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Abstract 

Pulsatilla vernalis is one of several endangered plant species that benefit from wildfires and 
small scale disturbance events that repel competing vegetation and create open patches in the 
vegetation cover. Previous studies argue that Pulsatilla vernalis is decreasing in numbers due 
to vegetation changes associated with the decrease in wildfires, forest grazing and changes in 
forest management. In this study, 17 populations of P. vernalis were inventoried in order to 
examine if soil and/or vegetation structures affect the population structure of P. vernalis (i.e. 
population size, presence of flowering individuals, density of juveniles) and if performed 
conservation attempts in the populations have been positive for P. vernalis. This was done by 
counting the number of vegetative, flowering and juvenile individuals and examining soil and 
vegetation structure in the populations. The population sizes were then compared with 
estimates of population sizes from earlier inventories of P. vernalis at the same localities. The 
study also presents specific recommendations for an improved conservation management of 
P. vernalis. The results of this study show that mechanical conservation management had a 
positive effect on the population size and that open areas in the vegetation cover provided 
better conditions for viable populations of P. vernalis. To prevent the trend of decreasing 
population sizes of P. vernalis, conservation measures must be carried out to repel competing 
vegetation and to restore or maintain open patches in existing populations.  
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Förord  

Denna uppsats utgör Brita Danielssons kandidatexamensarbete i Biologi vid institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet och omfattar 15 högskolepoäng. Syftet 
med examensarbetet var att utföra en inventering i fält av mosippelokaler i Säters och 
Borlänge kommun för att kunna följa upp populationsutvecklingen i lokalerna samt att 
undersöka om mosippan påverkas av igenväxning av konkurrerande arter. Jag vill tacka 
Sören Nyström och Staffan Jansson, biologer vid Borlänge och Säters kommun, för all hjälp 
och delgivning av värdefulla erfarenheter i fält. Jag vill också tacka min handledare Ulla 
Carlsson Granér på Umeå universitet för all hjälp och inspiration under examensarbetet.  
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1. Inledning och bakgrund 

 

1.1 Historisk bakgrund 

 
Många studier visar att naturliga störningar som bränder, stormar och översvämningar ökar 
biodiversiteten i ekosystem som är i sena successionsstadier, som t.ex. skogar. I och med de 
naturliga störningarna får vissa arter chans att etablera sig (Pullin 2002) och för en del arter 
är det livsviktigt med återkommande störningar (Granström 2008). Människan har på 
senare år effektivt motverkat naturliga störningar t.ex. genom att hindra skogsbränder, vilket 
har påverkat den biologiska mångfalden negativt (Granström 2001, Pullin 2002). 
Markstörningar som bränder och skogsbete gynnar många hotade växtarter då de hejdar 
igenväxning av konkurrerande arter, bidrar till ett större ljusinsläpp och skapar öppna ytor i 
fältskiktet där nya plantor får chans att etablera sig. På senare tid har man därför inom 
naturvårdsarbetet använt sig av bränder, bete och mekaniska metoder som t.ex. krattning 
och bortdragning av konkurerande växtlighet för att gynna arter som kräver markstörningar 
för sin överlevnad (Larsson 2007, Granström 2008).  
 

Mosippa (Pulsatilla vernalis) är en av de hotade arterna som gynnas av skogsbränder och 
andra markstörningar som håller undan konkurrerande växtlighet. Mosippan finns endast 
naturligt i Europa och har en huvudutbredning inom Östersjöområdet. År 2000 bedömdes 
cirka 22 % av hela jordens bestånd av mosippor finnas i Sverige (Åström och Stridh 2003) 
och den svenska förekomsten av arten utgör en viktig andel av världspopulationen (Ståhl och 
Edqvist 2006, Granström 2008). I Sverige är mosippan fridlyst (Edqvist 2009) och rödlistad 
med klassningen starkt hotad art (EN). Arten bedöms ha minskat med åtminstone 50 % i 
Syd- och Mellansverige under de senaste 50 åren. Det finns många anledningar till varför 
mosippan minskar i antal men de viktigaste orsakerna anses bero på förändringar i 
vegetationen på grund av minskning av skogsbränder och skogsbete samt av en ökad 
eutrofiering orsakat av ett förändrat skogsbruk (Ståhl och Edqvist 2006). Det finns teorier 
om att mosippan lätt kan konkurreras ut av högre växter på grund av att artens bladrosett 
ligger tätt mot marken och därför lätt blir överväxt eller skuggas ut (Granström 2008). Även 
andra lågväxande arter som ryl, Chimaphila umbellata och linnea, Linnea borealis, som i 
likhet med mosippan trivs i glesa tallskogar med magra jordar, minskar i antal på grund av 
en ökad konkurrens från tätväxande arter som gräs och blåbär (Bohlin 2007). Eftersom 
mosippan minskar i antal är det viktigt att följa upp populationsutvecklingen dels för att få 
ökad förståelse varför mosippan minskar i antal och dels för att utvärdera om vidtagna 
naturvårdåtgärder varit effektiva eller inte. Tidigare studier har visat att etablering av 
mosippa gynnas av småskalig störning, d.v.s. störning som blottlägger mindre ytor där 
groddplantor kan gro (Kellner 1993, Grzyl och Ronikier 2011). Granströms (2008) och 
Holmers (2012) studier pekar på att mosippan gynnas av mekaniska naturvårdsåtgärder där 
man drar undan konkurrerande vegetation och skapar luckor i vegetationstäcket medan 
Sandströms, Milberg och Svenssons (2014) studie visade att endast bränning eller bränning i 
kombination med mekanisk störning gav ett positivt resultat för populationsutvecklingen. Då 
det finns studier som visar motsägande resultat om hur effektiva olika naturvårdsåtgärder är 
behövs fler studier av vilka naturvårdsåtgärder som främjar nyetablering av mosippa samt 
vilka miljöfaktorer som ger livskraftiga mosippepopulationer. Detta för att få en mer samlad 
bild om vilka naturvårdsåtgärder som i framtiden är mest lämpade för att främja en 
livskraftig population av mosippa i Europa. 
 
