, vilket resulterat i 
hålträd. Pärluggla och sparvuggla är ett par av de arter 
som häckar här, just på grund av de hålrika asparna. 
Man har även sett mård använda gamla spillkråkehål i 
tallar och aspar som bo.
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   Tänk på att du inte får

• göra åverkan på markytan
• medföra okopplad hund
• störa djurlivet
• plocka blommor, lavar eller vedle-
 vande svampar, eller på något annat
 sätt skada växtligheten (bär och mat-
 svamp får dock plockas)
• bedriva insamling av insekter eller
 andra evertebrater
• göra ristningar på torrträd eller bark
 eller att skada liggande trädstammar
• tälta
• framföra motordrivet fordon. Cykling
 är tillåten på väg
• sätta upp tavla, plakat, affi sch, skylt
 eller därmed jämförlig anordning
• sätta upp orienteringskontroller eller  
 anordna snitslade spår

Fakta om reservatet

Bildat år: 2003
Areal: 47 ha
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen

§

Vägbeskrivning

Ligger ca 7 km väster om Kloten. Åk väg 
233 mellan Kopparberg och Kloten. Tag av 
norrut på liten väg 400 m öster om gården 
Östra Kölsjön. Parkera på P-plats efter av-
farten från väg 233. Gångväg ca 2 km norrut 
längs skogsbilväg fram till reservatet.


