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Förord  
 
Mosippa Pulsatilla vernalis är upptagen på den svenska rödlistan och är även fridlyst i hela Sverige. 
Mosippans växtlokaler och individantalet på varje växtlokal har minskat under många år. Sedan 1950 
har mosippans populationer minskat med minst 50 % i Syd- och Mellansverige. Under 2006 genom-
fördes en inventering av kända mosippelokaler i Jönköpings län. Inventeringen utfördes av Margare-
ta Edqvist och är en del av Länsstyrelsen arbete med hotade arter. Inventeringen genomförs för att 
ge en bild av mosippans förekomst och dess åtgärdsbehov. I denna rapport redovisas resultatet från 
inventeringen och rapporten ger även förslag på åtgärder för att gynna mosippan - något som är akut 
om vi ska hejda minskningen. 
 
Ett stort tack till Margareta Edqvist och Floraväktarna, dels för inventeringsarbete men även för 
många års insamlande av kunskapsunderlag. 
 
I arbetet med hotade kärlväxter publiceras, förutom denna rapport, även följande två rapporter: 

• Inventering av finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) i Jönköpings län 2006. Medde-
lande nr: 2007:24 

• Floraövervakning i Jönköpings län 2006, ett rikt odlingslandskap 2007:25
 

Tidigare har följande rapport publicerats:  
• Inventering av klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) i Jönköpings län 2005. Meddelande 

nummer 2006:16. 
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Sammanfattning 
Under år 2006 genomfördes en inventering av 84 lokaler med mosippa i Jönköpings län. Vissa av lo-
kalerna återbesöktes även under år 2007. Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Läns-
styrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brand-
gynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogram-
met beräknas bli fastställt under 2007. 
 
Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. På varje lokal har en be-
dömning av mosippans bevarandestatus gjorts. Bedömningen baseras på en 3-gradig skala där beva-
randestatus 1 innebär att arten har goda förutsättningar och mosippans population är ganska stor 
men åtgärdsbehovet är ändå stort för att mosippan ska finnas kvar i framtiden. Bevarandestatus 2 in-
nebär att det finns ett fåtal mosippor kvar på lokalen och det krävs ett stort åtgärdsarbete för att säk-
ra fortlevnaden av arten. Bevarandestatus 3 innebär att mosippan i stort sett är utgången från lokalen 
eller så är förutsättningarna för att den ska kunna leva vidare mycket små. Av de 107 lokalerna har 20 
stycken fått bedömningen 1, 26 stycken bedömningen 2 och 61 stycken bedömningen 3 (se tabell 1 
och bilaga 1 som redovisar en bedömning för varje lokal).  

Tabell 1. Kommunvis bedömning av mosippelokalernas bevarandestatus 

Kommun Antal lokaler med 

bevarandestatus 1 

Antal lokaler med 

bevarandestatus 2 

Antal lokaler med be-

varandestatus 3  

Aneby 0 1 1 

Eksjö 6 5 5 

Gislaved 2 3 3 

Gnosjö 0 0 1 

Habo 4 8 32 

Jönköping 1 3 3 

Nässjö 0 0 1 

Sävsjö 3 0 4 

Tranås 1 0 1 

Vaggeryd 2 2 1 

Vetlanda 1 1 3 

Värnamo 0 3 6 

Totalt 20 26 61 
 
Mosippan har tidigare funnits i alla kommuner i Jönköpings län. I dagsläget finns det bara kända 
förekomster i Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och 
Värnamo kommuner (se kartan nedan). 
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De röda prickarna på kartan visar lokaler med förekomst av mosippa (46 stycken). De gula prickarna visar lokaler där mosippan tro-
ligtvis är utgången (61 stycken). 
 
Mosippan minskar fortlöpande i Jönköpings län. Orsakerna till minskningen är bl a grustäkt, av-
verkning av tallskog, igenväxning och upphört bete. En annan orsak är ett allt tätare moss- eller 
lavtäcke. Mosippan är en brandgynnad växt och bristen på naturliga bränder medför att den får 
svårt att frösprida sig. Förslag på åtgärder för att gynna mosippan är röjning, gallring, bränning 
och förnakrattning (uppluckring av förnatäcket). Det är av stor vikt att sätta in åtgärder på loka-
lerna med förekomst av mosippa så att vi även i framtiden har kvar lokaler med mosippa. 
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Inledning 
Mosippa Pulsatilla vernalis är kategoriserad som VU (sårbar) på den svenska rödlistan. Den är även 
fridlyst i hela landet. I Rödlistade arter i Sverige 2005 (Gärdenfors, 2005) står mer att läsa om rödlis-
tade arter och de olika kategorierna. Under de senaste 50 åren har mosippans populationer minskat 
med 50 % i Syd- och Mellansverige. På uppdrag av naturvårdsverket är ett åtgärdsprogram för mo-
sippa under framtagande: ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatil-
la vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas vara fastställt under 2007 
(http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/ane-vern.PDF).  

Beskrivning av arten 

 
Bild 1. Mosippa Pulsatilla vernalis  (Foto: Margareta Edqvist, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 

Mosippa Pulsatilla vernalis är en flerårig, 
drygt decimeterhög ört. Blomknoppar-
na anläggs under föregående sommar 
och blomningen inträffar redan i april-
maj. Stjälkarna är enblommiga med 
stora vackra och klocklika blommor. 
De 2–3 cm långa kronbladen är vita på 
insidan och ljust lila eller rosaaktiga på 
utsidan. Blomman och övriga delar av 
årsskottet är mjukt silkeshåriga. Blom-
stjälkarna är först upprätta och sedan 
hängande. I frukt är stjälkarna åter 
uppsträckta och 2–3 dm höga med hå-
riga frukter. Fröna är mogna i början 
av juli. De basala bladen är något läder-
artade, pardelade och relativt bredfliki-
ga vilket skiljer den från backsippa och 
fältsippa. Mosippa har en vertikal stam 
som går djupt ner i marken. 
(http://linnaeus.nrm.se/flora/welcom
e.html, 
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Fak
tablad/ane-vern.PDF) 
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Utbredning och ekologi 
Mosippa har påträffats i alla Sveriges landskap upp till Jämtland och Medelpad med undantag för 
Dalsland och Gotland. Ett stort antal lokaler finns i Härjedalen, Västergötland och Småland. 
Trots att det finns många lokaler i Småland är antalet exemplar av arten få eftersom lokalerna of-
tast är individfattiga. I Skåne, Blekinge, Halland, Närke, Östergötland, Södermanland, Jämtland 
och på Öland finns bara enstaka lokaler kvar. Mosippa finns eller har funnits i alla länets kom-
muner. I Mullsjö kommun har den inte setts sedan början av 1900-talet. Mosippans populationer 
har minskat med minst 50 % under de senaste 50 åren. Mosippan växer numera nästan uteslutan-
de på isälvsmaterial i anslutning till rullstensåsar och sandfält. Den förekommer i mager tallskog 
med hedartad vegetation, på ljunghedar och andra betade och före detta betade hedartade marker, 
dödisgropar, frostsvackor mm. Växtplatserna är ofta sydvända gläntor i lugnt och soligt läge med 
tidig snösmältning. Vanliga följearter är en, lingon, mjölon, ljung, kattfot, renlavar, fönsterlav 
och väggmossa. Arten trivs inte i för tät vegetation. För att kunna gro är mosippan beroende av 
markstörningar som ger blottor i vegetationstäcket. 
(http://www.artdata.slu.se/rodlista/RodSvar.cfm) 

Hot och åtgärder 
Några stora hot mot mosippan är igenväxning av fältskikt och trädskikt samt avsaknad av bete 
och brand. Olämplig markberedning, täta produktionsskogar och skogsgödsling via kvävenedfall 
kan ytterligare bidra till artens försvinnande. Många lokaler har även förstörts genom grustäkt. På 
de enskilda lokalerna förefaller den minska i antal genom bristande nyetablering. 
(http://www.artdata.slu.se/rodlista/RodSvar.cfm) 
 
Lämpliga åtgärder för att underlätta etablering av mosippans frön är en viss markstörning i form 
av bete, brand eller mekanisk röjning av fältskiktet. Naturvårdsbränningar kan genomföras på 
lämpliga lokaler. För att öka ljusinsläppet på mosippans lokaler måste sly och vissa större träd 
gallras bort.
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Äldre uppgifter 
Data från 1994-2005 är oftast hämtade från floraväktarverksamheten som bedrivs av före-
ningen Smålands Flora och dess medlemmar. Föreningen Smålands Floras databas har använts 
för att få en bild av mosippans tidigare utbredning och förekomst i länet. Det finns många 
uppgifter från 1800-talets senare del men alla de lokalerna har inte återbesökts. Däremot kan 
man utläsa att mosippan funnits på några av dess nutida lokaler under mycket lång tid, t ex 
Ränneslätt i Eksjö kommun, där mosippan samlades in redan 1842. Andra exempel är Torarp i 
Vaggeryds kommun där mosippan samlades in 1923 och  Kåperyd i  Jönköpings kommun 
som har belägg från 1906.  

Syfte 
Inventeringens syfte är att uppdatera och kartlägga mosippans aktuella status i länet enligt åt-
gärdsprogrammets kortsiktliga mål. Vidare ska skötselbehov för de funna mosippelokalerna 
anges.  
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Metodik 
De inventerade lokalerna är i första hand de som har aktuella uppgifter om mosippa. Med ak-
tuella uppgifter menas de lokaler som är kända sedan 1978 och framåt. Ett fåtal lokaler är inte 
besökta pga att de har bedömts som utgångna av Floraväktarna. Två helt nya lokaler har in-
venterats och ibland har marker i anslutning till kända mosippelokaler undersökts om de har 
haft potential för att hysa mosippan. I Smålands floras databas (herbarier samt litteraturupp-
gifter) från perioden 1950 och fram till 1978 fanns några få uppgifter om mosippa och även 
dessa lokaler har besökts. Uppgifterna i databasen kommer oftast från kommuninventeringar 
som gjordes under mitten av 1970-talet.  
 
På fyndlokalerna har antalet plantor (rosetter) av mosippa räknats. Antal blommande rosetter 
har räknats (inte antal blommor per rosett) och antal ej blommande rosetter. Det kan vara 
svårt att räkna antalet ej blommande rosetter eftersom rosetterna döljer sig väl i mosstäcket 
som ofta är väldigt tjockt.  
År 2007 besöktes flertalet av de mosippelokaler som hade förekomst under 2006. Därför an-
ges antalet plantor både för år 2006 och år 2007 under respektive lokal.  
 
För varje lokal görs det en bedömning av förutsättningarna för mosippa. Bedömningen följer 
en tregradig skala där 1 är bästa förutsättningar och 3 är sämsta förutsättningar för mosippa 
(se tabell 2). 

Tabell 2. Bedömning 

Klass Kriterier 

1  Arten har goda förutsättningar, populationen är ganska stor 
och/eller mosippan växer spritt i området. Behovet av åtgärder är 
oftast stort. 

2 Populationen är ganska liten och växer väldigt koncentrerat på en 
liten yta. Behovet av åtgärder är stort. 

3 Arten saknas eller förutsättningarna för den bedöms som väldigt 
små. 
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Resultat 

Aneby kommun  
Vickenstorp 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters

 
Karta 1. Lokalen vid Vickenstorp. 
 
Besökt: 20060518 
Tidigare data om lokalen: 1987 noterades 4 plantor. Efter 1987 har inga plantor återfunnits. 
1975 fanns det ett mosippebestånd med 29 plantor i en gles tallskog söder om Hultasjön-
Lillsjön (Bengtsson, S. 1975). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallmo. 
Följearter: Lingon, blåbär, ljung (nästan täckande). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Området är för beskuggat och fältskiktet är för tätt med 
ljung. Även ett område söder om Hultasjön-Lillsjön inventerades, men utan resultat. Inga åt-
gärder föreslås. 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Aneby kommun, Marbäck församling. 
Ekokarta: 07E2j 
X-koordinat: 6413755  
Y-koordinat: 1445655 
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Borgen 
 

Bevarandestatus: 2. 

1 2

0 200 400100 Meters  
Karta 2. Lokalen vid Borgen. 
 
Besökt: 20060519 och 20070512 
Tidigare data om lokalen: Arten noterades på lokalen 1987. Området är återbesökt fem 
gånger under åren 1999-2005. Antalet plantor har varierat mellan 8 och 17 stycken.  
Plantor år 2006: Delområde 1: 15 blommande, 1 ej blommande. Delområde 2: 0 stycken. 
Plantor år 2007: Delområde 1: 1 blommande, 6 ej blommande. Delområde 2: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Grusvägskant med omgivande tallskog.  
Följearter: Ljung, kruståtel. 
Hot-Åtgärder: Ett stort hot utgörs av skrapning/plogning av vägen eftersom mosippan 
växer nära en grusväg. Information om mosippan bör spridas till markägare och till dem 
som sköter vägen. Vid besöket 2007 hade vägen redan skrapats/plogats och vägen har 
breddats något vilket påverkat mosippan negativt. 
Övrigt: Enligt en man som arbetat med skogsarbete fanns ett 100-tal mosippor i tallskogen 
kring Borgen-Västra Oron på 1960-talet. Några år senare avverkades skogen och mosippan 
har inte noterats där sedan dess, förutom på ovan nämnda vägkant.  

 

Data om lokalen: 
Aneby kommun, Askeryd församling. 
Ekokarta: 07F1b 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6407910  X-koordinat: 6407950 
Y-koordinat: 1455902  Y-koordinat: 1455958 
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Eksjö kommun  
Eksjö-Bjässarp 
 
Bevarandestatus: 1.  

0 200 400100 Meters

 
Karta 3. Lokalen vid Eksjö-Bjässarp. 
  
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: 2001 noterades 51 plantor. Återbesökt årligen mellan 2002 och 
2005. Antalet plantor har varierat mellan 53 och 58 stycken. 
Plantor år 2006: 44 blommande, 8 ej blommande. Några av plantorna är nyetablerade. 
Plantor år 2007: 3 blommande, 57 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer längs en grusvägskant samt i en tallskog mellan 
grusvägen och en åker. Den växer på båda sidor av vägen men flest exemplar finns på den 
norra sidan. På den södra sidan växer mosippan precis i kanten av en ung skogsplantering.  
Några följearter: Ljung, lingon, blåbär, kruståtel. 
Hot-Åtgärder: Lokalen är för skuggig och det är för mycket mossa i fältskiktet. Området norr 
om vägen, på båda sidor om den lilla inkörsvägen till åkern, bör avverkas på all gran och en-
staka tallar för att öka ljusinsläppet. Bränning kan vara en lämplig åtgärd för att bli av med 
förnatäcket. En lokal som har vissa förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan. 
Övrigt: Besöket den 5 maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
De såg några småplantor i en yta som frilagts sedan förra året. Lokalen ligger i Skurugata na-
turreservat. 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Eksjö socken. 
Ekokarta: 06F9b 
X-koordinat: 6396869 
Y-koordinat: 1456510 
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Ägersgöl 
 
Bevarandestatus: 2.  