I detta examensarbete har jag följt upp tidigare inventeringar av mosippor i två kommuner, 
Borlänge och Säters kommun i Dalarna, samt undersökt om vidtagna naturvårdsåtgärder och 
olika miljöfaktorer vid lokalerna har någon påverkan på populationsstrukturen vid de 
inventerade lokalerna. 
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1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att följa upp populationsutvecklingen på 17 lokaler med 
mosippa i Säters och Borlänge kommun, undersöka vilka habitatfaktorer på lokalerna som 
kan ha påverkat populationsstorlek och populationsutveckling, samt att följa upp om 
vidtagna naturvårdsåtgärder varit effektiva eller inte. I examensarbetet kommer även 
rekommendationer av naturvårdsåtgärder föreslås. Detta för att i framtiden förhoppningsvis 
kunna öka andelen livskraftiga populationer i Borlänge och Säters kommun. 
 

1.3 Problemställning och hypotes 

 

Examensarbetet utgår från dessa frågeställningar: 

 Finns det något samband mellan aktuell populationsstruktur (populationsstorlek, 
förekomst av blommande individer och täthet av juveniler i mosippepopulationerna) 
och mark- och/eller vegetationsstrukturen i lokalerna?  

 Har antalet individer av mosippor ökat, minskat eller är individantalet oförändrat 
jämfört med tidigare inventeringar? 

 Finns det något samband mellan utvecklingen av mosippepopulationerna och mark- 
och/eller vegetationsstrukturen i lokalerna? 

 Har naturvårdsåtgärderna som vidtagits i mosippapopulationerna påverkat 
populationsstorleken positivt?  

 
Hypotesen är att det finns ett negativt samband mellan populationsstorlek och mängden 
konkurrerande arter, ett positivt samband mellan populationsstorlek och andelen öppen 
mark samt att populationsstorleken har ökat för mosippelokaler med vidtagna 
naturvårdsåtgärder. 
 

 

2. Material och metod 
 
2.1 Studerad art 

 

Mosippan tillhör familjen ranunkelväxter och är en flerårig 5-20 cm hög ört (Mossberg och 
Stenberg 2003, Mossberg och Stenberg 2006). Mosippan blommar mellan april och juni med 
stora blommor som sitter på enblommiga stjälkar. Kronbladen är 2-3 cm långa och är vita på 
insidan och har en rosa, violett eller blåaktig utsida. Hyllebladen är brunaktiga och har långa 
silkeshår och även blomstjälkarna är håriga. Mosippan har en basal bladrosett med 
läderartade, vintergröna blad. Basalbladen är parbladiga med 3-5 flikiga småblad. Mosippans 
nöt är rödbrun med ett gulhårigt, ca 4 cm, långt stift (Ståhl och Edqvist 2006, Mossberg och 
Stenberg 2006) och fröna är mogna i början av juli (Granström 2008). Arten trivs bäst på 
mager och torr sand- eller grusmark som t.ex. rullstensåsar, körvägar och glesa tallhedar 
(Mossberg och Stenberg 2003, Mossberg och Stenberg 2006, Ståhl och Edqvist 2006). 
Mosippan verkar även gynnas av mark med sparsam vegetation med ett tunt humuslager 
(Granström 2008). Idag hittas mosippan nästan enbart på och i anslutning till 
isälvsavlagringar som t.ex. rullstensåsar och sandfält (Ståhl och Edqvist 2006).  
 

2.2  Studieområdet, tidigare mosippainventeringar och vidtagna 

naturvårdsåtgärder 

 

Totalt har mosippa inventerats i 17 lokaler i Borlänge och Säters kommun. Av dessa lokaler 
låg tio i Borlänge kommun och sju i Säters kommun. Lokalerna i Borlänge och Säters 
kommun ligger nära varandra geografiskt och finns i liknande habitat. Alla av miljökontoret 
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kända lokaler, både lokaler där mosippa fortfarande finns och lokaler där arten försvunnit, 
inventerades i Borlänge kommun. Av de inventerade lokalerna i Borlänge kommun låg fyra 
lokaler på eller i nära anslutning till Badelundaåsen, fyra lokaler låg i ett flygsandfältområde 
varav två lokaler i en kraftledningsgata, en lokal låg vid en banvall och en lokal låg på en höjd 
med grusig morän. De inventerade lokalerna i Säters kommun låg alla i Djupdalsområdet 
som är ett åskomplex med många dödisgropar i anslutning till Badelundaåsen (Mosmann 
2006). I Säters kommun inventerades så många lokaler som hanns med under tidsramen för 
examensarbetet.   
 
Inventering av lokalerna i fält utfördes under 12 dagar mellan den 3 april och den 16 maj 
2014. Vid inventeringen användes en i förväg för denna undersökning framtagen fältblankett, 
(Bilaga 1). Lokalernas omgivning klassades enligt de i fältblanketten förbestämda klasserna 
skog, odlingslandskap, urban miljö och övrig mark (beskrivning hur övriga variabler i 
fältblanketten uppskattades ges i kommande stycken). I samband med inventeringen mättes 
alla lokaler i Borlänge in med GPS enligt kommunens önskemål. I Säters kommun var alla 
lokaler redan inmätta med GPS och därför användes endast en GPS för att hitta lokalerna i 
fält.  I Bilaga 2 finns koordinater för alla inventerade lokalerna sammanställda. Alla lokaler 
fotograferades vid inventeringen.  
 
