
Getaryggen
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Foto: Eva Ekholm-Pehrsson och Sandra Thunander

Getaryggen – en del av Bosjöåsen
Getaryggen är en liten del av ett längre stråk av 
åsar mellan Ullasand vid Vättern till Bomberget 
vid Grytsjön. Bosjöåsens förlängning norrut 
sträcker sig genom ett annat naturreservat, Kråk-
sjöåsen-Kojemossen. Åsarna utgör gränsen mellan 
Svealand och Götaland såväl som mellan Örebro 
och Västra Götalands län. Rullstensåsar har alltid 
varit av stor betydelse för människan. Att de är 
torra och lättframkomliga gör dem lätta att färdas 
på. Stigen på denna rullstensås utgör en del av 
Munkastigen, en medeltida pilgrimsled mellan 
Riseberga kloster och Vättern. På andra sidan 
Vättern fanns klostren Vadstena och Alvastra.

Ett minne från inlandsisens tid
När inlandsisen började smälta bildades stora 
mängder vatten. som forsade fram i jättelika 
isälvar inuti och under isen. Framme vid iskanten 
minskade vattnets hastighet och bärkraft och all 
sten, grus och sand som isälven fört med föll till 
botten. Iskanten flyttade sakta norrut allt eftersom 

inlandsisen smälte. Därför sträcker sig oftast 
rullstensåsar i nord-sydlig riktning. Just denna 
åssträcka ligger ovanför högsta kust-
linjen, den gräns dit ishavets sval-
lande vågor nådde som högst. Därför 
har Getaryggen ett skarpt markerat 
krön medan vågorna gett åsar under 
havsnivån en rundare form.

Naturreservatet Getaryggen består av en mindre del av Bosjöåsen,
en 18 kilometer lång rullstensås som sträcker sig utmed läns-
gränsen. Den bildades av en isälv i samband med att inlandsisen 
smälte. Just denna del har en tydligt markerad profil, en så kallad 
getryggås. De torra rullstensåsarna blev ofta tidigt använda som 
naturliga färdvägar. Stigen utmed åsen är en del av Bergslagsleden 
och Munkastigen.
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Fakta
Bildat år: 1957
Areal: 2 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

§ Tänk på att det inte är tillåtet att:

• göra upp eld
• framföra motordrivet fordon
• tälta eller ställa upp husvagn
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
• levande eller döda träd och buskar
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, 

inskrift eller därmed jämförlig anordning

Vägbeskrivning
Skyltat från vägen mellan Askersund och Tived. 
Parkering finns efter drygt 1 km vid Bosjön
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