0 200 400100 Meters

 
Karta 4. Lokalen vid Ägersgöl. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1986. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005. 
Antalet plantor har varierat mellan 8 och13 stycken. 
Plantor 2006: 1 blommande, 6 ej blommande. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 8 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer i en gles tallskog, i hörnet av ett vägskäl (se bild 1) 
Följearter: Lingon, ljung, blåbär. 
Hot-Åtgärder: På lokalen finns det för mycket ris och mossa. För att mosippan ska finnas 
kvar måste området troligen brännas. Det verkar som att området har använts som virkesupp-
lag under vintern 2005/2006. Slitaget från virkesupplaget har påverkat området negativt.  
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 

 
Bild 1. Mosippans växtplats i Ägersgöl. 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hult församling. 
Ekokarta: 06F8b 
X-koordinat: 6394770 
Y-koordinat: 1459869 
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Björnstorp 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters

 
Karta 5. Lokalen vid Björnstorp. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: 2001 noterades 25 plantor. Vid återbesöken 2002-2005 har mel-
lan 21 och 47 plantor noterats. 
Plantor år 2006: 12 blommande, 10 ej blommande. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 20 ej blommande. 
Beskrivning av området: Området utgörs av en åsrygg i en järnvägsskärning samt av en tall-
skog på andra sidan järnvägen (se bild 2) 
Följearter: Blåbär, ljung, vårfryle, kruståtel, lingon. 
Hot-Åtgärder: Tallskogen bör glesas ut för att gynna mosippan som växer i kanten av sko-
gen. Uppe på åsen måste sly röjas bort och för att bli av med det gamla gräset kan åsen brän-
nas. Även gran måste tas ned. En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för 
att gynna mosippan. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 

  
Bild 2. Mosippans växtplats vid Björnstorp. 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hult församling. 
Ekokarta: 06F8b 
X-koordinat: 6391345 
Y-koordinat: 1459455 
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Hults-Ebbarp 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters

 
Karta 6. Lokalen vid Hults-Ebbarp. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1987. Återbesökt årligen mellan1999 och 2005. An-
talet plantor har varierat mellan 1 och 8 stycken. 
Plantor år 2006: 2 blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 2 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer intill ett järnvägsspår. 
Följearter: Lingon, ljung, slåtterfibbla (rikligt). 
Hot-Åtgärder: Inga åtgärder föreslås eftersom hoten mot lokalen är så stora från väg och 
järnväg.  
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hult församling. 
Ekokarta: 06F8c 
X-koordinat: 6391196 
Y-koordinat: 1462400 
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Kållstorp 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 7. Lokalen vid Kållstorp. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005. 
Antalet plantor har varierat mellan 30 och 93 stycken. 
Plantor år 2006: 44 blommande, 31 ej blommande. 
Plantor år 2007: 29 blommande, 40 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer i en kraftledningsgata med enstaka enbuskar. 
Växtplatsen är en torr sydvänd tallbacke. Området hade nyligen röjts och riset låg kvar. 
Följearter: Ljung, kruståtel, lingon, mjölon. 
Hot-Åtgärder: Detta är en av de rikligaste lokalerna för mosippa i länet. Den växer dock 
inom ett väldigt begränsat område på ca 5x5 m. Inom det området växer den klumpvis. Det 
finns några små frösådda plantor. Stora ytor är täckta med för mycket ljung och bör brännas 
eller tas bort på annat sätt. Man kan även hjälpa till med fröspridning. En lokal som kan ha 
stora förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Ingatorp församling. 
Ekokarta: 06F8d 
X-koordinat: 6390749 
Y-koordinat: 1469142 
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Börsebo 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 8. Lokalen vid Börsebo. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1989. Återbesökt årligen mellan 2002 och 2005. 
Antalet plantor har varierat mellan 1 och 3 stycken. 
Plantor år 2006: 1 blommande. 
Plantor år 2007: 0 stycken.  
Beskrivning av området: Mosippan växer längs en vägkant upp mot ett hygge. De tallar som 
stod kvar efter avverkningen tog stormen Gudrun.  
Följearter: Ljung, lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Inga åtgärder. Arten har dåliga förutsättningar på denna lokal. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Ingatorp församling. 
Ekokarta: 06F7e 
X-koordinat: 6389277 
Y-koordinat: 1471664 
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Bygdås 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 9. Lokalen vid Bygdås. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Mosippan noterades första gången 1987. Återbesökt årligen mel-
lan 1999 och 2005. Antalet plantor har varierat mellan 21 och 31 stycken. 
Plantor år 2006: 3 blommande, 21 ej blommande.  
Plantor år 2007: 11 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer utmed en stig i en gles tallskog. På ett ställe växer 
den 2 m in från stigen. Mosippan växer i grupper längs en sträcka på uppskattningsvis 150 m 
(se bild 3). 
Följearter: Ljung, lingon, blåbär, vårfryle, mattlummer. 
Hot-Åtgärder: Tallarna är inte så stora än och släpper in ganska mycket ljus, men det kan bli 
skuggigt framöver. Några granar bör tas bort för att öka ljusinsläppet. Störningar bör till för 
att hålla tillbaka mossan. En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att 
gynna mosippan. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 

 
Bild 3. Växtplats för mosippan vid Bygdås. 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Ingatorp församling. 
Ekokarta: 06F8e 
X-koordinat: 6390572 
Y-koordinat: 1474314 
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Hässleby 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 10. Lokalen vid Hässleby. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985. Återbesökt årligen mellan 2002 och 2005. 
Antalet plantor har varierat mellan 0 och 2 stycken. 
Plantor år 2006: 1 blommande. 
Plantor år 2007: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Grusås nära järnvägen. Träden som föll i stormen Gudrun har ta-
gits bort men mycket ris ligger kvar.  
Följearter: Liljekonvalj, blåbär, lingon.  
Hot-Åtgärder: Riset som är kvar efter stormen måste tas bort. Mycket osäkert om mosippan 
har någon framtid på denna lokal. Inga ytterligare åtgärder. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hässleby församling. 
Ekokarta: 06F7g 
X-koordinat: 6388253 
Y-koordinat: 1483530 
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Vallnäs 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 250 500125 Meters  
Karta 11. Lokalen vid Vallnäs. 
 
Besökt: 20060519 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1984. Återbesökt årligen mellan 2002 och 2005. 
Antalet plantor har varierat mellan 9 och 11 stycken. 
Plantor: 1 blommande, 3 ej blommande. Några av dem är små nyetablerade plantor. 
Beskrivning av området: Stor tallmo som har påverkats hårt av stormen Gudrun. Mosippan 
växer precis i kanten mot en grusväg (se bild 4). 
Följearter: Linnéa, lingon, ljung, mattlummer, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Lokalen har tillräckligt med ljus och det finns blottade ytor precis intill. Vid 
växtplatsen ligger det ris kvar efter stormen Gudrun och det bör tas bort snarast.  
Övrigt: Lokalen kunde inte besökas under blomningstid år 2007 eftersom nedblåsta träd efter 
stormen Per blockerade vägen. 

 
Bild 4. Mosippans växtplats vid Vallnäs. 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hässleby församling. 
Ekokarta: 06F7f 
X-koordinat: 6388278 
Y-koordinat: 1478435 
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Mariannelund 1 
 
Bevarandestatus: 1. 

2

1

0 200 400100 Meters  
Karta 12. Lokalerna  vid Mariannelund 1 och 2. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Mosippan noterades första gången 1985. Återbesökt årligen mel-
lan 2002 och 2005. Antalet plantor har varierat mellan 0 och 6 stycken. 
Plantor år 2006: 7 blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 7 ej blommande (se bild 5). 
Beskrivning av området: Mosippan växer i kanten av en gles tallskog. 
Följearter: Lingon.  
Hot-Åtgärder: Liten population som bör få hjälp med att sprida sig. Tallskogen är gles och 
fin med blottade ytor lite varstans. Denna lokal ligger i anslutning till Mariannelund 2. Områ-
det ägs av Eksjö kommun. En lokal som kan ha stora förutsättningar om åtgärder görs för att 
gynna mosippan. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 

 
Bild 5. Blommande mosippor vid Mariannelund 1. 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hässleby församling. 
Ekokarta: 06F7h 
X-koordinat: 6387515 
Y-koordinat: 1488014 
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Mariannelund 2 
 
Bevarandestatus: 2. 
Karta, se karta 12. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: 5 plantor noterades 2002. Återbesökt årligen mellan 2004 och 
2005. Antalet plantor har varierat mellan 4 och 5 stycken. 
Plantor år 2006: 1 blommande, 4 ej blommande. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 7 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer i en tallskog nära vägkanten. 
Följearter: Lingon, blåbär, ljung, kruståtel. 
Hot-Åtgärder: Liggande grenar ligger kvar, troligen efter stormen Gudrun. Mosippan växer 
på en liten yta som är täckt av för mycket mossa och ljung. Mossan, riset och även några små 
björkar bör tas bort. Denna lokal ligger i anslutning till Mariannelund 1. Mosippan bör få hjälp 
att stärka sin population här. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
 
Stora Fagerhult 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 13. Lokalen vid Stora Fagehult. 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990. Återbesökt årligen mellan 2000 och 2002 
utan resultat. 
Hot-åtgärder: Troligen utgången. 
 
 
 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hässleby församling. 
Ekokarta: 06F7h 
X-koordinat: 6386779 
Y-koordinat: 1488814 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Hässleby församling. 
Ekokarta: 06F6g 
X-koordinat: 6381450 
Y-koordinat: 1484746 
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Hagersryd 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 14. Lokalen vid Hagersryd. 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1986. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2002 
utan resultat. 
Hot-åtgärder: Troligen utgången. 
 
Ränneslätt 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 15. Lokalen vid Ränneslätt. 
 
Besökt: 20060519 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1982. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005. 
Antalet plantor har varierat mellan 20 och 85 stycken. 
Plantor år 2006: 28 blommande, 21 ej blommande. 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Eksjö församling. 
Ekokarta: 06E9j 
X-koordinat: 6396053 
Y-koordinat: 1448156 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Eksjö församling. 
Ekokarta: 06E8j 
X-koordinat: 6394307 
Y-koordinat: 1448582 
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Plantor år 2007: 27 blommande, 43 ej blommande. 
Beskrivning av området: Militärt område. En gles tallskog med små björkplantor. 
Följearter: Ljung, kruståtel, lingon, slåtterfibbla. 
Hot-Åtgärder: Området håller på att växa igen med björksly och småtallar. Det största hotet 
utgörs av den täta ljungen (se bild 6) och en lämplig åtgärd mot dess utbredning är bränning 
(eventuellt kommer området att brännas hösten 2007). Björksly och småtallar bör tas bort. 
Området bör skyddas för större ingrepp. En lokal som kan ha stora förutsättningar om åtgär-
der görs för att gynna mosippan. 
Övrigt: Redan 1842 samlades mosippa på Ränneslätt. Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av 
Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 

  
Bild 6. Mosippan på Ränneslätt. 
 

Västra Brudbadet 
 
Bevarandestatus: 2. 

2
1

0 200 400100 Meters  
Karta 16. Lokalen vid Västra Brudbadet (den röda pricken i bildens mitt) samt de två delområdena vid Kråkeberg. 
 
 
Besökt: 20060526 och 20070505 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Eksjö församling. 
Ekokarta: 06E8j 
X-koordinat: 6392564 
Y-koordinat: 1449417 
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Tidigare data om lokalen: Först noterad 2002. Vid återbesöken 2004 och 2005 har 5 styck-
en plantor noterats. 
Plantor år 2006: 4 blommande, 1 ej blommande. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 8 ej blommande. 
Beskrivning av området: Sydvästvänd tallbacke i naturtomt. 
Följearter: Ljung, kruståtel, blåbär, svinrot, liljekonvalj (ökar). 
Hot-Åtgärder: Inga direkta hot. 
Övrigt: Mosippan har funnits här åtminstone sedan 1936. Besöket den 5:e maj 2007 gjordes 
av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 
 
Kråkeberg 
 
Bevarandestatus: 2. 
Karta, se karta 16. 
 
Besökt: 20060526 och 20070505 
Tidigare data om lokalen: Först 
noterad 2002. Återbesökt 2004 och 2005. Antalet plantor har varierat mellan 6 och 11 stycken. 
Plantor år 2006: Delområde 1: 2 ej blommande. Delområde 2: 2 blommande, 1 ej blomman-
de.  
Plantor år 2007: Delområde 1: 2 ej blommande. Delområde 2: 2 blommande, 2 ej blomman-
de. 
Beskrivning av området: Delområde 1: Igenväxande tallskog. Delområde 2: Ganska fin 
tallmo, glest med träd. 
Följearter: Ljung, kruståtel, lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Delområde 1: Hotas av igenväxning. Flertalet av granarna bör tas bort och 
mossan bör hållas tillbaka. 
Delområde 2: Ett ganska öppet område men fältskiktet är för tätt bevuxet av mossa.  
Området är lämpligt för bränning eller annan störning. Marken ägs av Eksjö kommun. 
Övrigt: Besöket den 5:e maj 2007 gjordes av Floraväktarna Allan Karlsson och Stig Carlsson. 

Data om lokalen: 
Eksjö kommun, Eksjö församling. 
Ekokarta: 06E8j 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6392998 X-koordinat: 6393069 
Y-koordinat: 1449200 Y-koordinat: 1449231 
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Gislaveds kommun  
Nennesmo 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 17. Lokalen vid Nennesmo. 
 
Besökt: 20060524 och 20070215 
Tidigare data om lokalen: Noterad första gången 1987. Återbesökt årligen mellan 1999 och 
2005. Antalet plantor har varierat mellan 5 och 33 stycken. 
Plantor år 2006: 6 blommande, 12 ej blommande. 
Plantor år 2007: 8 blommande, 17 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer på en tallbevuxen grusås mellan en mindre väg 
och en åker. 
Följearter: Lingon, kruståtel. 
Hot-Åtgärder: Området är ganska igenvuxet och hotas av beskuggning av en del större träd 
samt en del lövsly (främst rönn). Fältskiktet är för tjockt av både gräs och mossa. Åsen bör rö-
jas men en del tallar och lövträd bör sparas. Lämplig hävd för området är bete eller bränning. 
Troligen måste bränning till för att få bort en del av gräset och mossan. En lokal som kan ha 
stora förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan. 
Övrigt: Enligt en närboende var mosippan betydligt rikligare för 50 år sedan och har succes-
sivt minskat. Området har blivit skuggigt och sly har växt upp. Enligt uppgift har åsen inte be-
tats under de senaste 50 åren. Mosippan växer i stort sett på samma plats idag som för 50 år 
sedan.  
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, Reftele församling. 
Ekokarta: 05D9c 
X-koordinat: 6347090 
Y-koordinat: 1364199 
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Isberga (Röjan) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 18. Lokalen vid Isberga (Röjan). 
 