I samband med detta examensarbete var miljökontoret vid Borlänge kommun intresserade av 
att få alla mosippelokaler i kommunen inventerade och inmätta med GPS för att få en 
helhetsbild av mosippans utbredning och status samt för att se effekten av vidtagna 
naturvårdsåtgärder. Säters kommun gjorde år 2006 en inventering av alla kända 
mosippelokaler i vissa delar av kommunen samt en uppföljande inventering år 2007. Syftet 
med inventeringarna var att i samråd med markägarna kartlägga förekomsten av arten, 
bedöma och beskriva artens tillstånd, arbeta för att säkra bestånden av mosippor genom 
akuta skötselåtgärder samt att ge långsiktiga skötselråd för att trygga artens överlevnad. 
Resultatet av projektet sammanställdes i en rapport ”Mosippa i Säter – Projekt för en 
långsiktig överlevnad av mosippa, Pulsatilla vernalis”. Rapporten visade att det totala 
individantalet stadigt minskar (Mosmann 2006). Även Säters kommun var intresserad av att 
i samband med detta examensarbete få en uppföljande inventering av mosippelokaler i 
Djupdalsområdet för att få information om utvecklingen av populationsstorleken sedan 
senast gjorda inventering år 2007.  
 
Kartor över lokalerna i Borlänge och Säters kommun tillhandahölls i pappersformat av 
kommunbiologerna Sören Nyström, Borlänge kommun, och Staffan Jansson, Säters 
kommun, vilka även personligen visade lokalernas exakta läge i fält. Information om det 
totala individantalet från tidigare inventeringar i Borlänge kommun inhämtades från 
Dalafloran på Dalarnas Botaniska Sällskaps hemsida (Dalarnas Botaniska Sällskap 2014) 
(Bilaga 2).  Uppgifter om individantalet i Säters kommun (Bilaga 2) inhämtades från den 
tidigare gjorda inventeringen 2006 som dokumenterades i samband med projektet ”Mosippa 
i Säter – Projekt för en långsiktig överlevnad av mosippa, Pulsatilla vernalis (Mossman 
2006) och från en uppföljande inventering år 2007 (Staffan Jansson, muntl. 2014).  
 
Under fältbesöken i Borlänge kommun informerade kommunbiologen om de av kommunen 
kända vidtagna naturvårdsåtgärderna för respektive lokal. Uppgifter om naturvårdsåtgärder 
hade utförts eller ej samt vilken sorts naturvårdsåtgärder som hade vidtagits i Säters 
kommun fram till år 2006 fick jag genom Mossmans (2006) rapport. De naturvårdsåtgärder 
som vidtagits i Säters kommun efter år 2007 informerade kommunbiologen Staffan Jansson 
om muntligen. De av Borlänge och Säters kommun kända vidtagna naturvårdsåtgärder för 
respektive inventerad lokal finns sammanställt i Bilaga 3.  
 
Det finns i dagsläget ingen standard för vilken metodik man ska använda vid inventering och 
uppskattning av populationsstorlek av mosippa och det har använts flera olika metoder för 
att inventera arten (Granström 2008, Sandström 2013). Vid de tidigare inventeringarna i 
Borlänge och Säters kommun räknades antalet bladrosetter (Mosmann 2006, Dalarnas 
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Botaniska Sällskap 2014). I de tidigare inventeringarna som Säters kommun utfört finns 
också dokumentation om antalet blommande individer år 2006 och 2007. I min studie valde 
jag dock att inte jämföra blomdata från tidigare inventeringar med blomdata från min 
inventering 2014 då flera studier pekar på att antalet blommande individer varierar mellan 
år, vilket främst anses bero på variation i väderlek och klimat (Kellner 1993, Grzyl et al 2013). 
 
2.3 Inventering av mosippa 2014 

 
2.3.1 Uppskattning av populationsstorlek, populationstäthet, täthet av juvenila 

individer och floral förekomst samt utveckling av populationerna sedan tidigare 

inventering   

 
I denna studie räknades en population vara en sammanhållen grupp av mosippor som växte 
minst 15 m från den närmsta ansamlingen av individer. I varje population inventerades alla 
adulta individer genom att försiktigt känna på mosippornas rötter om de var sammanväxta 
eller ej. De bladrosetter som var sammanväxta i rötterna räknades som en individ. För att 
undersöka om populationer hade blommande individer gjordes en notering om en adult 
individ var vegetativ eller blommande. Som hjälp vid räkningen av individer, dvs. 
uppskattning av populationsstorlek, användes plastpinnar som stacks ned i jorden bredvid 
varje adult individ för att inte glömma bort någon individ och för att förhindra att en individ 
räknades flera gånger. I denna studie bedömdes en adult individ vara en mosippa med 
basalblad över 3 cm och en juvenil en individ vars basalblad är under 3 cm långa. 
Populationens yta i kvadratmeter uppskattades okulärt och mättes in med måttband. 
Individtätheten av mosippor beräknades genom att dividera det totala antalet adulta 
individer med lokalens ytstorlek. Antalet juvenila individer uppskattades genom att räkna 
antalet juveniler i slumpvis, fem per lokal, utkastade 1 m x 1 m provrutor. I de lokaler där 
mosippas växte inom 5 m2 eller mindre totalinventerades förekomsten av juvenila individer. 
Vid lokalen Hean 2 uppskattades juvenila individer till 15 % av det totala individantalet 
genom en okulär bedömning. Den juvenila tätheten per population (antal per m2) 
uppskattades genom att ta medelvärdet av antalet juveniler i de fem inventerade rutorna. I 
populationer med en yta av 5 m2 eller mindre dividerades det totala juvenil antalet med 
populationens yta.  
 

