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Gösta Börjeson är ordförande i naturskyddsföreninge n i Habo och tycker att det är väldigt 
ledsamt att någon har grävt upp mosippan.Fotograf:P rivat 



 
Bara några dagar innan mosippan blev uppgrävd fotade Gösta mosipporna.Fotograf:Privat 
 
Publicerad 28 apr 2015 21:29 
 

På bara några år har mosippan minskat drastiskt i antal och den är numera fridlyst. 
Trots det har någon gått in i skogen och grävt upp blomman, vilket Jönköpings-
Posten var först att skriva om. 

– Det är så tråkigt och det känns helt meningslöst att någon har grävt upp den, för 
den kommer ändå inte att överleva utan sina långa rötter, säger Gösta Börjeson, 
ordförande i naturskyddsföreningen i Habo. 
 

Han säger att det fanns fem plantor på platsen i skogen vid Furusjö, varav en nu är uppgrävd. Gösta 

Börjeson har följt mosippans drastiska minskning under drygt 25 år och under elva år specialstuderade han 

mosippan och förde statistik, gjorde diagram och tittade på dens blommningsfrekvens. Att någon nu har 

grävt upp en av få mosippor som finns kvar tycker han är synd. 

– Det är lite ledsamt att se att mosipporna minskar så mycket och att det finns många som inte visar 

hänsyn till blommorna, säger han. 

Inte något djur 
När mosipporna blommar tidigt under våren händer det ganska ofta att dens knoppar blir uppäten av 

rådjur och harar. Men att det skulle vara ett djur som grävt upp den här blomman tror han bestämt inte. 

– Nej, djur lämnar inte en djup grop efter sig, säger Gösta Börjeson. 

Varför skulle någon vilja gräva upp mosippan? 
– Det är en spektakulär blomma som ser väldigt vacker ut och så finns det någon som vill ha den intill 

sitt hus. Men det är meningslöst för den kommer inte att överleva utan sina långa rötter. 

Vad gör ni i Naturskyddsföreningen för att det här inte ska hända igen? 
– Vi har pratat med folk och delat ut faktablad om de värst utsatta arterna, det är inte så mycket mer man 

kan göra. Att man gräver upp frilysta arter är oförstånd och då får man bota det med upplysning. 
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