Besökt: 20060524 
Tidigare data om lokalen: Noterad första gången 1989. Återbesökt årligen mellan 1999 och 
2005 vid 3 tillfällen. Vid återbesöken har inga plantor noterats. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallmo ner mot Nissan. Området betas troligen men det är ganska 
igenvuxet. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Mosippan kan ha funnits på lokalen för 15 
år sedan men idag utgör området ingen lämplig miljö för arten. Västerut samt sydväst om Rö-
jan finns det en fin slänt och under kraftledningen finns fin momark som ser lämplig ut. Vid 
eftersök på de båda platserna hittades backsippa men inte mosippa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, Villstad församling. 
Ekokarta: 05D9b 
X-koordinat: 6346155 (100 m noggrannhet) 
Y-koordinat: 1359255 (100 m noggrannhet) 
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Tuskebo 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 19. Lokalen vid Tuskebo. 
 
Besökt: 20060524 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Noterad första gången 1985 och därefter 1987. Återbesökt 1990, 
2004 och 2005 utan resultat.  
Plantor år 2006: 2 blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 7 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer på sandkullar i en betesmark. Området betas idag 
av fyra tjurar och har tidigare betats av mjölkkor. 
Följearter: Ljung, lingon, kovall, knippfryle. 
Hot-Åtgärder: En del björk bör tas bort. Förnatäcket är för tjockt av mossa. Trädskiktet bör 
glesas ut för att öka ljusinsläppet. Området är lämpligt för bränning (se bild 7). 
Övrigt: Enligt markägaren fans det betydligt fler mosippor här för 30 år sedan. Det fanns 
även backsippor tidigare men de är helt försvunna. År 2006 krattades det runt de 2 plantorna 
vilket kan ha haft en effekt eftersom det år 2007 växte 7 små plantor i det krattade området. 

 
Bild 7. Mosippan växtplats vid Tuskebo. 
 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, Villstad församling. 
Ekokarta: 06D0b 
X-koordinat: 6351069 
Y-koordinat: 1358967 
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Sandberget 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 20. Lokalen vid Sandberget. 
 
Besökt: 20060524 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Mosippan är noterad på lokalen 1987. Området är återbesökt år-
ligen mellan 1999 och 2005. Antalet plantor har varierat mellan 2 och 4 stycken.  
Plantor år 2006: 4 blommande, 1 ej blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 6 ej blommande. 
Beskrivning av området: Området är en före detta betesmark som följer en åker. Skogen har 
växt sig tätt inpå men det finns fortfarande en öppning i gränsen mellan skog och åker. På 
denna öppna yta växer mosippan.  
Följearter: Blåbär, kattfot, ljung, gökärt, lingon, bockrot. 
Hot-Åtgärder: Idag finns mosippan kvar tack vare att någon har skrapat fria ytor runt om-
kring för att den ska ha en chans. Om lokalen ska finnas kvar måste träd och enbuskar tas 
bort. Eventuellt kan det brännas och betas. Vid lokalen finns det en informationsskylt om mo-
sippan. 
Övrigt: Ur: Ström, B. Inventering och bedömning av naturvårdsobjekt med botanisk anknytning inom Gis-
laveds köping, Gnosjö och Södra Mo kommuner i Jönköpings län. (Opubl. 1970): ”En av de rikligaste 
och vackraste lokalerna för mosippa inom inventeringsområdet, belägen i ett ängsliknande 
numera betat område i anslutning till odlingsmarken vid den nedlagda gården Sandberget, vars 
marker numera tillhör gården Skogsfors. Trädskiktet domineras av björk, i buskskiktet ingår 
en och asp och i fältskiktet bl a Avena pratensis, Deschampsia flexuosa, Sieglingia decumbens, Lathyrus 
montanus, Potentilla erecta, Viola canina, Polygala vulgaris, Prunella vulgaris, Calluna vulgaris, Succisa pra-
tensis, Campanula rotundifolia, Chrysanthemum leucanthemun, Hypochoeris maculata och Leontodon au-
tumnalis. Ett 10-tal individer av mosippa växer inom ett begränsat område och arten är, enligt 
markägaren, under spridning. Då lokalen betas tycks den f n inte vara hotad av igenväxning 
även om aspsly observerades här och var. Lokalen bör besiktigas kontinuerligt och om någon 
form av skydd skulle aktualiseras bör detta inbegripa även omgivande miljö, så att bl a de mot 
söder sluttande slåttervallarna öster om lokalen hålls öppna”. 
 
Stora Hestra 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, Öreryd församling. 
Ekokarta: 06D5d 
X-koordinat: 6378703 
Y-koordinat: 1369824 
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Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters

 
Karta 21. Lokalen vid Stora Hestra. 
 
Besökt: 20060524 
Tidigare data om lokalen: Mosippan är noterad på lokalen 1985. Återbesökt årligen mellan 
1999 och 2005. 1999 fanns den kvar men har inte noterats sedan dess.  
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: 1985 utgjordes området av momark. Idag är det ett stort timmer-
upplag till Vida sågverk. Hela skogen är borttagen nästan ända fram till vägen norr om områ-
det. 
Hot-Åtgärder: Utgången. Inga åtgärder. 
Övrigt: Ur: Ström, B. Inventering och bedömning av naturvårdsobjekt med botanisk anknytning inom Gis-
laveds köping, Gnosjö och Södra Mo kommuner i Jönköpings län. (Opubl. 1970): ”Ett botaniskt sett 
mycket intressant område beläget i nära anslutning till och sydväst om järnvägen. Förutom 
Pulsatilla vernalis finns här inom ett begränsat område även Thalictrum simplex, Inula salicina, Poly-
gonatum officinale och Pulsatilla vulgaris i en ljunghedsliknande vegetationstyp med Calluna vulgaris, 
Galium verum, Succisa pratensis, Potentilla erecta, Carex pallescens, Potentilla argentea, Lotus corniculatus, 
Rumex acetosella, Pimpinella saxifraga, Euphrasia brevipila, Carex panicea, Nardus stricta, Hieracium pilo-
sella, H. auricula, Hypochoeris maculata m fl under inträngande småtallar och enbuskar. Naturligt-
vis ligger en misstanke om inplantering av de för trakten exklusiva och kalkgynnade arterna 
nära, men lokalen är helt naturlig och med tanke på övriga ingående torrbacks- och torrängs-
betonade arter får även Inula och Thalictrum till vidare bedömas som spontana. Med hänsyn till 
de intressantare arterna, och därvid inte minst den fridlysta mosippan, för sitt fortbestånd på 
platsen fordrar en viss skötsel bör området ges en lämplig skyddsform”. 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, N. Hestra församling. 
Ekokarta: 06D4d 
X-koordinat: 6372366 
Y-koordinat: 1366777 
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Mossebo 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 22. Lokalen vid Mossebo. 
 
Besökt: 20060524 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1987. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005. Antalet 
plantor har varierat mellan 10 och 60 stycken. 
Plantor år 2006: 17 blommande, 32 ej blommande. 
Plantor år 2007: 15 blommande, 13 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer på en del av en torr, sandig slåtteräng (se bild 8). 
Följearter: Ljung, lingon, gökärt, backsippa (rikligt). 
Hot-Åtgärder: Troligtvis sköts området genom slåtter. Trots slåttern är mosstäcket väldigt 
kraftigt på platsen där mosippa växer. Backsippan är mera spridd i området. Efterbete bör till 
regelbundet och området bör också brännas vid något tillfälle. Markägarna är medvetna om 
mosippan. En lokal som kan ha stora förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosip-
pan. 
Övrigt: Lokalen ligger i Mossebo Natura 2000-område. 

 
Bild 8. Mosippans växtplats vid Mossebo. 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, Öreryd församling. 
Ekokarta: 06D6e 
X-koordinat: 6381589 
Y-koordinat: 1373180 
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Värö naturreservat 
 
Bevarandestatus: 2 

0 200 400100 Meters  
Karta 23. Lokalen vid Värö naturreservat. 
  
Besökt: 2006 och 2007 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1984. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005. Antalet 
plantor har varierat mellan 1 och 2 stycken. 
Plantor år 2006: 2 ej blommande. 
Plantor år 2007: 2 ej blommande. 
Beskrivning av området: Tallskog med ljung och lingon.  
Hot-Åtgärder: Även klockgentiana växer på ön Värö och en åtgärd som föreslogs för att 
gynna den är bränning (Länsstyrelsen meddelande 2006:16). Bränning kan även gynna mosip-
pan. 
Övrigt: Lokalen besöktes 2006 och 2007 av Floraväktaren Lars-Erik Petersson. Enligt Lars-
Erik är det mycket lingonris och ljung på växtplatsen. Området är ett naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, N.Hestra församling. 
Ekokarta: 06D3d 
X-koordinat: 6368996 
Y-koordinat: 1368873 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 34

Barkhult 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 24. Lokalen vid Barkhult. 
 
Besökt: 20060530 
Tidigare data om lokalen: Noterad på lokalen1985. Återbesökt årligen mellan 1999 och 
2004 men utan resultat.  
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Sandig kulle i odlingslandskap. 
Följearter: Ljung. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder.  
Övrigt: Enligt markägaren växte mosippan på den sandiga kullen samt även strax ovan ladu-
gården 1934. Vid ett tillfälle växte där 90 plantor. Skötseln genom 1900-talet har varit lieslåtter 
med efterbete. Området stängslades in mellan perioden för blomning och fram till slåttern, ef-
ter det fick djuren beta området. Slåttern upphörde för 20-25 år sedan och området har växt 
igen med ljung. Efter några år betades området med får och idag betas det av nötboskap. Mo-
sippan har inte setts till på över 20 år. 

Data om lokalen: 
Gislaveds kommun, Reftele församling. 
Ekokarta: 05D7c 
X-koordinat: 6336114 
Y-koordinat: 1362727 
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Gnosjö kommun 
Håkanstorp 
 
Bevarandestatus: 3 

0 200 400100 Meters  
Karta 25. Lokalen vid Håkanstorp. 
 
Besökt: 20060530 
Tidigare data om lokalen: Mosippa växte vid Håkanstorp 1978 (Christoffersson, I. 1978). 
Plantor: 0 stycken 
Beskrivning av området: En igenväxande sluttning ner mot ån. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. 
Övrigt: Enligt en närboende ska mosippa ha funnits vid Håkanstorp till slutet av 1970-talet el-
ler i början på 1980-talet. 

Data om lokalen: 
Gnosjö kommun, Kulltorp församling. 
Ekokarta: 06D0g 
X-koordinat: 6354364 
Y-koordinat: 1383352 
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Habo kommun 
Lokalerna i Habo kommun anges ofta med två namn. Det första namnet är från Floraväktar-
databasen och det andra är från Gösta Börjesons bok ”Floran i Habo kommun”.  
  
Brännåsen (Duvenäbben) 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 26. Lokalen vid Brännåsen (Duvenäbben). 
 
Besökt: 20060531 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1996 (60 ej blommande plantor, 5 blommande 
plantor). Återbesökt 2002 (34 ej blommande plantor, 2 blommande plantor). 
Plantor år 2006: 21 ej blommande. 
Plantor år 2007: 29 ej blommande. 
Beskrivning av området: Gammal tallskog på en naturtomt till en sommarstuga. Tomten lig-
ger vid en sluttning intill sjön Stråken (se bild 9 nästa sida). 
Följearter: Liljekonvalj, lingon, kruståtel. 
Hot-Åtgärder: Området är för skuggigt. Alla granar, en del buskage och mindre träd bör tas 
bort på lokalen. Det är mycket mossa på lokalen. Mossan bör antingen tas bort mekaniskt eller 
genom bränning. En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att gynna 
mosippan. 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Habo församling. 
Ekokarta: 07D3h 
X-koordinat: 6416928 
Y-koordinat: 1385239 
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Bild 9. Vid Brännåsen (Duvenäbben) växer mosippan i sluttningen ner mot sjön Stråken. 

 
Gagneberg (Gagnån) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters

Gagneberg

Järphult

Gagnåns naturreservat

 
Karta 27. Lokalen vid Gagneberg (Gagnån). 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (5 ej blommande plantor), 1996 (2 ej blom-
mande plantor), 2002 ej återfunnen. 
Beskrivning av området: Skogen är avverkad och markberedd (Börjesson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6431982 
Y-koordinat: 1398512 
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Strömbäck (Björkekullen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 28. Lokalen vid Strömbäck (Björkekullen). 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 blommande planta), 1996 (1 blommande 
planta), 2002 ej återfunnen. 
Beskrivning av området: Ung, skuggig tallskog (Börjeson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  
 
Häldeholm (Bärtebo) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 29. Lokalen vid Häldeholm (bärtebo). 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 blommande). Återbesökt årligen mellan 
1988 och 1990 samt 2002, ej återfunnen. 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6437697 
Y-koordinat: 1402176 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E8a 
X-koordinat: 6440250 
Y-koordinat: 1403089 
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Beskrivning av området: Skogsväg, tallhed (Börjeson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  
 
Maden (Brännåsen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 30. Lokalen vid Maden (Brännåsen). 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985-1989 (1 ej blommande planta). 1990 (2 ej 
blommande plantor). 1992 (1 ej blommande planta). Vid återbesök 1991, 1993 till 1995 och 
2002 återfanns den inte. 2004 sågs åter 1 planta. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Grusvägskant ner mot ett hygge. ”Vägkant mot gammal tallskog. 
Vid vägskäl” (Börjeson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Habo församling. 
Ekokarta: 07D3h 
X-koordinat: 6415487 
Y-koordinat: 1386719 
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Bränninge (Åsebygd) 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 250 500125 Meters

 
Karta 31. Lokalen vid Bränninge (Åsebygd). 
 
Besökt: 20060531 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1996 (1 blommande planta). Återbesökt 2002 (3 
plantor varav 1 blommande). 
Plantor år 2006: 2 ej blommande småplantor. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 1 ej blommande. 
Beskrivning av området: Mosippan växer på Tidaholmsvägens östra sida, i kanten av ett 
hygge.”Gammal tallskog vid vägkant” (Börjeson, G. 2002). 
Följearter: Mjölon, lingon, blåbär, ljung. 
Hot-Åtgärder: Växer 0,5-1 m in från vägen. Om vägen utvidgas mer så försvinner lokalen 
helt. Vid plantering bör man lämna en fri zon kring mosippan. 

 
 Bild 10. Vid Bränninge växer mosippan i kanten mellan vägen och hygget. 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6i 
X-koordinat: 6431591 
Y-koordinat: 1396755 
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Svenshult 1 (Korpåsen) 
 
Bevarandestatus: 2. 