För att få en uppfattning om hur de undersökta mosippepopulationerna utvecklats sedan 
tidigare inventeringar jämfördes den uppskattade populationsstorleken 2014 (antal individer 
per population) med data om individantal från tidigare inventeringar i Borlänge och Säters 
kommuner. De populationer som ökat i individantal klassades som ökande populationer, de 
populationer som var oförändrade i individantal klassades som stabila populationer och de 
populationer som minskat i individantal klassades som minskande populationer sedan den 
senast gjorda inventeringen. Tidigare dokumentation om det totala individantalet i lokalerna 
vid Hean var ej uppdelat i två delpopulationer, Hean 1 och Hean 2, som i denna studie, 
(Dalarnas Botaniska Sällskap 2014). Vid denna studie valdes därför de inventerade värdena 
för Hean 2 att jämföras med de tidigare värdena då individantalet för Hean 2 
överensstämmer bättre med den tidigare inventeringen än individantalet för Hean 1.  En av 
lokalerna (Sörbo) saknade tidigare dokumentation om det totala individantalet och är därför 
inte med i analyserna gällande populationsutveckling. 
 

2.3.2 Inventering av mark- och vegetationsstruktur  

 

För att undersöka om det finns något samband mellan mosippepopulationernas utveckling 
(minskat, ökat, oförändrat individantal) och struktur (storlek, förekomst av florala samt 
juvenila individer 2014) och habitatfaktorer (mark- och vegetationsstruktur) på de 
undersökta lokalerna gjordes en närmare undersökning av markförhållanden och 
vegetationsstruktur i 10 av de totalt 17 besökta mosippapopulationerna. Inom tidsramen för 
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examensarbetet fanns inte möjlighet att göra denna mark- och vegetationsinventering för alla 
lokaler.  Vid de tre lokaler där mosippan var utdöd (Tabell 1) kunde heller inte populationens 
exakta yta avgränsas i fält och därför inventerades inte antalet buskar och träd i dessa lokaler. 
Dock slumpades provrutor och provgropar ut i det område som kommunbiologen 
uppskattade var den utdöda populationens gamla utbredning. 
 
Jordarten vid lokalerna bestämdes genom en okulär undersökning av materialet från en ca 3 
dm djup provgrop som slumpades ut på lokalen. Förnatjockleken mättes med en tumstock 
och fem provgropar för mätning av förnatjocklek slumpades ut per lokal. Vid de lokaler som 
var små till ytan grävdes så många provgropar för mätning av förnatjocklek som möjligt utan 
att det var risk att skada mosipporna. Medeltjockleken av förnalagret beräknades för varje 
lokal (Bilaga 2). Lokalernas näringsstatus klassades som näringsrik eller näringsfattig genom 
en okulär bedömning av vegetationen. Vid eventuell förekomst av kvävekrävande kärlväxter 
som t.ex. brännässla (Jonsell 2010) klassades lokalen som näringsrik och vid förekomst av 
växter som gynnas av näringsfattiga förhållanden som t.ex. lavar och lingon klassades 
marken som näringsfattig. Lokalernas fuktighetsgrad delades in i klasserna torr, frisk, fuktig 
eller blöt genom en okulär sammanslagen bedömning av jordart, terrängförhållande, 
växtlighet samt av en grov uppskattning av hur långt det var till grundvattenytan (Sveriges 
lantbruksuniversitet 2007). 
 
För att göra en uppskattning av vegetationsstrukturen i lokalerna slumpades fem 1 m x 1 m 
provrutor ut i varje lokal för en okulär bedömning av fält- och bottenskiktets täckningsgrad i 
procent för olika grupper av vegetation. De populationer som var 5 m2 eller mindre till ytan 
totalinventerades med avseende på täckningsgrad. Bedömningen av täckningsgraden utgick 
från Hult-Sernander-Du Rietz-skalan. Vegetationen i fältskiktet delades in i klasserna låga 
örter, höga örter, gräs, mossor och lavar samt öppen mark. Vid klassning av låga och höga 
örter användes Skogforsks klassning (2014a, 2014b) som hjälp vid bedömningen. Alla buskar 
och träd under 1,5 m och alla träd över 1,5 m räknades i en tio meters radie från 
populationens mitt för att få en bedömning av hur mycket skuggade växtlighet det fanns i och 
i närheten av mosippepopulationerna.  
 
2.3.3 Bedömning av naturvårdsåtgärder och skötselstatus 

 

I denna studie räknas en naturvårdsåtgärd som en riktad åtgärd som vidtagits för att gynna 
mosippan som t.ex. bränning och mekaniska metoder (krattning av löv, skapande av luckor i 
vegetationstäcket, bortdragande av konkurrerande växtlighet, röjning och gallring av skog). 
För att se om ytterligare naturvårdsåtgärder än de som kommunbiologerna informerat om 
var vidtagna gjordes observationer i fält vid inventeringstillfället (Bilaga 3). Dessutom 
gjordes en skattning av skötselstatusen vid varje lokal. Skötselstatusen i lokalerna klassades 
som bra, medelgod eller dålig. En subjektiv bedömning av skötselstatusen gjordes genom att 
göra en sammanvägd uppskattning av de observerade habitatfaktorerna förekomst av 
konkurrerande växter, andelen öppen mark, förekomst av markstörningar och hur mycket 
lokalen skuggades av träd och buskar. För att klassas med en bra skötselstatus skulle lokalen 
ha en stor andel öppen mark, en liten andel konkurrerande växtlighet, vara solbelyst större 
delen av dagen och påverkas av regelbundna markstörningar, vilka alla är faktorer som anses 
gynna nyetablering av mosippa (Kellner 1993, Åström och Stridh 2002, Granström 2008). 
För klassningen medelgod skötselstatus krävdes några av ovan nämnda habitatfaktorer och 
för att klassas med en dålig skötselstatus krävdes att inga eller en ringa del av ovan nämnda 
habitatfaktorer observerades.    
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2.4 Statistiska analyser  

