
Geting 
Getingar (Vespidae) är en familj i ordningen steklar. Familjen omfattar mer än 
3000 arter och finns över nästan hela världen. Det finns solitära och sociala 
getingar. I Sverige har vi 37 solitära arter och 12 sociala. De solitära getingarna 
lever ensamma, medan det sociala samhället består av hanar, honor och 
arbetare, vilka är sterila honor. De sociala getingarna bygger bon av tuggad 
pappersmassa eller lera. De kan vara frihängande, byggda i håligheter eller under 
mark. 

Det är endast honor som kan stickas eftersom det är äggledaren som ombildats 
till gadd. Gadden har till skillnad från tambina inga hullingar och kan därför 
användas flera gånger. Getingen sticker när den känner sig hotad, t ex när den 
blir klämd eller trampad på eller när den vill försvara sitt bo eller revir. Getingar är 
som mest aggressiva i augusti. 

Jordgetingar är ingen specifik art utan kallas så för att de bygger sina bon under 
marken. 

Bålgeting heter vår största art. Trots att den är stor och brummar kraftigt när den 
flyger är den vår mest fridsamma geting!  

Getingar äter nektar av bland annat rosväxter, vilket bidrar till pollineringen av 
många fruktträd och bärbuskar. De matar också sina larver med insektslarver och 
minskar på så vis mängden skadedjur i våra trädgårdar. 

Skador och olägenheter 

Getingarna är visserligen nyttiga för naturen, men när vi vill sitta utomhus och äta 
på sommaren kan de bli besvärande. Getingbon på platser där man vistas mycket 
kan också bli ett problem. 

Förebyggande åtgärder 

Om man märker att det finns ett påbörjat getingbo intill uteplatsen är det bästa att 
ta bort det medan det fortfarande är litet. Lämpligtvis på kvällen då getingarna är 
som lugnast. Sitter boet lätt åtkomligt är det enklast att avlägsna det exempelvis 
med dammsugaren. För stora bon bör man anlita hjälp. Ofta ingår 
skadedjurssanering i hemförsäkringen. 

Getingboattrapper av bruna uppblåsta papperspåsar kan vara ett sätt att hålla 
getingar borta då det är livsfarligt för en geting att komma för nära andras bon. 
Dessa sätts med fördel upp tidigt på våren innan några getingar hunnit bosätta 
sig i närheten. Häng även upp en attrapp när ni fikar eller äter, så är det stor 
chans att de håller sig borta. 



Mat och dricka som innehåller animaliskt protein (fisk, skaldjur, kött, ägg) och 
socker (sylt, saft, läsk och alkoholhaltiga drycker) är sådant som getingar tycker 
om. Ställ ut ett fat med något lockande en bra bit från platsen där du själv 
befinner dig en stund innan du sätter dig till bords och täck över mat och dricka. 
Kontrollera allt du stopper i munnen. Undvik att dricka direkt ur burkar eller mörka 
flaskor. 

Undvik färgglada kläder, framför allt gula, blommönstrade och färggranna kläder. 
Starka dofter som söta parfymer, hårspray och svett lockar till sig getingar. Börja 
inte vifta med armarna eller göra häftiga rörelser om det kommer en geting. Då 
blir de lätt aggressiva och det lockar dit fler. Gå lugnt ifrån platsen. Döda getingar 
lockar också till sig andra getingar, så plocka bort dödade exemplar. 

Getingar gillar inte pepparmintsdoft så ett enkelt antigetingmedel är 1 matsked 
pepparmintsolja blandat med 1 liter vatten på sprejflaska. 

Håll utkik efter getingbon i din omgivning, t.ex. under träspänger, utkikstorn, 
uthus, takutsprång, fågelholkar. Låt inte fallfrukt ligga kvar på marken, då den 
attraherar getingar. 

Ansvar 

Getingar kan orsaka olägenhet för människors hälsa, om man får ett stick i 
munnen eller på halsen, då svullnaden kan täppa till andningsvägarna eller om 
man är allergisk eller överkänslig för giftet. Om getingarna uppträder i så stort 
antal så det blir svårt att freda sig mot dem klassas de som skadedjur. 

Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att vidta åtgärder. 
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