Svenshult 1
Svenshult 2

Svenshult 3

0 200 400100 Meter

 
Karta 32. Lokalerna vid  vid Svenshult 1, 2 och 3. 
 
Besökt: 20060531 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1980. Återbesökt 1985 (17 plantor varav 3 blom-
mande), 1996 (11 plantor varav 4 blommande) samt 2002 (9 plantor alla blommande). Lokalen 
är känd sedan 1960-talet. 
Plantor år 2006: 1 blommande, 4 ej blommande. 
Plantor år 2007: 3 blommande, 2 ej blommande. 
Beskrivning av området:”Efter skogsstig NO om Furusjö såg, gallrad skog” (Börjeson, G. 
2002). 
Följearter: Ljung, gökärt, liljekonvalj, blåbär, lingon, ängsvädd, svinrot, slåttergubbe, piprör. 
Hot-Åtgärder: Granarna bör tas bort. Ljungen och liljekonvaljen måste hållas efter. Pipröret 
kan grävas bort. Området har viss potential att bli en fin lokal om åtgärder utförs. 
 
Svenshult 2 (Madamon I) 
 
Bevarandestatus: 3. 
Karta, se karta 32. 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1980. Återbesökt 1985 (2 plantor varav 1 blom-
mande) samt 1992 och 2002 men utan resultat. 
Beskrivning av området: En 40-årig plantering och högt med ljung utmed vägen.  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Habo församling. 
Ekokarta: 07D5h 
X-koordinat: 6425536 
Y-koordinat: 1389626 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Habo församling. 
Ekokarta: 07D5i 
X-koordinat: 6425314 
Y-koordinat: 1390460 
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Svenshult 3 (Madamon II) 
Bevarandestatus: 3. 
Karta, se karta 32. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 
1985 (2 blommande plantor). Återbesökt 1990 (4 plantor varav 1 blommande). 1996 (1 ej 
blommande planta). 2002 (1 ej blommande planta). På 1960-talet växte det ett 10-tal mosippor 
på gränsen mellan hygget och gammelskogen. 
Plantor: 0 stycken. (Möjligtvis kan 1 ej blommande planta gömma sig i området). 
Beskrivning av området: Området utgörs av en sydvänd sluttning i en tallskog. Den ska tidi-
gare ha vuxit i en skärning mellan två tallplanteringar där den ena planteringen är runt 15 år 
och den andra runt 35-40 år. Små partier hade potential att hysa mosippan. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Stora partier av området är alltför igenvux-
na.  
 
Ulvestorp (Vägagölen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 33. Lokalen vid Ulvestorp (Vägagölen). 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 blommande planta). Återbesökt 1999 och 
2002 men utan resultat.”Aavverkades skogen och markberedning gjordes 1998 eller 1999” 
(Börjeson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Habo församling. 
Ekokarta: 07D5i 
X-koordinat: 6425113 
Y-koordinat: 1390628 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D5i 
X-koordinat: 6426893 
Y-koordinat: 1393148 
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Hökensås 1 (Hulebo I) 
 
Bevarandestatus: 1. 

2
1

0 250 500125 Meters

Hökensås 11

Hulebo

Hökensås 1

 
Karta 34. Lokalen vid Hökensås 1 (Hulebo I). På kartan syns även Hökensås 11 och Hulebo. 
 
Besökt: 20060531 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990. Återbesökt 1992 (130 plantor). 2002 (60 
plantor varav 10 blommande). 
Plantor år 2006: 8 blommande, 31 ej blommande. 
Plantor år 2007: 7 blommande, 29 ej blommande. 
Beskrivning av området: Området utgörs av åskullar i en tallskog på häradsallmänningen. 
Vissa partier är nyligen helt avverkade och där växte någon enstaka icke blommande planta. På 
vissa delar av åsen har man sparat en del träd med tanke på mosippan. På delområde 2 växte 
en planta utmed vägen, innan åsen. 
Följearter: Lingon, blåbär, örnbräken, ljung, linnéa. 
Hot-Åtgärder: Mycket ris ligger kvar efter avverkningen. Riset måste tas bort i båda område-
na. Det är viktigt att hålla efter blåbärsris, ljung och örnbräken. Eventuellt kan fläckvis brän-
ning genomföras. I området som inte har avverkats bör det röjas på sly och små granar om 
några år. Man bör spara en zon kring växtplatsen när nyplantering görs. En tidigare floraväkta-
re har markerat alla plantor med pinnar och vid ett stort antal pinnar hittades inga plantor. 
Minskningen är 20-25 plantor sedan 2002. De plantor som hittades satt i stort sett vid pinnar-
na. Endast 1-2 plantor satt inte vid pinnarna vilket tyder på dålig föryngring. Enstaka småplan-
tor växte precis intill några pinnar. En lokal som kan ha stora förutsättningar om åtgärder görs 
för att gynna mosippan. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E6a 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6434611 X-koordinat: 6434705 
Y-koordinat: 1400093 Y-koordinat: 1400047 
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Hökensås 2 (Lövkullen) 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 250 500125 Meters

 
Karta 35. Lokalen vid Hökensås 2 (Lövkullen). 
 
Besökt: 20060531 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990 (5 blommande plantor). Återbesökt 1994 (9 
plantor varav 3 blommande). 2002 (3 ej blommande plantor). 
Plantor år 2006: 2 blommande, 2 ej blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 3 ej blommande. 
Beskrivning av området: Vid västra foten av en liten grusås. Tallungskog på häradsallmän-
ningen. Skogen har nyligen gallrats på östra sidan om vägen. 
Några följearter: Lingon, blåbär, ljung. 
Hot-Åtgärder: Lokalen kan få bättre förutsättningar genom att riset avlägsnas och en del 
ljung röjs bort. En del tallar i sluttningen kan tas ner för att öka ljusinsläppet.  
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07D37j 
X-koordinat: 6439048 
Y-koordinat: 1399872 
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Hökensås 3 (Strandgölsvägen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

Hökensås 3

Hökensås 12

0 210 420105 Meters  
Karta 36. Lokalen vid Hökensås 3 (Strandgölsvägen). På kartan syns även Hökensås 12. 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990 (3 ej blommande plantor). Återbesökt 1991 (4 
plantor varav 3 blommande). 1994 resp. 2002 (0 plantor). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Området är avverkat och markberett. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Hökensås 4 (S. Laxagölen) 
 
Bevarandestatus: 3. 
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Karta 37. Lokalen vid Hökensås 4 (S. Laxagölen). 
 
Besökt: Ej besökt 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07D7j 
X-koordinat: 6436218 
Y-koordinat: 1399214 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6439152 
Y-koordinat: 1400797 
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Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990 (2 ej blommande plantor). Återbesökt 1992 (3 
ej blommande plantor). 1996 (1 blommande planta). 2002 (0 plantor). 
Beskrivning av området: ”Tallhed, gammal tallskog i svag V-sluttning” (Börjeson, G. 2002). 
Hot-åtgärder: Troligen utgången.  
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Hökensås 5 (Falks grav) 
 
Bevarandestatus: 3. 

Hökensås 5

Hökensås 11

0 200 400100 Meters  
Karta 38. Lokalen vid Hökensås 5 (Falks grav). På kartan syns även Hökensås 11. 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1988 (1 ej blommande planta). Återbesökt 1989 (3 
plantor varav 2 blommande).1996 (1 ej blommande planta). 2002 (1 ej blommande planta). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tät ungskog som nyligen har gallrats. En bit ovanför, i branten, 
finns fina partier. 
Hot-Åtgärder: Allt ris från gallringen låg kvar och bör avlägsnas. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6435031 
Y-koordinat: 1400768 
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Hökensås 6 (Svedbrotorp) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 39. Lokalen vid Hökensås 6 (Svedbrotorp). 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1981. Återbesökt 1985 (5 plantor varav 1 blom-
mande) 1993 (3 ej blommande plantor). 1994 resp. 2002 (0 plantor). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Vägkant i hedtallskog, försvunnen efter breddning av vä-
gen 1994. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Hökensås 7 (Strömbäck) 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 40. Lokalen vid Hökensås 7 (Strömbäck). 
 
Besökt: 20060531 och 20070526 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6438668 
Y-koordinat: 1402138 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07D37j 
X-koordinat: 6435078 
Y-koordinat: 1397455 
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Tidigare data om lokalen: Först noterad 1982. Återbesökt 1996 (1 blommande planta). 2002 
(1 blommande planta). 
Plantor år 2006: 1 blommande, 3 ej blommande småplantor. 
Plantor år 2007: 6 ej blommande småplantor. 
Beskrivning av området: Lokalen utgörs av en sluttning i gränsen mellan en tallskog och en 
väg, ”gamla landsvägen” (se bild 11). 
Följearter: Ljung, blåbär, lingon. 
Hot-åtgärder: Försiktig gallring bör ske. Viss störning bör till. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 

 
Bild 11. På Hökensås 7 växer mosippan i sluttningen mellan en tallskog och en väg. 

 

Hökensås 8 (Kvigsjön) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 41. Lokalen vid Hökensås 8 (Kvigsjön). 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E8a 
X-koordinat: 6442709 
Y-koordinat: 1400672 
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Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1980 (5 plantor). Återbesökt 1985 (2 blommande 
plantor). 1996 resp. 2002 (0 plantor). 
Hot-åtgärder: Troligen utgången. Växte på häradsallmänningen i en brant sydvänd sluttning 
mot sjön. Försvunnen genom markberdning och skogsplantering. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Hökensås 9 (Havsjöbergsvägen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 180 36090 Meters  
Karta 42. Lokalen vid Hökensås 9 (Havsjöbergsvägen). 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (2 blommande plantor). Återbesökt 1990 till 
1992 samt 2002 ej återfunnen. 
Beskrivning av området: ”Gammal skog nära väg, endast 3 m från kanten” (Börjeson, G. 
2002). 
Hot-åtgärder: Troligen utgången.  
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E8a 
X-koordinat: 6443081 
Y-koordinat: 1400809 
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Hökensås 10 (Lövkullevägen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

Hökensås 14

Hökensås 4

Hökensås 10

0 200 400100 Meter

S. Laxagölen

 
Karta 43. Lokalen vid Hökensås 10 (Lövkullevägen).  
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: 1988 sågs 1 ej blommande planta. 1992 och 1993  noterades 3 ej 
blommande plantor. 2002 ej återfunnen. 
Beskrivning av området:”Tallhed, gammal skog, växte bland cypresslummer” (Börjeson, G. 
2002). 
Hot-åtgärder: Troligen utgången.  
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Hökensås 11 (Hulebosjön) 
 
Bevarandestatus: 3. 

Hökensås 5

Hökensås 11

0 200 400100 Meters  
Karta 44. Lokalen vid Hökensås 11 (Hulebosjön). På kartan syns även Hökensås 5. 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07D7j 
X-koordinat: 6435435 
Y-koordinat: 1399880 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6438867 
Y-koordinat: 1400852 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 

 51

Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1981. Återbesökt 1990 (3 plantor). 1994 resp. 2002  
noterades inga  plantor. 
Hot-åtgärder: Troligen utgången.  
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Hökensås 12 (Strandgölen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

Hökensås 3

Hökensås 12

0 210 420105 Meters  
Karta 45. Lokalen vid Hökensås 12 (Strandgölen). På kartan syns även Hökensås 3.. 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1982. Vid återbesöket 1983 hittades inga plantor. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallmo, gallrad skog.  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
Övrigt: Enligt gamla uppgifter ska mosippan tidigare också ha funnits 200 m norr om vägskä-
let på den södra sidan av vägen men där finns inga plantor idag. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07D7j 
X-koordinat: 6436940 
Y-koordinat: 1399250 
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Hökensås 13 (Svedbromossen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

Hökensås 1

Hökensås 13

Hökensås 11

0 210 420105 Meters  
Karta 46. Lokalen vid Hökensås 13 (Svedbromossen). På kartan syns även Hökensås 1 och Hökensås 11. 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990 (6 plantor varav 2 blommande). Återbesökt 
1991 (13 plantor varav 4 blommande). 1996 (5 ej blommande plantor). 2002 (0 plantor). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Gles tallskog med lavmattor på stora partier. Lokalen såg fin ut på 
vissa partier (se bild 12). 
Följearter: Lingon, ljung men främst lavar. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
Övrigt: Cypresslummer på lokalen. Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 

 
Bild 12. Troligtvis är mosippan utgången från lokalen Hökensås 13. 

 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6434956 
Y-koordinat: 1398956 
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Hökensås 14 (Sänksjön) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 47. Lokalen vid Hökensås 14 (Sänksjön). 
 

Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1983. Återbesökt 1993 (2 ej blommande plantor). 
1996 (1 blommande planta). 2002 (0 plantor).  
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallmo. Gallrad skog på liten höjdrygg vid vägen. Tillhör härads-
allmänningen. 
Följearter: Ljung, lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Området är till stora delar täckt med ljung. 
Övrigt: Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 

S. Laxagölen  
 

Bevarandestatus: 2. 

Hökensås 14

Hökensås 4

Hökensås 10

0 200 400100 Meter

S. Laxagölen

 
Karta 48. Lokalen vid S. Laxagölen.  

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6439575 
Y-koordinat: 1401454 

Data om lokalen: 
Ny lokal. 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E7a 
X-koordinat: 6438980 
Y-koordinat: 1400882 
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Besökt: 20060531 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Inga. 
Plantor år 2006: 1 blommande, 2 ej blommande.  
Plantor år 2007: 4 ej blommande småplantor. 
Beskrivning av området: Tallskog nära vägkanten. Mosippan växer endast några meter in 
från vägen.  
Följearter: Ljung, lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Det tjocka mosstäcket bör avlägsnas med mekanisk röjning.  
Övrigt: Cypresslummer på andra sidan av vägen. Lokalen ligger i Hökensås naturreservat. 
 
Svedbrokvarn 1 (Stenamossen) 
 
Bevarandestatus: 3. 

43

1
2:2

2:1

0 300 600150 Meters

 
Karta 49. Lokalerna  vid Svedbrokvarn 1, 2, 3 och 4. Svedbrokvarn 2 består av två delområden, 2:1 och 2:2. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (21 plantor varav 20 blommande). Återbesökt 
2002 (3 plantor varav 2 blommande). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Gles tallskog. 
Följearter: Lingon, ljung, mjölon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Det tjocka mosstäcket (8-10 cm) bör avlägsnas. Det är möjligt att någon ej 
blommande planta kan ha gömt sig i mosstäcket.  
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6433266 
Y-koordinat: 1397071 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6433515  X-koordinat: 6433432 
Y-koordinat: 1397415  Y-koordinat: 1397348 
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Svedbrokvarn 2 (Risaved) 
 
Bevarandestatus: 2. 
Karta, se karta 49. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: 1985 fanns det 9 plantor varav 3 blommande. Återbesökt 2002 då 
det växte 1 planta på varje delområde. 
Plantor: 1 ej blommande planta utmed 15-km spåret. 
Beskrivning av området: Utmed 15-km spåret är det nyligen avverkat. En liten planta växer 
precis i kanten av spåret. Utmed Västra Vätterleden finns en del fina partier men mosippan 
växte inte där.  
Hot-Åtgärder: Ett hot utgörs av ett mosippan växer så nära inpå löparspåret. 
 