 
2.4.1 Förberedande arbete 
 
Programmen Excel och NCCS 9 (Hinze 2013) användes för att analysera insamlat data. Excel 
användes för att sammanställa det inventerade datat, beräkna individtätheten, täthet av 
juvenila individer samt förändringar i populationsstorlek över tiden. Data screening, 
Pearsons korrelationstest och t-test gjordes i NCCS 9 (Hinze 2013). Arbetet med de 
statistiska analyserna startades med att screena datat för att se om de insamlade värdena var 
normalfördelade eller inte. Datascreeningen visade att habitatfaktorerna förnatjocklek, antal 
buskar, antalet träd, andelen låga örter, andelen gräs, andelen mossor och lavar samt andelen 
öppenmark var normalfördelade medan det totala antalet individer, antalet blommande 
individer, individtätheten och medelvärdet av antalet juveniler per kvadratmeter ej var 
normalfördelade. De variabler som inte var normalfördelade transformerades för att 
dataseten skulle bli approximativt normalfördelade.  Värdena för det totala antalet mosippor 
för alla de inventerade lokalerna log-transformerades alternativt log+1-transformerades då 
tre lokaler med noll antal mosippor ingick. Signifikansnivån sattes som P = 0,05 för alla 
tester. I samband med data screeningen gjordes även X, Y plottar i Excel och histogram i 
NCSS 9 (Hinze 2013) för att få en uppfattning om de olika inventerade variablerna och 
spridningsmönstret för dessa. 
 
2.4.2 Statistiska beräkningar  

 
För att se om det fanns något samband mellan aktuell populationsstorlek, förekomst av 
florala individer och juvenil täthet i mosippepopulationerna och mark- och/eller 
vegetationsstrukturen på lokalerna där mosippa växte gjordes parvisa Pearson 
korrelationstester samt t-tester. Pearsons korrelationstest utfördes för att se om det fanns 
något linjärt samband mellan det totala antalet mosippor och de inventerade 
habitatfaktorerna (dvs. mark- och vegetationsstruktur) samt mellan individtätheten och de 
inventerade habitatfaktorerna från årets inventering. T-test utfördes för att jämföra om de 
inventerade habitatfaktorerna skiljde mellan populationer med förekomst av blommande 
individer och populationer där inga blommande individer observerades samt mellan 
populationer där det fanns juvenila individer och populationer där inga juveniler 
observerades. T-test gjordes också för att jämföra det totala antalet individer skiljde mellan 
blommande och ej blommande populationer och mellan populationer med eller utan juvenila 
individer. T-tester gjordes även för att jämföra om den totala populationsstorleken och mark- 
och/eller vegetationsstrukturen skiljde mellan lokaler med vidtagna naturvårdsåtgärder och 
lokaler utan vidtagna naturvårdsåtgärder. 
 
För att åskådliggöra om antalet individer av mosippor ökat, minskat eller är oförändrat 
jämfört med tidigare inventeringar gjordes beräkningar för att få fram förändringen av 
populationsstorlek i procent samt diagram som visade resultaten i Excel. De populationer 
som ökat i individantal klassades som ökande populationer, de populationer som var 
oförändrade i individantal klassades som stabila populationer och de populationer som 
minskat i individantal klassades som minskande populationer sedan den senast gjorda 
inventeringen. Ett t-test gjordes även för att se om det fanns någon signifikant skillnad i 
habitatfaktorer (mark- och vegetationstruktur) mellan lokaler som klassats som ökande/eller 
stabila i populationsstorlek och lokaler som klassats som minskande i populationsstorlek.  
 
Data från de utdöda lokalerna uteslöts från Pearsons korrelationstest och t-testen då man 
inte bedöms kunna dra slutsatser om det är dagens habitatfaktorer eller inte som påverkade 
att mosipporna dog ut.  

Den i fält inventerade habitatfaktorn höga örter togs ej med i analyserna då det endast växte 
höga örter i liten omfattning vid två lokaler. Den låga förekomsten av höga örter bedöms bero 
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på att lokalerna ligger på torra och näringsfattiga marker där kvävekrävande höga örter 
sällan trivs. 
 
Alla sammanställda resultat från inventeringen redovisas i Bilaga 2. Fältblanketter med 
utförligare information om lokalerna finns vid miljökontoret i Säters och Borlänge kommun, 
vid Länsstyrelsen i Dalarnas läns naturvårdsenhet och hos författaren. 
 
 

3. Resultat 
  

3.1 Resultat från årets inventering  

 
Alla de 17 inventerade populationerna av mosippa i Borlänge och Säters kommun låg på 
sandigt material förutom lokalen vid Dalsjöberget som låg på en höjd med grusig morän. Alla 
inventerade lokaler hade torra markförhållanden och en fattig näringsstatus.  De flesta av 
lokalerna (13 stycken) låg i barrskog eller blandskog, en av lokalerna låg på ett nyligen 
avverkat kalhygge och tre av lokalerna fanns på övrig mark, varav två i en kraftledningsgata 
och en vid en järnvägsbank. Information om kommuntillhörighet, antalet blommande och 
icke blommande individer, det totala individantalet, individtätheten och medelvärdet för 
antalet juveniler per kvadratmeter för de inventerade lokalerna visas i Tabell 1.   
 
