
Hotad blomma uppgrävd: 
”Jag blir så arg” 

 

 
Anders Svensson (till vänster) och Gösta Börjesson i naturskyddsföreningen säger att de 
blir både arga och förtvivlade att någon har grävt upp den fridlysta mosippan. Foto: 
Linnea Johansson 



 
Här är hålet som lämnades efter uppgrävningen. Foto: Linnea Johansson 

 

 
Här är det uppgrävda exemplaret av mosippan. Bilden togs endast dagar innan den 
försvann. Foto: Arne Svensson/Naturskyddsföreningen 
28 apr 2015 08:56 

Habo. Mosippan är både sällsynt och fridlyst. Trots det har någon grävt upp ett exemplar 

vid Furusjö.  

- Man kan konstatera att den blivit uppgrävt, säger Arne Svensson, som är kassör i 

naturskyddsföreningen i Habo. 



Mosippan är en liten blomma som till utseendet skulle kunna beskrivas som en påpälsad vitsippa, 

med lite tjockare blad och grövre stjälk. Blomman som kan stoltsera som Jämtlands 

landskapsblomma växer endast på få ställen i Sverige, och då dess population är kraftigt 

begränsad är den dessutom fridlyst och får därför inte plockas vilt. 

Trots det så upptäckte naturskyddsföreningen i Habo under förra söndagen att ett exemplar ute vid 

Furusjö har blivit uppgrävt. Då Mosippan växer anmärkningsvärt tidigt på våren är det vanligt att 

djur äter upp skotten ganska så snabbt, men Arne Svensson, kassör i naturskyddsföreningen säger 

att det här inte handlar om något djur. 

– Tittar man på spåren runtomkring kan man konstatera att det inte är något djur som gör så här. 

Jag är säker på att det är en människa, säger han och tillägger att det gör honom arg och ledsen 

att konstatera att blomman nu är borta. 

Och det kanske inte är så svårt att förstå. Då mosippan har det motigt att växa som det är så är 

Arne Svensson och Gösta Börjesson ofta ute i skogen och röjer ljung och blåbärsris kring de få 

växter som finns så att de får solljus. 

De tror nu att det är kört för det enskilda exemplaret. Även om någon skulle få dåligt samvete och 

plantera tillbaka den så tror de inte att den kommer att återhämta sig. Vad värre är att de inte har 

något jättehopp för biståndet överlag. 

– Ser det ut så här så ser det mörkt ut. Det finns många fina människor lokalt här i trakten som är 

ute och hjälper till att hålla efter växterna, men den har många fiender, säger Arne Svensson. 

Förutom de naturliga fienderna som finns till växten, samt att den, som i det här fallet har blivit 

uppgrävd, så säger Gösta Börjesson, ordförande i naturskyddsföreningen, att även skogsbruket 

måste bli bättre på att hålla efter rödlistade växter. 

De båda hoppas nu att folk tar större hänsyn i framtiden och läser på om växter innan de 

bestämmer sig för att plocka dem. Dessutom hoppas de att media tar ett större ansvar i att visa 

vilka växter som faktiskt är fridlysta, då det i dag, enligt dem, nästan bara fokuseras på djur. 

– Ibland tror jag inte folk vet vilka växter som är fridlysta eller inte, säger Gösta Börjesson. 
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