Svedbrokvarn 3 
 
Bevarandestatus: 2. 
Karta, se karta 49. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Inga. 
Plantor: 1 blommande. 
Beskrivning av området: Vägkant, i kanten av ett markberett hygge. 
Följearter: Ljung, lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Ett hot utgörs av vägbreddning. Man bör också lämna en fri zon kring mosip-
pan vid plantering. 
 
Svedbrokvarn 4 (Svedbrokvarn) 
 
Bevarandestatus: 3. 
Karta, se karta 49. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1988 (2 blommande plantor). Återbesökt 1990, 
1996 och 2002. 1 planta har noterats vid varje besök. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallmo, gallrad skog. 
Följearter: Blåbär, lingon, ljung. 
Hot-Åtgärder: Skogen är gles och fin. Det finns små partier som ser lämpliga ut. Mosstäcket 
är bitvis tjockt. 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6433593 
Y-koordinat: 1397175 

Data om lokalen: 
Ny lokal 
Habo kommun, Gustav Adolf församling 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6433628 
Y-koordinat: 1396551 
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Järphult 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 50. Lokalen vid Järphult. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1981. Återbesökt 1996 (2 blommande plantor). 
2002 (1 ej blommande planta). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Avverkat för ca 2 år sedan. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
Karstorp (Lubbemossen) 
Bevarandestatus: 2. 

2
1

0 200 400100 Meters

 
Karta 51. Lokalen vid Karstorp (Lubbemossen). 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (13 plantor varav 10 blommande). Återbesökt 
1996 (4 plantor varav 2 blommande). 2002 (3 ej blommande plantor). 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6431559 
Y-koordinat: 1398645 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6432891 X-koordinat: 6432825 
Y-koordinat: 1398314  Y-koordinat: 1398482  
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Plantor: 3 blommande, 2 ej blommande. 
Beskrivning av området: Delområde 1 är beläget uppe på en tallplanterad ås. Delområde 2 
är en gles tallskog. 
Följearter: Lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: I delområde 1 hittades ingen mosippa men den kan finnas kvar som svårupp-
täckt bladrosett. Lokalen har små partier som den skulle kunna ha vuxit i men området är be-
skuggat och igenvuxet. Delområde 2 är en ganska gles skog men mosstäcket är för tjockt. Mo-
sippan växer ca 20 m in från Västra Vätterleden. Mekanisk röjning av mossa eller fläckvis 
bränning.  
 
Fagerhult 1 (Fjölabäcken II) 
 
Bevarandestatus: 3. 
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Fagerhult

 
Karta 52. Lokalerna  vid Fagerhult 1, 2, 4 och 5. 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1985 (2 ej blommande plantor). Återbesökt 1988 till 
1990, 1992 samt 2002 men är inte återfunnen 
Beskrivning av området: ”Vid S sidan av skogsväg i frisk tallskog” (Börjeson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  
 
Fagerhult 2 (Fjölabäcken I) 
 
Bevarandestatus: 3. 
Kart, se karta 52. 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 blommande planta). Återbesökt 1995 och 
1996 samt 2002 men är inte återfunnen.  
Beskrivning av området: ”I brant sydvänd tallbacke med cypresslummer” (Börjeson, G. 
2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6432448 
Y-koordinat: 1399696 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6432667 
Y-koordinat: 1399440 
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Fagerhult 3 (Galgabacken) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters

Svedbrokvarn 1

Fagerhult 3

 
Karta 53. Lokalen vid Fagerhult 3. På kartan syns även Svedbrokvarn 1. 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 ej blommande planta). Återbesökt 1988 till 
1990 samt 2002 men är inte återfunnen.  
Beskrivning av området: ”Frisk tallskog på en hög platå, skogen gallrad. Mellanlummer på 
lokalen” (Börjeson, G. 2002). 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  
  
Fagerhult 4 (Fagerhult II) 
 
Bevarandestatus: 3. 
Karta, se karta 52. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1982. Återbesökt 1985 (2 plantor varav 1 blom-
mande). 1996 (1 ej blommande planta). 2002 (1 ej blommande planta).  
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Vägkant utmed Västra Vätterleden, mot tallskogen. 
Följearter: Ljung, lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6432070 
Y-koordinat: 1399841 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6432262 
Y-koordinat: 1398080 
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Fagerhult 5 (Fagerhult I) 
 
Bevarandestatus: 3. 
Karta, se karta 52. 
 
Besökt: 20060531 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1984. 
Återbesökt 1985 (2 plantor varav 1 blommande). 1996 (1 ej blommande planta). 2002 (1 ej 
blommande planta).  
Plantor: 0 plantor. 
Beskrivning av området: På den norra sidan av skogsväg, beståndsgräns mot oröjd skog. 
Följearter: Ljung. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången.  
 
Skämningsfors 1 (Blåhultsvägen) 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 53. Lokalen vid Skämningsfors 1 (Blåhultsvägen). 
 
Besökt: 20060612 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: 1988 (6 plantor varav 5 blommande). 1995 (17 plantor varav 4 
blommande). 2002 (7 plantor varav 3 blommande). 
Plantor år 2006: 17 ej blommande småplantor. 
Plantor år 2007: 13 ej blommande småplantor. 
Beskrivning av området: Ett vägdike med gallrad skog intill. Mosippan växte på en mindre 
yta på ca 4 m2 nedanför en vägslänt. 
Följearter: Lingon, ljung. 
Hot-Åtgärder: Sly måste hållas efter och ris måste tas bort. Runt om ytan på 4 m2 är det för 
mycket ljung och mossa som måste tas bort om ytan ska utvidgas. Vissa träd bör också tas 
bort. En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan. 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E8a 
X-koordinat: 6442853 
Y-koordinat: 1401231 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Gustav Adolf församling. 
Ekokarta: 07D6j 
X-koordinat: 6432178 
Y-koordinat: 1400053 
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Skämningsfors 2 (Sandvadet) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 54. Lokalen vid Skämningsfors 2 (Sandvadet). 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1992 (4 blommande plantor). Återbesökt 1996 (4 
plantor varav 2 blommande). 2002 (1 ej blommande planta). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Gles gallrad tallmo med mycket blåbärsris. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
Ekebäcken (Fjällböl) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 55. Lokalen vid Ekebäcken (Fjällböl). 
 
Besökt: 20060612 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E6a 
X-koordinat: 6434964 
Y-koordinat: 1401110 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E8a 
X-koordinat: 6444105 
Y-koordinat: 1401899 
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Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 blommande planta). Återbesökt 1995 (2 ej 
blommande plantor). 2002 (1 blommande planta). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallplantering intill en väg. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Det är för mycket ljung i området.  
 
Fjällböl (Annelund) 
 
Bevarandestatus: 3 

0 200 400100 Meters  
Karta 56. Lokalen vid Fjällböl (Annelund). 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1981. Återbesökt 1985 (35 plantor varav 4 blom-
mande). 2002 (14 plantor varav 3 blommande). 
Plantor: 0 stycken. (Om plantorna inte blommade kan de ha missats). 
Beskrivning av området: Tallplantering med små öppna gläntor. 
Några följearter: Ljung, blåbär, lingon. 
Hot-Åtgärder: Beskuggningen ökar ju mer planteringen växer upp. Det är för mycket ljung i 
vissa gläntor. Det finns vissa fina partier och mosippan kan ha vuxit där. Om mosippan växer 
på lokalen bör området röjas och brännas eftersom det fläckvis såg ganska fint ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorpförsamling. 
Ekokarta: 07E6a 
X-koordinat: 6431352 
Y-koordinat: 1401844 
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Alvasjön 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 57 Lokalen vid Alvasjön. 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 2001. Återbesökt 2002 då det växte 1 blommande 
planta på lokalen.  
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Mosippan växer vid ruinen av ett blockhus i den övre delen av 
sluttningen mot sjön. Avverkad tallskog runt om där några tallar står kvar. Ris ligger kvar på 
enstaka ställen. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
Hulebo (Hulebo II) 
 
Bevarandestatus: 1. 
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Karta 58. Lokalen vid Hulebo. På kartan syns även lokalerna vid Hökensås 1 och Hökensås 11. 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E8a 
X-koordinat: 6442016 
Y-koordinat: 1400699 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E6a 
X-koordinat: 6434341 
Y-koordinat: 1400270 
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Besökt: 20060612 och 20070526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990 (40 plantor varav 2 blommande). Återbesökt 
1993 (52 plantor varav 2 blommande). 1996 och 2002 noterades 19 plantor varav 9 blomman-
de. 
Plantor år 2006: 15 blommande, 16 ej blommande småplantor. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 30 ej blommande. 
Beskrivning av området: Gles tallskog nära en mindre väg som leder fram till en åker. 
Följearter: Blåbär, lingon, ljung, örnbräken, slåtterfibbla, svinrot. 
Hot-Åtgärder: Alla granplantor bör tas bort. Floraväktare har satt ut pinnar vid 19 plantor. 
Det fanns plantor vid alla pinnar utom två (alla pinnar hittades inte). Örnbräken måste hållas 
efter om den sprider sig. En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att 
gynna mosippan.  
 
Henebacken (St. Kopparhult) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 59. Lokalen vid Henebacken (St. Kopparhult). 
 
Besökt: 20060612 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (1 ej blommande planta). Återbesökt 1990 (6 
plantor varav 2 blommande). 1996 (2 blommande plantor). 2002 (0 plantor). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Gallrad tallskog med vissa fina partier. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E9a 
X-koordinat: 6447291 
Y-koordinat: 1401368 
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Backen (Kopparhults kvarn) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 60. Lokalen vid Backen (Kopparhults kvarn). 
 
Besökt: Ej besökt 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (7 plantor varav 2 blommande). Återbesökt 
1988 och 2002 men inga plantor noterades. 
Hot-åtgärder: Troligen utgången. Försvunnen efter markberedning 1986. 

Jönköpings kommun 
Järstorp/Skogstorpet 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 61. Lokalen vid Järstorp/Skogstorpet. 
 
Besökt: 20060517 

Data om lokalen: 
Habo kommun, Brandstorp församling. 
Ekokarta: 07E9a 
X-koordinat: 6445090 
Y-koordinat: 1401582 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Järstorp församling. 
Ekokarta: 07D1j 
X-koordinat: 6408654 
Y-koordinat: 1398130 
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Tidigare data om lokalen: Först noterad 1989. Återbesökt 2 gånger utan återfynd. 
Plantor: 0 stycken. (Området är ganska stort och det är möjligt att någon planta kan ha mis-
sats). 
Beskrivning av området: Åsar med tallskog. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Ljungen är ganska tät på stora områden. 
 
Magerslätt 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 62. Lokalen vid Magerslätt. 
 
Besökt: 20060517 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: 1987 noterades 4 plantor därefter har endast 1 planta noterats.  
Plantor år 2006: 1 blommande, 5 ej blommande småplantor. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 15 ej blommande småplantor varav 12 endast var cm-stora. 
Beskrivning av området: Betesmark med enstaka tallar. Det är öppet runt om växtplatsen (se 
bild 13). 
Några följearter: Gökärt, svartkämpar, gulmåra. 
Hot-Åtgärder: Ägarna är medvetna om plantan och de har hägnat in den för hästarna som 
betar i området. Jorden har blottats runt den ensamma plantan och de 5 småplantorna har eta-
blerats. Fler blottade ytor bör frigöras i betesmarken och därefter bör manuell spridning av 
frön genomföras. 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Ödestugu församling. 
Ekokarta: 06E7b 
X-koordinat: 6385899 
Y-koordinat: 1408764 
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Bild 13. Mosippans växtplats vid Magerslätt. 
 
Bosarp 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 63. Lokalen vid Bosarp. 
 
Besökt: 20060517 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: 1987 hittades den under Smålands Flora-inventeringen. Därefter 
har mellan 0 och 5 plantor noterats. 
Plantor år 2006: 4 blommande, 3 ej blommande. 
Plantor år 2007: 4 blommande, 5 ej blommande. 
Beskrivning av området: En liten, torr kulle. Området är en före detta betesmark men är 
idag ohävdat.  
Följearter: Ängshavre, svinrot, blodrot, gökärt, kattfot. 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Mulseryd församling. 
Ekokarta: 06D8g 
X-koordinat: 6393052 
Y-koordinat: 1380772 
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Hot-Åtgärder: Markägarna är medvetna om mosippan. Några granar bör tas bort för att göra 
området ljusare och större. Fältskiktet innehåller för mycket mossa som måste hållas tillbaka. 
Bränning av små ytor och krattning är lämpliga åtgärder. 
 
Svinhult 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 64. Lokalen vid Svinhult. 
 
Besökt: 20060517 
Tidigare data om lokalen: Första notering 1990 då den hittades under ängs- och hagmarks-
inventeringen.  
Plantor: 0 stycken. Enligt boende intill växte mosippan på lokalen för två år sedan. Oftast har 
det varit runt 10 plantor. Bör eftersökas igen. 
Beskrivning av området: Torr enekulle som betas. Mosippan har tidigare växt i den södra 
delen. 
Några följearter: Stagg, gökärt, knippfryle, vitsippa, slåtterfibbla, svinrot, blåsuga, bockrot. 
Hot-Åtgärder: Det bör gallras bland enarna och en del andra träd bör tas ner. Området såg 
välhävdat ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Angerdshestra församling. 
Ekokarta: 07D0o 
X-koordinat: 6402394 
Y-koordinat: 1390592 
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Konungsö kvarn 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 65. Lokalen vid Konungsö kvarn. 
 
Besökt: 20060517 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Första notering 1988. Därefter har antalet plantor varierat mellan 
10 och 16 stycken under åren 1998 till 2005. 
Plantor år 2006: 7 blommande, 5 ej blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande, 26 ej blommande. 
Beskrivning av området: Moskogsmark som är planterad med tall. Mosippan växer på slutt-
ningen (söderläge) ner mot ån. 
Några följearter: Lingon, ljung, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Området hotas av igenväxning med beskuggning som följd. Idag växer mo-
sippan främst utmed en stig som genomkorsar området. Trädskiktet bör glesas ut ned mot 
våtmarken/Ubbarpaån. Alla granar bör tas bort. Området kan breddas genom att en mindre 
del av tallplanteringen tas ned. Sluttningen, från den mindre vägen bort mot kraftledningen, 
kan öppnas upp och även brännas. Fältskiktet är alldeles för kraftigt med mossa och ljung. 
Viss nyetablering har skett där mosstäcket togs bort förra året. En lokal som kan ha stora för-
utsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan.  