Den till ytan största populationen, Lennheden 1, hyste flest mosippor (375 individer) medan 
den till ytan minsta populationen, Sörbo, hyste det minsta antalet individer (4 stycken). 
Population Hean 1 hade den högsta individtätheten med 17 individer per kvadratmeter och 
den lägsta individtätheten hade population Lennheden 2 med 0,09 individer per 
kvadratmeter. Vid tre av lokalerna i Borlänge kommun har mosippan försvunnit sedan den 
senaste dokumenterade inventeringen år 1986 (Tabell 1 och Bilaga 2).   
 
Vid elva lokaler har naturvårdsåtgärder vidtagits i form av mekaniska metoder som 
bortdragning av konkurrerande växtlighet, kapande av sly och skapande av luckor i 
vegetationstäcket och förnalagret för hand (Bilaga 3). Skötselstatusen bedömdes som bra vid 
två lokaler (population Lennheden 1 och Lennheden 2), medelgod vid tre lokaler (population 
Djupdalen 1, Djupdalen 4 och Sifferbo) och dålig vid de tolv resterande lokalerna. I Tabell 3 
visas om naturvårdsåtgärder är vidtagna eller ej samt skötselstatusen för de inventerade 
lokalerna.  
 

Det totala individantalet i populationerna 2014 tenderade att minska med ökat antal buskar 
på lokalerna (Pearsons korrelationstest, korrelationskoefficient r = -0,631, N = 10, p = 
0,0502). Det fanns också en signifikant positiv korrelation mellan andelen öppen mark i 
lokalerna och det totala individantalet, d.v.s. ju större andel öppen mark det fanns desto 
större var populationen av mosippor (Pearsons korrelationstest, korrelationskoefficient r = 
0,635, N = 10, p = 0,048). Det fanns däremot inga signifikanta samband mellan övriga 
undersökta habitatfaktorer (förnatjocklek, andelen gräs, andelen låga örter, andelen mossor 
och lavar, andelen öppen mark och antalet träd och buskar) och det totala antalet mosippor i 
lokalerna (p > 0,05) Pearsons korrelationstest visade inte heller något signifikant samband 
mellan individtätheten (antal individer i genomsnitt/m2) och inventerade habitatfaktorer. 
 
Blommande individer förekom i 7 av 14 populationer (Tabell 1) och ett t-test visade att 
populationer med blommande individer tenderade att vara större i genomsnitt (fler 
individer) än populationer där inga blommande individer observerades 2014 (skillnaden var 
dock inte signifikant, p = 0,181, Tabell 2). Populationer med blommande individer hade 
signifikant lägre andel gräs i fältskiktet (8 % täckningsgrad gräs SD (standardavvikelse) ± 4 
%) jämfört med de ej blommande populationerna (26 % täckningsgrad SD ± 5 %) (t-test, t = -
5, 495, d.f. (frihetsgrader) = 8, p = 0,0006). Övriga undersökta habitatfaktorer skilde sig inte 



8 
 

åt mellan blommande och ej blommande populationer. Vid inventeringstillfället 
observerades individer med torra och bruna blad i flera populationer och det hittades gamla 
blomstänglar från förra årets blomning vid tre av populationerna (Dalsjöberget, Djupdalen 1 
och Djupdalen 4) som inte blommande i år (personliga observationer). 
 
Juvenila plantor observerades i sju av populationerna. Den population med högst 
medelvärde för antal juvenila individer per kvadratmeter var Djupdalen 4, som hade 9 
juvenila individer per kvadratmeter. Av de populationer där juvenila plantor förekom var 
tätheten av juveniler högre i genomsnitt än den adulta individtätheten i två populationer 
(Djupdalen 1 och Lennheden 1). En lokal (Djupdalen 4) hade samma juvenila täthet som 
adult individtäthet och på övriga lokaler var individtätheten högre än juveniltätheten (Tabell 
1). Populationer där juveniler observerades tenderade att ha fler mosippor än populationer 
där inga juveniler sågs. T-testet visade dock att skillnaden inte var signifikant (p = 0,087, 
Tabell 2). Värt att notera är att sex av de sju populationer som hade juveniler låg i nära 
anslutning till stigar med kontinuerlig störning av marken och i två av lokalerna med juvenila 
individer fanns bohål från grävande insekter (personliga observationer i fält). Medelvärdet 
för andelen öppen mark tenderade också att vara högre i de lokaler som hade juveniler (33 % 
(SD ± 19 %) jämfört med de lokaler som inte hade juveniler (16 % (SD ± 16 %), men t-testet 
visade att skillnaden ej var signifikant (t = 1,550, d.f. = 8, p = 0,160). Resultatet från övriga t-
test där medelvärdet för de inventerade habitatfaktorerna jämfördes mellan populationer 
med juveniler och populationer utan juveniler visade inga signifikanta resultat.  
 
De populationer där naturvårdsåtgärder utförts hade signifikant fler individer 2014 
(medelvärde 128 individer SD ± 11) än populationer utan vidtagna naturvårdsåtgärder 
(medelvärdet 57 individer SD ± 6) (T-test, t = 2,428, d.f. 15 och p = 0,028).  
 
Tabell 1. Tabellen visar kommuntillhörighet, antalet blommande och icke blommande individer, det totala antalet 
individer, individtätheten och medelvärdet för antalet juveniler per kvadratmeter för alla inventerade 
mosippelokaler. 

