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Välkommen till Getebro!

Naturreservatet Getebro bildades 1999 och är 243 hektar stort. Syftet med 
reservatet är att skydda en värdefull skogs- och myrmosaik, mångformiga våt-
marker, natur skogsartade skogar och naturligt rinnande vatten. Syftet är också 
att ge möjlighet till friluftsliv och rekreation samt vetenskaplig forskning och 
undervisning.

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Läns styrelsen i Kalmar län, (010-223 80 00, lansstyrelsen.se/kalmar)

Kontakt: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se

Reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

RESERVATSFAKTA

VAR RÄDD OM NATUREN!
Inom reservatet är det förbjudet att

§ framföra alla slag av fordon eller 
farkoster annat än på befintliga vägar

§ rida annat än på befintliga vägar
§ tälta mer än högst ett dygn på 

samma ställe
§ medföra okopplad hund eller annat 

lösgående husdjur
§ sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch 

eller liknande anordning eller göra 
inskrift

§ göra upp eld annat än vid anlagd 
rastplats

§ gräva upp eller plocka växter eller 
växtdelar med undantag av bär och 
matsvamp

§ skada eller ta bort växande eller döda 

träd, stubbar, bark, grenar, buskar 
eller ris

§ klättra i boträd eller medvetet 
uppehålla sig närmare rovfågelbo, 
lya eller gryt än 100 m eller på annat 
sätt medvetet störa djurlivet

§ utnyttja området för tävlings- eller 
övningsändamål, annat än för 
naturundervisning

§ utan länsstyrelsens tillstånd bedriva 
kommersiell verksamhet

§ utan samråd med länsstyrelsen 
bedriva undersökningar eller 
forskning.

I det här naturreservatet skyddas 
frodiga blandskogar, myllrande våt
marker och en sträcka av den vackra 
Alsterån. Området är en del av Ekopark 
Hornsö, välkänt för sin rikedom av 
vedlevande insekter. 

Mångfald tack vare gammal skog. 
I Getebro har arter som är beroende 
av gamla träd och murken ved en 
fristad. Den lilla rosa lundlaven 
växer på barken på gamla lövträd, 
gärna bok. Den mer iögonfallande 
koralltaggsvamp föredrar fallna, 
murkna stammar som växtplats.

jättesvampmal
Scardia boletella
Bild: M. Holmer

En av många sällsyntheter. 
Jättesvampmalen är namnet till trots 
endast cirka fyra centimeter mellan 
vingspetsarna. Malens larv övervintrar i 
fnösktickor som växer på döda träd. Efter 
förpuppning kläcks den färdiga malen och 
gnager sig ut i friheten. Man kan se spår 
efter malen i form av stora runda kläckhål 
och mörka larvgångsväggar i såväl 
fnösktickor som i ved.
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GAMLA LÖVTRÄD OCH MURKEN VED
Naturreservatets skogar består av löv- och 
blandskogar med mycket bok, men även ek, lind, 
lönn, björk och asp. Många bokar är gamla och 
grova och uppemot 250 år gamla. I strandskogen 
vid Hundströmmen finns också grova jätteekar och 
kullfallna ekstammar. De gamla träden är en viktig 
orsak till att så många sällsynta insekter hittats i 
området. Många lavar, mossor och svampar är också 
beroende av de åldersstigna träden.

INSEKTSELDORADO
Ekopark Hornsö är ett av Västeuropas viktigaste 
områden för bevarande av hotade insekter. Artrike-
domen är unik med cirka 700 kända arter av ved-
levande skalbaggar. Grön aspvedbock, mörkbent 
kamklobagge, trubbtandad lövknäppare och orange-
fläckig brunbagge är exempel på sällsynta skalbaggar 
som hittats i Getebro. I reservatet finns också många 
ovanliga fjärilsarter.

SANKA ÄNGSMARKER
Alsterån kantas av sanka ängsmarker, så kallade 
mader. Förr i tiden slog bönder dessa frodiga marker 
för att få hö till kreaturen. Fyra av reservatets mader 
slås än idag. Syftet är att gynna de växter som trivs i 
de öppna, blöta markerna. Men också att bevara den 
historiska landskapsbilden.

Sällsynta skalbaggar. Den som är 
intresserad av insekter kan verkligen få 
sitt lystmäte i naturreservatet. Här kan 
man få se många sällsynta arter. Poetiskt 
klingar några av deras namn – mörkbent 
kamklobagge, trubbtandad lövknäppare 
och orangefläckig brunbagge.

koralltaggsvamp
Hericium coralloides

klockljung
Erica tetralix
Bild: P. Larsson

rosa lundlav
Bacidia rosella
Bild: M. Holmer

Ca 5 mm

Bild: N. Forshed

Våtmarksväxter. På de 
öppna maderna utmed 
Alsterån växer den näpna 
klockljungen tillsammans 
med vitag, brunag och 
olika arter av sileshår.

Här är du!
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grön aspvedbock
Saperda perforata
Bild: N. Forshed

Innehållet på denna skylt ansvarar projektet LIFE Bridging the Gap för. Det återspeglar inte 
nödvändigtvis Europeiska kommissionens uppfattning. Producerad med ekonomiskt stöd från 
Europeiska unionens finansiella instrument Life.