 
Bild 14. Lokalen vid Konungsö kvarn hotas av igenväxning. 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Barnarp församling. 
Ekokarta: 06E8a 
X-koordinat: 6394794 
Y-koordinat: 1404780 
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Kåperyd 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 66. Lokalen vid Kåperyd. 
 
Besökt: 20060528 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1989. 
Återbesökt 1993-2005 (0-9 plantor, de senaste åren 1-3 plantor). 
Plantor: 1 blommande, 1 ej blommande. 
Beskrivning av området: Sandig sluttning i betesmark. 
Följearter: Liljekonvalj, kovall, gökärt, blåsuga, vitsippa, vårbrodd, blåbär, ljung. 
Hot-Åtgärder: Betesmarken ser idag ganska fin ut. För några år sedan var den för kraftigt be-
tad av hästar. Betet bör inte bli för intensivt. Blomman var avknippsad. 
 
Brudakullen 
 
Bevarandestatus: 3 

0 200 400100 Meters  
Karta 67. Lokalen vid Brudakullen 
 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Månsarp församling. 
Ekokarta: 06D9j 
X-koordinat: 6395227 
Y-koordinat: 1396179 

Data om lokalen: 
Jönköping kommun, Norra hammars församling. 
Ekokarta: 06D9j 
X-koordinat: 6398196 
Y-koordinat: 1399093 
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Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Mosippan har tidigare funnits på lokalen i åtskilliga decennier 
men runt 1996-1997 avverkades ett gammalt tallbestånd på sydsidan av kullen. I samband med 
avverkningen försvann mosippan och har inte återhämtat sig. Belägg samlat av Mobrant, A. 
1978. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: En före detta tallbevuxen hög sandrik kulle mitt i Norrahammar.  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. 
Övrigt: Lokalen besöktes av Floraväktare Hans Thulin 2006.  

Nässjö kommun 
Södra Äng 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 68. Lokalen vid Södra Äng. 
 
Besökt: 20060518 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1990 (2 plantor), därefter aldrig återfunnen. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallsluttning. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Området är påverkat av byggnation och 
igenväxning. 

Data om lokalen: 
Nässjö kommun, N. Solberga församling. 
Ekokarta: 06E8i 
X-koordinat: 6394463 
Y-koordinat: 1442282 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 

 71

Sävsjö kommun 
Röd 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 69. Lokalen vid Röd. 
 
Besökt: 20060522 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1988, ej återbesökt. 
Plantor: 0 stycken.  
Beskrivning av området: Grusgrop och åsar. Mycket är avverkat på åsarna. Ingen lämplig 
miljö.  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. 
 
Köpstad 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 260 520130 Meters  
Karta 70. Lokalen vid Köpstad. 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Sävsjö församling. 
Ekokarta: 06E3g 
X-koordinat: 6368455 (100 m nogrannhet) 
Y-koordinat: 1432755 (100 m nogrannhet) 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Vrigstad församling. 
Ekokarta: 06E2e 
X-koordinat: 6361258 
Y-koordinat: 1421099 
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Besökt: 20060522 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1987 och 1989. Återbesökt 1999 (0 plantor). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Flera mindre sandåsar med tall. Området är delvis påverkat av små 
sandtag.  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. 
 
Tömmen 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 71. Lokalen vid Tömmen. 
 
Besökt: 20060522 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1992. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Villaområde med igenvuxen skog intill.  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Sävsjö församling. 
Ekokarta: 06E3g 
X-koordinat: 6365552 
Y-koordinat: 1432548 
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Forsa 
 
Bevarandestatus: 1. 

2
1

0 250 500125 Meters  
Karta 72. Lokalen vid Forsa. 
 
Besökt: 20060522 och 20070429 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1987. Återbesökt 1998-2005 (14-43 plantor). Lokalen är 
känd sedan början av 1900-talet. Enligt närboende kunde man fram på 1940- och 1950-talet 
plocka stora buketter av mosippan. 
Plantor år 2006: 31 blommande, 3 ej blommande.  
Plantor år 2007: 8 blommande, 10 ej blommande. (Kan ha funnits ytterligare några ej blom-
mande). 
Beskrivning av området: En grusås som löper mellan ån och en våtmark. Åsen delar upp sig 
i några mindre åsar längst ut. Åsen är främst bevuxen av tall och en. Delar av den stora åsen är 
avverkad och ny tall har vuxit upp. Längst ut, där mosippan växer, har ingen större avverkning 
genomförts.  
Följearter: Revlummer, lingon, blåbär, ängsvädd, blåsuga, stagg, vårfryle, lingon, kråkbär. 
Backsippa växer ute på den yttersta åsen. 
Hot-Åtgärder: Delområde 1: Den norra åsen är ganska ljus och öppen men fältskiktet är för 
tätt, främst av gräs och mossa. Mosippan har minskat sedan lokalen besöktes 1998. Detta om-
råde borde brännas av och/eller betas. 
Delområde 2: På den södra åsen växer det inte så mycket gräs och markägaren har tagit ner en 
del träd och stormen Gudrun tog ytterligare några träd. Området borde utvidgas. Åsen är 
igenvuxen framförallt av enar. Enstaka enar kan tas bort. I söder bör det ris som ligger kvar 
tas bort. Hela området från planteringen uppe på den stora åsen ner mot våtmarkerna bör åt-
gärdas genom exempelvis bränning och gallring. Eventuellt kan området betas. Det är positivt 
att det finns två små delpopulationer.  
En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan. 
 
 
 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Sävsjö församling. 
Ekokarta: 06E3f 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6369552  X-koordinat: 6369543 
Y-koordinat: 1429762  Y-koordinat: 1429781 
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Mäjensjö 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 250 500125 Meters  
Karta 73. Lokalen vid Mäjensjö. 
 
Besökt: 20060522 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1989. Återbesökt 2002 (20 plantor). 
Plantor år 2006: 30 blommande, 10 ej blommande. Flera av de ej blommande var små nyeta-
blerade plantor. 
Plantor år 2007: 6 blommande, 32 ej blommande. 
Beskrivning av området: Sandås intill järnväg. Förekomst av enbuskar. Delar av betesmar-
ken intill är en granplantering. Mosippan växte på 4-5 m2 (se bild 15). 
Följearter: Ljung, bockrot, gråfibbla, piprör. 
Hot-Åtgärder: Träden bör hållas efter så de inte växer upp och skuggar marken. Området 
bör betas. Mosippan verkar trivas på den lilla ytan men har inte stora möjligheter till spridning. 
Området bör gallras. Vackert bestånd på denna lilla stympade ås. En lokal som kan ha vissa 
förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan. 

 
Bild 15. Vid Mäjensjö växer mosippan på en sandås. 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Sävsjö församling. 
Ekokarta: 06E2f 
X-koordinat: 6360974 
Y-koordinat: 1429345 
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Komstad 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 270 540135 Meters  
Karta 74. Lokalen vid Komstad. 
 
Besökt: 20060522 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1987. Återbesökt 2002 (10 plantor). 
Plantor år 2006: 6 blommande, 2 ej blommande.  
Plantor år 2007: 3 blommande, 10 ej blommande. 
Beskrivning av området: Gles tallskog nära den stora vägen mellan Sävsjö och Vrigstad.  
Följearter: Vårfryle, lingon, ljung, blåbär, gökärt. 
Hot-Åtgärder: Området är påverkat av stormen Gudrun och det är flera rotvältor och myck-
et ris och grenar som ligger kvar. Riset och grenarna bör tas bort och ytterligare någon gran 
kan tas bort inne i området. Det finns små ytor som är ganska fina men på stora ytor är det 
alldeles för tätt med mossa. För att bli av med mossan kan området brännas. Verkade som 
några nya plantor lyckats etablera sig i blottade ytor. En lokal som kan ha vissa förutsättningar 
om åtgärder görs för att gynna mosippan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Sävsjö församling. 
Ekokarta: 06E2f 
X-koordinat: 6363203 
Y-koordinat: 1428520 
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Skepperstad 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 270 540135 Meters  
Karta 75. Lokalen vid Skepperstad. 
 
Besökt: 20060522 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1988. Återbesökt 2001 (0 plantor). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: En sandbacke med enar och tall som ligger i en åker- och betes-
mark. Idag såg den ganska igenvuxen ut och enarna växte tätt. Även ristäcket var alldeles för 
tätt. 
Följearter: Ljung, slåttergubbe. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder.  

Tranås kommun 
Norraby 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 76. Lokalen vid Norraby. 

Data om lokalen: 
Sävsjö kommun, Skepperstad församling. 
Ekokarta: 06E1h 
X-koordinat: 6358917 
Y-koordinat: 1438453 

Data om lokalen: 
Tranås kommun, Säbyförsamling. 
Ekokarta: 07F7a 
X-koordinat: 6437452 
Y-koordinat: 1452764 
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Besökt: 20060518 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1983 (1 planta). Återbesökt 2002 (0 plantor).  
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Torr tallskog mellan väg, fotbollsplan och bebyggelse. 
Följearter: Blåbär, ljung, linnéa, lingon. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Området är påverkat. Det finns små 
komposthögar med trädgårdsavfall utslängt i området.  
 
Röhälla (Hagalund) 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 250 500125 Meters  
Karta 77. Lokalen vid Röhälla (Hagalund) 
 
Besökt: 20060518 och 20070511 
Tidigare data om lokalen: Noterades första gången 1981. 2004 växte där 30 plantor enligt 
markägaren. För 35 år sedan fanns det runt 150 mosippor och det började minska ordentligt i 
början av 1980-talet. 
Plantor år 2006: 11 blommande, 9 ej blommande. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 16 ej blommande. 
Beskrivning av området: Tallbevuxen ås/sluttning. 
Följearter: Lingon, blåbär, örnbräken, linnéa, vårfryle, ljung. 
Hot-Åtgärder: De flesta tallarna är höga och fina och det är inte speciellt mycket småträd. Sly 
bör hållas efter och några av de stora tallarna bör tas bort. Det största hotet utgörs av igen-
växning av träden mellan huset och åsen. Denna bård bör glesas ut eftersom den beskuggar. 
Ytterligare ett stort hot framöver är planteringen söder om området. Plantorna har vuxit upp 
rejält och kan utgöra ett hot om det inte gallras. Det finns en del fina ytor men även en del 
ytor där vegetationen är alltför tät. Blåbärsriset och mosstäcket är för kraftigt (enligt markäga-
ren har det tillkommit under de senaste årtiondena). Bränning är ett bra alternativ för att få 
bukt med det täta fältskiktet. Mosippan växer företrädesvis på de båda östra sluttningarna eller 
uppe på åsen. En lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mo-
sippan.  
 

Data om lokalen: 
Tranås kommun, Säby församling. 
Ekokarta: 07F7a 
X-koordinat: 6439496 
Y-koordinat: 1452018 
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Vaggeryds kommun 
Tröjebo 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 78. Lokalen vid Tröjebo. 
 
Besökt: 20060523 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1988. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005 då  0 till 
1 plantor har noterats. 
Plantor år 2006: 2 blommande. 
Plantor år 2007: 0 plantor. 
Beskrivning av området: Stor betesmark med sandsluttningar samt fuktiga sänkor (se bild 
16). 
Följearter: Ljung, knippfryle, backtimjan, ängshavre (dominant), gökärt, gullviva, blåsuga, 
jungfrulin, svinrot. 
Hot-Åtgärder: Alldeles för tjockt mosstäcke i stora delar av betesmarken och speciellt vid de 
två plantorna. 2004 brändes en mindre yta i närheten av de två plantorna. Mosstäcket är borta 
från den brända ytan men inga plantor noterades där. På andra sidan av diket, österut, finns en 
hedartad ljungmark som kan utgöra en bra växtplats för mosippa. Åtgärder kan genomföras 
för att få mosippan att sprida sig till ljungheden. Exempel på åtgärder är bränning, frösprid-
ning och fortsatt bete. 

 
Bild 16. Mosippelokalen vid Tröjebo.  

Data om lokalen: 
Vaggeryds kommun, Byarum församling. 
Ekokarta: 06D7j 
X-koordinat: 6385819 
Y-koordinat: 1397690 
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Bjälkön 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 79. Lokalen vid Bjälkön. 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1990. Återbesökt årligen mellan 2000 och 2004 då inga 
plantor har noterats. Enligt Floraväktare har ägaren flyttat några mosippebestånd eftersom en 
väg skulle dras om. Mosipporna verkar inte ha klarat flytten. Det finns tusentals av backsippor 
på lokalen. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
Skillingaryds skjutfält 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 80. Lokalen vid Skillingaryds skjutfält. 
 
Besökt: 20060523 

Data om lokalen: 
Vaggeryds kommun, Tofteryd församling. 
Ekokarta: 06D4j 
X-koordinat: 6372531 
Y-koordinat: 1396345 

Data om lokalen: 
Vaggeryds kommun, Tofteryd församling. 
Ekokarta: 06D3j 
X-koordinat: 6368155 
Y-koordinat: 1399155 
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Tidigare data om lokalen: Noterad 1987. Återbesökt 2000, 2002 och 2003 utan resultat. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Militär övningsområde med mycket störd mark som är i ständig 
förändring. Mycket ljung. 
Följearter: Backsippa. 
Hot-Åtgärder: Svårt att göra en bedömning om den verkligen är utgången eller om den döljer 
sig någonstans i de vidsträckta områdena. Marken ser bra ut på många ställen.  
 
Torarp 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters

12

 
Karta 81. Lokalen vid Torarp. 
 
Besökt: 20060523 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1987. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005. Antalet 
plantor har varierat mellan 10 och 75 stycken. 
Plantor år 2006: 25 blommande, 10 ej blommande där flera av dessa var små nyetablerade 
plantor. 
Plantor år 2007: 4 blommande, 26 ej blommande. 
Beskrivning av området: Grusås som utåt vägen är ganska påverkad. På andra sidan finns en 
slåtteräng med en ren svinrotsmatta som täcker stora partier. Marken slogs fram till 1971. 
Därefter växte grusåsen igen och ljungen tog över. Mot slutet av 1970-talet röjdes området 
och 1985 återupptogs lieslåttern. Området slås i slutet av juli och därefter släpps betesdjuren 
på i ett dygn. På andra sidan vägen, en sluttning ner mot en betesmark, har det också funnits 
mosippa tidigare. 
Följearter: Gökärt, vårbrodd, svinrot, kattfot, bockrot, ljung, blåsuga. 
Hot-Åtgärder: Delområde 1: Inga direkta hot. Markägaren är medveten om mosippan. Mo-
sippan växer på en begränsad yta nära vägen. 1 planta har tagit sig in ett stycke i slåtterängen 
och åtgärder kan genomföras för att hjälpa den att etablera sig åt det hållet.  
Delområde 2: På den västra sidan av vägen kan viss röjning av trädksiktet och bränning 
genomföras för att gynna mosippan. En lokal som är lämplig för fröspridning. Markägaren 
försöker öppna hela grusåsen mellan Torarp och Åland. En lokal som kan ha vissa förutsätt-
ningar om åtgärder görs för att gynna mosippan.  