Lokal Kommun Blom-
mande 

Ej blom-
mande 

Totala 
antalet 

Antal/m2 Medelvärde 
juveniler/m2 

Dalsjöberget Borlänge 0 14 14 2,3 1,4 
Lennheden 1 Borlänge 179 196 375 0,7 1,2 
Lennheden 2 Borlänge 7 5 12 0,09 0 
Djupdalen 1 Säter 0 59 59 3,1 5,8 
Djupdalen 2_7 Säter 0 32 32 0,8 0 
Djupdalen 3 Säter 1 7 8 2,7 0 
Djupdalen 4 Säter 0 9 9 9 9 
Djupdalen 5 Säter 0 29 29 7,25 0 
Djupdalen 6 Säter 0 6 6 2 0 
Djupdalen 9 Säter 2 37 39 2,6 0,2 
Plättbacken Borlänge 0 0 0 0 0 
Tunets IP Borlänge 0 0 0 0 0 
Trumslagar-
gropen 

Borlänge 0 0 0 0 0 

Sifferbo Borlänge 15 21 36 12 0 
Sörbo Borlänge 0 4 4 4 0 
Hean 1 Borlänge 5 12 17 17 4 
Hean 2 Borlänge 8 74 92 3,1 0,5 
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Tabell 2. Tabellen visar resultatet av två t-test där medelvärdet av det totala antalet mosippor jämfördes mellan 
blommande och icke blommande populationer och mellan populationer med eller utan juveniler. 

 Medelvärde för det 
totala antalet individer 

per population (± SD) 

T - värde P – värde 
 

d.f  

Lokaler med 
blommande 
individer 

83 (SD ± 132) 1,421 0,181 12 

Lokaler utan 
blommande 
individer 

22 (SD ± 20)    

Lokaler med 
juveniler 

86 (SD ± 131) 1,864 0,087 12 

Lokaler utan 
juveniler 

18 (SD ± 14)    

 

 
Tabell 3. Tabellen visar om naturvårdsåtgärder är vidtagna eller ej samt skötselstatus för de inventerade 
lokalerna.  

Lokal Vidtagna 
naturvårdsåtgärder 
(Ja/Nej) 

Skötselstatus 

Dalsjöberget Ja Dålig 
Lennheden 1 Ja Bra 
Lennheden 2 Ja Bra 
Djupdalen 1 Ja Medel 
Djupdalen 2_7 Ja Dålig 
Djupdalen 3 Ja Dålig 
Djupdalen 4 Ja Medel 
Djupdalen 5 Ja Dålig 
Djupdalen 6 Ja Dålig 
Djupdalen 9 Ja Dålig 
Plättbacken Nej Dålig 
Tunets IP Nej Dålig 
Trumslagargropen Nej Dålig 
Sifferbo Ja Medel 
Sörbo Nej Dålig 
Hean 1 Nej Dålig 
Hean 2 Nej Dålig 

 
 
3.2 Resultat av jämförelse med tidigare inventeringar 

 
Vid inventeringen 2014 observerades fler mosippor på fyra av de åtta lokaler i Borlänge 
kommun som hade tidigare dokumentation om det totala individantalet medan mosippa 
minskat i antal på en lokal och dött ut från tre lokaler sedan de senast utförda 
inventeringarna (Figur 1). I Säters kommun har mosippantalet minskat i fyra av 
populationerna, i en population var individantalet oförändrat medan två 
mosippepopulationer har ökat i antal sedan den senaste mätningen 2007. Mellan 
inventeringarna i Säters kommun år 2006 och 2007 ökade individantalet i populationerna i 
fem lokaler och var oförändrad på två lokaler (Figur 2).  
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Figur 1. Diagrammet visar förändring i populationsstorlek mellan tidigare inventeringar (Dalarnas Botaniska 
Sällskap 2014) och inventeringar 2014 för åtta mosippepopulationer i Borlänge kommun. Endast lokaler där det 
fanns dokumenterad data om populationsstorlek från tidigare år har tagits med i analysen. 
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Figur 2. Diagrammet visar förändring i populationsstorlek från tidigare inventeringar åren 2006 (Mossman 
2006), 2007 (Staffan Jansson, muntl. 2014) och inventeringen 2014 för mosippelokaler i Säters kommun. 

 
Totalt sett för alla inventerade lokaler i Borlänge och Säters kommun, där data om 
populationsstorlek fanns från tidigare år, har mosippa ökat i populationsstorlek på sex 
lokaler, en lokal har oförändrat antal mosippor medan mosippa har minskat i 
populationsstorlek på fem lokaler och dött ut på 3 lokaler sedan de senaste inventeringarna. 
Den lokal som har ökat mest i individantal är Lennheden 1 som har ökat med 275 % sedan 
den senaste mätningen. Mosippa har även ökat påtagligt i populationsstorlek på lokalerna 
Sifferbo och Hean 2, 260 % respektive 179 % ökning sedan de senaste inventeringarna. Fyra 
av lokalerna i Djupdalsområdet i Säters kommun uppvisar minskat i individantal av mosippa 
med mellan 20 % och 76 %.  

T-testen visade inga signifikanta skillnader (p > 0,05) i inventerade habitatfaktorer mellan 
lokaler där mosippa ökat, varit oförändrade respektive minskat i populationsstorlek.  
 