Data om lokalen: 
Vaggeryds kommun, Svenarum församling. 
Ekokarta: 06E3c/3b 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6368745  X-koordinat: 6368744 
Y-koordinat: 1410008  Y-koordinat: 1409972 
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Övrigt: Mosippa samlades här redan 1923. 
 
Myrebacken 
 
Bevarandestatus: 1. 

0 200 400100 Meters  
Karta 82. Lokalen vid Myrebacken. 
 
Besökt: 20060523 och 20070515 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1987. Återbesökt 2002 och 2003 (32 respektive 54 plan-
tor). 
Plantor år 2006: 60 blommande, 10 ej blommande små, nyetablerade plantor.  
Plantor år 2007: 30 blommande, 37 ej blommande. 
Beskrivning av området: Torr sluttande sandig slänt mellan en åker och ner mot vägen. 
Mycket öppna ytor. 
Följearter: Gråfibbla, ljung, vårbrodd. 
Hot-Åtgärder: Der finns inga direkta hot mot växtplatsen idag. Mosippan växer endast ut-
med en sträcka på 6-8 m. Slänten är fin på större partier men den begränsade utbredningen vi-
sar hur svårt den har för att frösprida sig. Andra delar av slänten (mot väster) kan röjas på sly 
och brännas så att mosippelokalen kan bli större. Manuell fröspridning måste troligen till. En 
lokal som kan ha vissa förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan.  

Data om lokalen: 
Vaggeryds kommun, Bondstorp församling. 
Ekokarta: 06D6i 
X-koordinat: 6384450 
Y-koordinat: 1390178 
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Bild 17. I Myrebacken växer mosippan på en sandig slänt med ett flertal blottade ytor. 

Vetlanda kommun 
Björkö 
 
Bevarandestatus: 1 

0 200 400100 Meters  
Karta 83. Lokalen vid Björkö. 
 
Besökt: 20060517 och 20070509 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1985 (130 plantor). Återbesökt årligen mellan 1998 
och 2005. Antalet plantor har varierat mellan 6 och 20 stycken. Enligt boende i området har 
mosippan tidigare varit så riklig att åsen nästan var helt vit när den blommade. 

Data om lokalen: 
Vetlanda kommun, Björkö församling. 
Ekokarta: 06E5j 
X-koordinat: 6377333 
Y-koordinat: 1445857 
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Plantor år 2006: 6 blommande, 26 ej blommande.  
Plantor år 2007: 7 blommande, 28 ej blommande. (Flera ej blommande kan ha gömt sig un-
der allt ris).  
Beskrivning av området: Vacker ås som framförallt är bevuxen av tall (se bild 18). Lokalen 
ligger precis intill samhället Björköby, nära Björkö kyrka. 
Följearter: Lingon, vårfryle, blåbär, backsippa. 
Hot-Åtgärder: Åtgärder behövs för att mosippan ska finnas kvar på lokalen. Området behö-
ver gallras rejält på alla granar och allt lövsly. En del träd föll vid stormen Gudrun, vilket troli-
gen gynnat mosippan eftersom delar av åsen har blivit ljusare. Alldeles för mycket ris och gro-
va grenar låg kvar vid besöket 2007, detta måste tas bort omgående. Den östra sidan av åsen är 
mer öppen än den västra. Mosippan har åtminstone sedan 1970-talet endast vuxit på den väst-
ra sidan. Förnatäcket är väldigt tjockt (8-10 cm) och många rosetter var svåra att upptäcka på 
grund av mossan. Området bör också brännas för att bli av med mossan. En lokal som kan ha 
stora förutsättningar om åtgärder görs för att gynna mosippan.  Marken ägs troligen av pasto-
ratet.  
 

 
Bild 18. För att mosippan ska finnas kvar i Björkö krävs det att området gallras och bränns. 
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Tåssegärde 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 300 600150 Meters

1 2

 
Karta 84. Lokalen vid Tåssegärde. 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Noterad 1985 då mosippan växte på en tallås (rullstensås). Efter 
att området runtom avverkades hittades den i ett körspår på hygget. Därefter har den inte åter-
funnits. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. 
 
Hulevik 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 85. Lokalen vid Hulevik. 
 
Besökt: Ej besökt. 

Data om lokalen: 
Vetlanda kommun, Ramkvilla församling. 
Ekokarta: 05F9a 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6345511 X-koordinat: 6345526 
Y-koordinat: 1450119  Y-koordinat: 1450224 

Data om lokalen: 
Vetlanda kommun, Ramkvilla församling. 
Ekokarta: 05E9j 
X-koordinat:  6346455  (100 m nogrannhet) 
Y-koordinat:  1449955  (100 m nogrannhet) 
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Tidigare data om lokalen: Först noterad 1980. Eftersökt flera gånger men har inte återfun-
nits. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången 
  
Ämmaryd 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 86. Lokalen vid Ämmaryd. 
 
Besökt: 20060526 och 20070509 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 2002. Återbesökt årligen (1 planta vid varje tillfäl-
le). 
Plantor år 2006: 1 blommande. 
Plantor år 2007: 1 blommande. 
Beskrivning av området: Gles tallplantering, nära en mindre väg, på en sluttning ner mot 
Djupamosse. 
Följearter: Ljung, lingon. 
Hot-Åtgärder: Lokalen skuggas av planteringen och fältskiktet är tjockt av mossa. Tallplan-
teringen måste gallras och mossan måste bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Vetlanda kommun, Alseda församling. 
Ekokarta: 06F2e 
X-koordinat: 6364142 
Y-koordinat: 1473082 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 86

Luckebäck 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 87. Lokalen vid Luckebäck. 
 
Besökt: 20060526 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1992. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2005 (1 
planta sedd fram till 2004, därefter 0 plantor).  
Plantor: 0 stycken. (Plantan kan ha missats om den inte var i blom.) 
Beskrivning av området: Vägkant utmed en liten grusväg i en tallskog. 
Följearter: Blåbär, ljung, vårfryle, kruståtel, lingon, linnéa. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Området ser förstört ut av väghållning i 
samband med avverkning av stormvirke.  

 

 

 

 

Data om lokalen: 
Vetlanda kommun, Skede församling. 
Ekokarta: 06F4d 
X-koordinat: 6374382 
Y-koordinat: 1468629 
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Värnamo kommun 
 
Bredaryd (Jonsta) 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 88. Lokalen vid Bredaryd (Jonsta). 
Besökt: 20060528 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1981. Eftersökt 2004 utan återfynd. 
Plantor: 0 stycken. Enligt markägaren har mosippan varit borta i 5-10 år.  
Beskrivning av området: Igenvuxen tallås. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Området är alldeles för igenvuxet av gräs, 
liljekonvalj och tidigare av träd som har skuggat marken. Träden har fallit i stormen Gudrun. 
Det finns en liten sluttning åt andra hållet som har potential men mosippan har aldrig vuxit 
där.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Bredaryd församling. 
Ekokarta: 05D8f 
X-koordinat: 6340879 
Y-koordinat: 1375469 
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Vällersten (Källäng) 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 250 500125 Meters  
Karta 89. Lokalen vid Vällersten (Källäng). 
 
Besökt: 20060528 och 20070524 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1989. Återbesökt årligen mellan 2002 och 2004 (1 
planta). 
Plantor år 2006: 1 blommande. 
Plantor år 2007: 0 stycken (någon planta kan ha dolt sig bland allt ris och bland de träd som 
låg i området.) 
Beskrivning av området: Tallmo intill en skogsväg. Glest med tall. 
Följearter: Lingon, blåbär. 
Hot-Åtgärder: Det är glest med tall och enbuskar. Det största hotet utgörs av för tät mossa i 
fältskiktet. Krattning för att få bort mossan kanske kan vara en lämplig åtgärd att börja med 
här. De träd och grenar som låg kvar efter stormen 2007 måste tas bort omgående. 
 
Ljusbäcken 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 90. Lokalen vid Ljusbäcken. 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Värnamo församling. 
Ekokarta: 05D9i 
X-koordinat: 6347410 
Y-koordinat: 1394480 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Värnamo församling. 
Ekokarta: 05D9j 
X-koordinat: 6348555 (100 m nogrannhet) 
Y-koordinat: 1395555 (100 m nogrannhet) 
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Besökt: 20060528 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1981. Ej eftersökt senare. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallbevuxen slänt ner mot Härån. 
Följearter: Lingon, blåbär,  
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Stora partier är alltför skuggiga och det väx-
er mycket ris och mossa på  lokalen. Små partier ser bra ut. 
 
Kylahov 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters  
Karta 91. Lokalen vid Kylahov. 
 
Besökt: 20060528 och 20070524 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1983. Återbesökt årligen mellan 1998 och 2005 (0-
2 plantor). 
Plantor år 2006: 2 blommande. 
Plantor år 2007: 2 blommande, 1 ej blommande. 
Beskrivning av området: Ljungklädd slänt mellan tallskog och åker (se bild 19). 
Följearter: Lingon, ljung, svinrot. 
Hot-Åtgärder: Området ser fint ut men där växer för mycket ljung och mossa. 
Lämpliga åtgärder är bränning och bete. Trots att det växer så få plantor på lokalen känns den 
värd att satsa på. 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Hånger församling. 
Ekokarta: 05D6h 
X-koordinat: 6331083 
Y-koordinat: 1387143 
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Bild 19. Mosippan växer på slänten mellan tallskogen och åkern. 
 
Ljusseveka 
 
Bevarandestatus: 2. 

0 200 400100 Meters

1
2

 
Karta 92. Lokalen vid Ljusseveka. 
 
Besökt: 20060530 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1983. Återbesökt årligen mellan 1998 och 2005 (0-
2 plantor). 
Plantor: 0 stycken (kan ha missat någon planta, den fanns där året innan). 
Beskrivning av området: Tallskog på åsar utmed avsnörpta delar av Lagan. 
Hot-Åtgärder: Området är ganska igenvuxet och gallring bör genomföras. En ej blommande 
planta kan ha missats. Den har tidigare noterats på två platser en liten bit ifrån varandra. 
 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Värnamo församling. 
Ekokarta: 05D8i 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6343175  X-koordinat: 6343109 
Y-koordinat: 1393515  Y-koordinat: 1393479 
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Hörle  
 
Bevarandestatus: 3. 

0 250 500125 Meters  
Karta 93. Lokalen vid Hörle. 
 
Besökt: 20060530 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1987. Återbesökt årligen mellan 2002 och 2004 (0 
plantor). Har tidigare funnits 2 till 3 plantor. 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallskog intill järnvägsspåret. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Växtplatsen täcktes helt i samband med SJ:s 
grusning av järnvägen. Mosippan har inte setts sedan dess.  
 
Hemmershult-Brunemad 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters

1

2

 
Karta 94. Lokalen vid Hemmershult-Brunemad.. 
 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Värnamo församling. 
Ekokarta: 06D0i 
X-koordinat: 6350355  (100 m nogrannhet) 
Y-koordinat: 1394255  (100 m nogrannhet) 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Fryele församling. 
Ekokarta: 06E0a 
Delområde 1:  Delområde 2: 
X-koordinat: 6353456  X-koordinat: 6353732 
Y-koordinat: 1401165  Y-koordinat: 1401191 
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Besökt: 20060530 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1989. Återbesökt årligen mellan 2000 och 2005 (0 
plantor). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Delområde 1 utgörs av en välhävdad sandig kulle. Delområde 2 ut-
görs av en åkerren. 
Följearter: Delområde 1: Gökärt, blåsuga, gråfibbla, knippfryle. Delområde 2: Backsippa, 
backtimjan, ängshavre, slåttergubbe, gökärt, knippfryle, gråfibbla. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Delområde 1: Enligt markägaren hyste loka-
len som mest 4 plantor. Delområde 2: Tills för några år sedan har det funnits 1 planta, förr var 
det fler.  
 
Hjortsjö 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters
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2

 
Karta 95. Lokalen vid Hjortsjö. 
 
Besökt: Ej besökt. 
Tidigare data om lokalen: Först noterad 1988. Återbesökt årligen mellan 1999 och 2002 (0 
plantor). Enligt markägaren fanns det 100-tals exemplar av mosippan på 1970-talet. På 1990-
talet har den helt försvunnit. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Igenvuxet med gräs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Rydaholm församling. 
Ekokarta: 05E3b 
X-koordinat: 6317355 (100 m nogrannhet) 
Y-koordinat: 1408555 (100 m nogrannhet) 
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Håkantorp 
 
Bevarandestatus: 3. 

0 200 400100 Meters  
Karta 96. Lokalen vid Håkantorp. 
 
Besökt: 20060530 
Tidigare data om lokalen: 3 plantor 1970 (Ström, B. 1970). 
Plantor: 0 stycken. 
Beskrivning av området: Tallskog intill Storån. 
Hot-Åtgärder: Troligen utgången. Inga åtgärder. Igenvuxet med framförallt blåbärsris. Trä-
den har vuxit upp och beskuggar området. Det händer också att delar av marken rasar ner i ån. 
(En närboende visade den exakta platsen där den växte tidigare). 
Övrigt:Ur: Ström, B. Inventering och bedömning av naturvårdsobjekt med botanisk anknytning inom Gis-
laveds köping, Gnosjö och Södra Mo kommuner i Jönköpings län. (Opubl. 1970): ”En mindre lokal för 
mosippa omfattande för närvarande 3 exemplar vid Storåns västra strand under al, björk och 
tall”. 
 

Data om lokalen: 
Värnamo kommun, Kärda församling. 
Ekokarta: 05D9g 
X-koordinat: 6346920 
Y-koordinat: 1381329 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 94

Diskussion 

Historiskt 
Smålands floras databas visar tydligt att mosippan har varit vanlig i vissa trakter i Småland. 
Flertalet av beläggen är från mitten eller slutet av 1800-talet. Det är svårt att utläsa när mosip-
pan började minska eftersom botanikerna har varit verksamma vid olika perioder. Mellan 
1920-1970 finns det inte speciellt mycket data om mosippa. I Börjeson, G. 2004. Floran i Habo 
kommun ges en bra bild av hur mosippans utveckling har varit i Habo kommun under perioden 
1985-1996. År 2002, när Börjesson, G inventerade mosippan på 42 lokaler (noterade under 
1980-talet) kunde det konstateras att den hade försvunnit från hälften av lokalerna. Vid inven-
teringen 2006 och 2007 återfanns den inte på alla dessa 21 lokaler som Börjesson, G hittade 
den på utan minskningen fortsätter.  

Mörkertal 
Troligen finns det ett antal okända lokaler för mosippa i Jönköpings län. De två nya lokalerna 
som har noterades under 2006 (S. Laxagölen och Svedbrokvarn 3 i Habo kommun) var mer 
tur än resultatet av riktade eftersök. Enda sättet att få kunskap om nya lokaler är troligen ”tu-
ren” att gå på någon lokal vid olika inventeringar eller att få in tips från allmänheten. Mosippa 
är en art som allmänheten har kunskap om även om viss förväxling sker med backsippa. 

Förekomst 
Mosippa förekommer eller har förekommit i länets alla kommuner. I Mullsjö kommun är den 
inte noterad sedan början av 1900-talet. Nässjö och Gnosjö har inga aktuella lokaler. Mosip-
pan växer i olika miljöer i Jönköpings län. I Habo kommun växer den framförallt i gles och 
mager tallmo, oftast i anslutning till åsar. I andra trakter växer den på isälvsmaterial i anslut-
ning till rullstensåsar. Åsarna är ofta ganska magra och tallbevuxna. Några av lokalerna är ört-
rika betesmarker och andra har tidigare varit utmarksbete. Idag hittar man mosippan vid stigar 
och utmed vägkanter. 

Krav och hot 
Mosippan minskar i snabb takt i vårt län, när minskningen började kan inte utläsas ur våra 
källor, men flera äldre personer med anknytning till mosippelokalerna säger att den var 
vanlig fram på 1940-, 50-talet. Sedan har flera lokaler försvunnit eller minskat samt indi-
vidantalet på lokalerna minskar fortlöpande. Orsakerna till minskningen är bl a grustäkt, 
avverkning av tallskog, igenväxning (beskuggning) och upphört (skogs)bete. En annan or-
sak är ett allt tätare moss- eller lavtäcke. På många lokaler är ljung och blåbärsriset alltför 
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dominant. Mosippan är en brandgynnad växt och bristen på naturliga bränder medför att 
den får svårt att frösprida sig. 

Hot mot mosippan 
• Många lokaler är för skuggiga. Granar, enstaka tallar och lövträd måste bort. 

Mosippan gynnas av gles skog. Småplantor av löv och gran måste hållas efter.  
• Mosippan kvävs av för täta och tjocka moss- och lavtäcken. På en del lokaler 

har även gräsarter tagit över. Ljung och liljekonvalj kan också vara ett hot. 
 

 
               Bild 20. Mosippan kvävs av ett alltför tjockt mosstäcke. 
 

• Mosippan är långlivad och den klarar sig kvar länge på lokalerna. Nyetablering 
verkar ske i ytterst liten skala på flertalet av lokalerna. Detta beror på att det är 
för lite störning i marken. Det är få lokaler som har tillräcklig störning. Inte ens 
störningarna i flertalet av betesmarkerna är tillräcklig. 

• Skogsgödsling via kvävenedfall. 
• Avverkning (markberedning) kan i sig vara gynnsamt men plantering och upp-

växande träd medför att mosippan konkurreras ut. 
• Breddning, skrapning och plogning av vägar riskerar att förstöra flera lokaler. 
• Även där det finns blottade ytor verkar mosippan ha svårt frösprida sig längre 

sträckor än 10-20 m. Se exemplen Myrebacken, Mossebo och Torarp nedan. 
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Bild 21. Myrebacken. 
 
Myrebacken:  
Mosippan växer i mitten av slänten (bild 21) där det finns gott om blottade ytor som den 
verkar fröså sig på. Men slänten har liknande ytor på båda sidorna om vändplatsen (hitom 
småträden samt bortom första björken) trots det verkar inte mosippans frö hitta dit utan 
fröspridningen verkar ske bara någon meter från plantorna.  

 

 
Bild 22. Mossebo. 
 
Mossebo: I Mossebo växer mosippan på en smal remsa i kanten av kullen. Backsippan är be-
tydligt mera spridd på hela kullen (området). Det finns fina blottade ytor runt om men fröna 
verkar inte hitta dit. (Bild 22) 
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Bild 23. Torarp. 
 
Torarp: I Torarp växer mosippan i en slåtteräng. Bilden 23 visar ett område med gott om 
blottade ytor. På de partier där svinroten växer tätt finns det en del blottlagda ytor men 
även där lyser mosippan med sin frånvaro (1 planta växte där 2006). Betesdjur släpps på 1-
2 dagar sent på året.                  

Åtgärdsförslag 
• I ett första läge bör alla markägare/intressenter bli informerade om var mosip-

pan växer. På grund av okunskap förstörs lokaler. 
• Lokaler med bevarandestatus 1 och eventuellt någon med bevarandestatus 2 har 

högsta prioritet. På dessa lokaler bör kraftfulla åtgärder sättas in. Det innebär 
allt från gallring, röjning och mekanisk störning eller bränning av fältskiktet. 
Pågående bete ska fortsätta på samtliga lokaler och eventuellt kan ”skogsbete” 
återinföras på några lokaler. I de flesta marker verkar bete inte vara tillräckligt 
utan ytterligare störning måste till även där. 

• På lokaler med bevarandestatus 2 bör det i ett första läge arbetas för att förstär-
ka individantalet. Det kan genomföras med mekanisk störning (ytor med naken 
jord måste skapas), fröspridning (hjälpa fröna hitta lämpliga ytor) och i vissa 
fall gallring och röjning. Även bränning av små ytor kan ge en positiv effekt. 
Pågående bete ska fortsätta på samtliga lokaler och eventuellt kan ”skogsbete” 
återinföras på några lokaler. I de flesta marker verkar bete inte vara tillräckligt 
utan ytterligare störning måste till. 

• I dagsläget bedöms det som lönlöst med åtgärder på lokaler med bevarandesta-
tus 3. Antagligen har mosippan inte någon fröreserv och i så fall är det inte me-
ningsfullt med åtgärder på lokaler med bevarandestatus 3. Om nya fynd av mo-
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sippa görs i lokaler som klassats som 3 bör de behandlas som lokaler med beva-
randestatus 2. 

• Mosippans bladrosetter är giftiga men blomknopparna betas gärna av olika djur. 
I betesmarker kan man behöva skydda mosippan genom stängsling under blom-
ningsperioden eller släppa på betesdjuren när den blommat över. 

• Bränning kan innebära bränning av större ytor men på många lokaler kan man 
kombinera t ex ”förnakrattning” och fläckvis bränning. Detta lämpar sig speci-
ellt på lokaler där man inte kan genomföra bränning i en större skala.  

• Bränning är troligen det som är mest gynnsamt för mosippan på sikt men röj-
ning av ljung, krattning av mossa och friläggande av ytor ger nyetablering. Att 
kratta mossa är en krävande åtgärd eftersom mossan snabbt koloniserar den 
blottlagda ytan igen. Viss försiktighet bör till vid krattning av mossa på lokaler 
med få exemplar av mosippa även om mosippan har en djupgående rotstam. 
Om ett mosstäcke på 6-9 cm krattas bort frigörs en del av mosippans rot och vid 
en extremt varm sommar finns det en risk för uttorkning.  

 

 
Bild 24. Pinnar som visar var mosipporna växer. På bilden syns även blottlagda ytor som har skapats. 
 
Margareta Edqvist vill tacka Anders Bertilsson, Mullsjö samt Allan Karlsson och Stig Carlsson, 
Eksjö som följde med och visade sina mosippslokaler. Även ett tack till Hans Thulin, Taberg 
som gjorde henne sällskap en dag. Hans var värdefull kartläsare i Habo bland alla småvägar. 
 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 

 99

Referenser 
 
 
Bengtsson, S. Naturinventering Aneby kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 1975 
 
Börjeson, G. Floran i Habo kommun. SBF-förlaget, Uppsala. 2004 
 
Gärdenfors, U. Rödlistade arter i Sverige. Artdatabanken, 2005 
 
Smålands Flora: Databas 
 
Ström, B. Inventering och bedömning av naturvårdsobjekt med botanisk anknytning inom Gislaveds köping, 
Gnosjö och Södra Mo kommuner i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Opubl. 1970 
 
Christoffersson, I. Översikt över naturförhållanden och naturvårdsfrågor. Håkanstorp 1978 
 
Internet: 
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/ane-vern.PDF 
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcomehtml 
http://www.sbf.c.se/www/upl/files/mosippasbf_53.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTERING AV MOSIPPA 

 

 

 100

Bilaga 1. Sammanfattning över mosippelokalerna 
Tabell 1. Kommunvis sammanfattning över de besökta lokalerna. 

Kommun Lokalnamn Antal plantor 
2006 

Antal plantor 
2007 

Bevarandestatus 

Aneby Vickenstorp 0  3 

Aneby Borgen 16 7 2 

Eksjö Eksjö-Bjässarp 52 60 1 

Eksjö Ägersgöl 7 10 2 

Eksjö Björnstorp 22 22 1 

Eksjö Hults-Ebbarp 2 3 3 

Eksjö Kållstorp 75 69 1 

Eksjö Börsebo 1 0 3 

Eksjö Bygdås 24 11 1 

Eksjö Hässleby 1 0 3 

Eksjö Vallnäs 4  2 

Eksjö Mariannelund 1 7 8 1 

Eksjö Mariannelund 2 5 9 2 

Eksjö Stora Fagerhult Ej besökt  3 troligen utgången 

Eksjö Hagersryd Ej besökt  3 troligen utgången 

Eksjö Ränneslätt 49 70 1 

Eksjö Västra Brudbadet 5 10 2 

Eksjö Kråkeberg 5 6 2 

Gislaved Nennesmo 18 25 1 

Gislaved Isberga (Röjan) 0  3 troligen utgången 

Gislaved Tuskebo 2 8 2 

Gislaved Sandbeget 5 7 2 

Gislaved Stora Hestra 0  3 troligen utgången 

Gislaved Mossebo 49 28 1 

Gislaved Värö naturreservat 2 2 2 

Gislaved Barkhult 0  3 troligen utgången 

Gnosjö Håkanstorp 0  3 troligen utgången 

Habo Brännåsen (Duvenäbben) 21 29 1 

Habo Gagneberg (Gagnån) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Strömbäck (Björkekullen) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Häldeholm (Bärtebo) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Maden (Brännåsen) 0  3 troligen utgången 
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Kommun Lokalnamn Antal plantor 
2006 

Antal plantor 
2007 

Bevarandestatus 

Habo Bränninge (Åsebygd)  2 3 2 

Habo Svenshult 1 (Korpåsen) 5 5 2 

Habo Svenshult 2 (Madamon I) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Svenshult 3 (Madamon II) 0  3 troligen utgången 

Habo Ulvestorp (Vägagölen) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 1 (Hulebo I) 39 36 1 

Habo Hökensås 2 (Lövkullen) 4 4 2 

Habo Hökensås 3 (Strandgölsvägen) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 4 (S.Laxagölen) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 5 (Falks grav) 0  3  

Habo Hökensås 6 (Svedbrotorp) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 7 (Strömbäck) 4 6 2 

Habo Hökensås 8 (Kvigsjön) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 9 (Havsjöbergsvägen) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 10 ( Lövkullevägen) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 11 (Hulebosjön) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 12 (Strandgölen) 0  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 13 (Svedbromossen) 0  3 troligen utgången 

Habo Hökensås 14 (Sänksjön) 0  3 troligen utgången 

Habo S. Laxagölen 3 4 2 

Habo Svedbrokvarn 1 (Stenamossen) 0  3 

Habo Svedbrokvarn 2 (Risaved) 1  2 

Habo Svedbrokvarn 3 1  2 

Habo Svedbrokvarn 4 0  3 

Habo Järphult 0  3 

Habo Karstorp 5  2 

Habo Fagerhult 1 (Fjölabäcken II) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Fagerhult 2 (Fjölabäcken I) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Fagerhult 3 (Galgbacken) Ej besökt  3 troligen utgången 

Habo Fagerhult 4 0  3 troligen utgången 

Habo Fagerhult 5 (Fagerhult I) 0  3 troligen utgången 

Habo Skämningsfors 1 (Blåhultsvägen) 17 13 1 

Habo Skämningsfors 2 (Sandvadet) 0  3 troligen utgången 

Habo Ekebäcken (Fjällböl) 0  3 troligen utgången 

Habo Fjällböl (Annelund) 0  3 troligen utgången 

Habo Alvasjön 0  3 troligen utgången 

Habo Hulebo (Hulebo II) 31 32 1 
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Kommun Lokalnamn Antal plantor 
2006 

Antal plantor 
2007 

Bevarandestatus 

Habo Henebacken (St. Kopparhult) 0  3 troligen utgången 

Habo Backen (Kopparhults kvarn) Ej besökt  3 troligen utgången 

Jönköping Järstorp/Skogstorpet 0  3 troligen utgången 

Jönköping Magerslätt 6 16 2 

Jönköping Bosarp 7 9 2 

Jönköping Svinhult 0  3 

Jönköping Konungsö kvarn 12 27 1 

Jönköping Kåperyd 2  2 

Jönköping Brudakullen Ej besökt  3 troligen utgången 

Nässjö Södra Äng 0  3 troligen utgången 

Sävsjö Röd 0  3 troligen utgången 

Sävsjö Köpstad 0  3 troligen utgången 

Sävsjö Tömmen 0  3 troligen utgången 

Sävsjö Forsa 34 18 1 

Sävsjö Mäjensjö 40 38 1 

Sävsjö Komstad 8 13 1 

Sävsjö Skepperstad 0  3 troligen utgången 

Tranås Norraby 0  3 troligen utgången 

Tranås Röhälla 20 18 1 

Vaggeryd Tröjebo 2 0 2 

Vaggeryd Bjälkön Ej besökt  3 troligen utgången 

Vaggeryd Skillingaryds skjutfält 0  2 

Vaggeryd Torarp 35 30 1 

Vaggeryd Myrebacken 70 67 1 

Vetlanda Björkö 32 35 1 

Vetlanda Tåssegärde Ej besökt  3 troligen utgången 

Vetlanda Hulevik Ej besökt  3 troligen utgången 

Vetlanda Ämmaryd 1 1 2 

Vetlanda Luckebäck 0  3 troligen utgången 

Värnamo Bredaryd (Jonsta) 0  3 troligen utgången 

Värnamo Vällersten (Källäng) 1 0 2 

Värnamo Ljusbäcken 0  3 troligen utgången 

Värnamo Kylahov 2 3 2 

Värnamo Ljusseveka 0  2 

Värnamo Hörle  0  3 troligen utgången 

Värnamo Hemmershult- Brunemad 0  3 troligen utgången 

Värnamo Hjortsjö Ej besökt  3 troligen utgången 
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Kommun Lokalnamn Antal plantor 
2006 

Antal plantor 
2007 

Bevarandestatus 

Värnamo Håkantorp 0  3 troligen utgången 
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