I de lokaler där mosippa har ökat i populationsstorlek bedömdes en lokal ha bra 
skötselstatus, en medelgod skötselstatus och fyra lokaler dålig skötselstatus. Den lokal där 
antalet mosippor var i princip oförändrad bedömdes ha en medelgod skötselstatus. De 
lokaler som har minskat i antalet mosippor har alla bedömts ha en dålig skötselstatus 
förutom en lokal (Lennheden 2) som bedömdes ha en bra skötselstatus. Mosippa har dött ut 
från tre av de fyra lokalerna där ingen naturvårdsåtgärd har utförts medan en av dessa 
lokaler (Hean 2) har ökat påtagligt (179 %) i populationsstorlek.  Av de 11 lokaler där någon 
form av naturvårdsåtgärder har utförts (Tabell 3) har mosippa minskat i antal på 5 lokaler, 
varit oförändrad i antal på en lokal och ökat i populationsstorlek på 5 lokaler sedan den 
senast gjorda inventeringen. Figur 3 visar den procentuella förändringen i populationsstorlek 
mellan årets inventering och den senaste inventeringen av individer. I Figur 3 visas även 
resultatet av bedömning av skötselstatusen i färgtema där rödfärg = dålig skötselstatus, gul 
färg = medelgod skötselstatus och grön färg = bra skötselstatus. Värt att notera är att det 
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hittades juveniler på fem av de sex lokaler som ökat i individantal samt i den lokal som varit 
oförändrad i populationsstorlek medan det ej hittades juveniler på någon av de lokaler som 
har minskat i populationsstorlek. De tre lokaler i Djupdalsområdet som ökat eller var 
oförändrade i populationsstorleken sedan den senast utförda inventeringen 2007 hade alla 
juvenila individer och två av de lokaler i Djupdalsområdet som ökat i populationsstorlek 
(Djupdalen 1 och Djupdalen 9) låg i nära anslutning till frekvent använda stigar (personliga 
observationer).  
 

 

Figur 3. Diagrammet visar förändringen i procent av det totala individantalet för varje lokal av mosippa sedan den 
senaste inventeringen. Diagrammet visar även resultatet av bedömning av skötselstatus i färger. Rödfärg = dålig 
skötselstatus, gul färg = medelgod skötselstatus och grön färg = bra skötselstatus. Djupdalen 4 med 0 % 
förändring i populationsstorlek bedömdes ha en medelgod skötselstatus. Endast lokaler med tidigare 
dokumentation om populationsstorlek av mosippa har tagits med i analysen. 
 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Årets inventering 

 
Resultatet av denna studie pekar på att populationsstorleken hos mosippa påverkas negativt 
av igenväxning av konkurrerande arter då det finns ett signifikant positivt samband mellan 
andelen öppen mark och det totala individantalet i populationerna 2014. Antalet mosippor 
tenderade också att minska med ökat antal buskar på lokalerna. Studien visar dessutom att 
populationer där blommande individer observerades har en signifikant lägre andel gräs i 
fältskiktet 8 % jämfört med de ej blommande populationerna som hade en täckningsgrad av 
26 % gräs. Andelen öppen mark tenderade att också vara högre i genomsnitt på de lokaler där 
juveniler av mosippa observerades (33 %) jämfört med de lokaler som inte hade juveniler (16 
%). Dessa resultat var förväntade då tidigare studier visar att mosippan påverkas negativt av 
skuggning och igenväxning av konkurrerande växter samt att en stor andel öppen mark ger 
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en bättre förutsättning för nyetablering av mosippor (Kellner 1993, Betz, Scheuerer och 
Reisch 2013). Sex av de sju populationer med förekomst av juveniler låg i angränsning till 
frekvent använda stigar som blottlägger ytor, vilket anses gynna etablering av groddplantor 
(Kellner 1993, Granström 2008, Grzyl och Ronikier 2011). Inventeringen visade också att 
även på lokaler med förekomst av juvenila var andelen juveniler litet jämfört med adulta 
individer, vilket stämmer överens med resultatet av Grzyl och Ronikiers (2011) studie. Att 
förekomsten av juveniler var låg vid de flesta av lokalerna kan bero på att rådande 
habitatförhållanden inte gynnar nyetablering av mosippa och att alla lokaler, förutom vid 
lokalerna Lennheden 1, Djupdalen 1 och Djupdalen 4, därför domineras av vuxna individer. 
Resultatet överensstämmer även med tidigare undersökningar där groddplantor enbart 
hittades nära adulta individer, vilket enligt Granströms (2008) och Grzyl m fl. (2013) studier 
troligen beror på att mosippans frön har svårt att sprida sig med vinden då de har en hög 
fallhastighet och därför endast hamnar inom några meter från moderplantan.  
 
Att populationer som blommade år 2014 tenderade att vara i genomsnitt större än 
populationer där inga blommande individer observerades under 2014 och att populationer 
med juveniler tenderade att ha fler individer än populationer där inga juveniler sågs 2014 
(dock ej signifikanta resultat) stämmer med vad man kan förvänta sig då arten är beroende 
av att plantorna blommar och etablerar nya groddplantor för att kunna överleva och växa i 
storlek. Man bör också ha i åtanke att andelen blommande individer varierar mellan åren 
beroende av variation i väderlek och klimat (Kellner 1993, Grzyl et al 2013) varför antalet 
blommande individer inte alltid är ett bra mått på en populations livskraftighet. Förekomsten 
av individer med torra och bruna blad samt förekomsten av gamla blomstänglar från förra 
årets blomning vid tre av de lokaler som inte blommande i år kan delvis bero på att denna vår 
har varit varm och torr (personliga observationer), vilket kanske inte gynnade en initiering av 
blommor då det verkar finnas ett positivt samband mellan blomproduktion och tillgången till 
vatten (Kellner 1993, Åström och Stridh 2003).  
 
Ett annat resultat av studien är att mekaniska naturvårdsåtgärder ger en positiv påverkan på 
mosippa då populationer där mekaniska naturvårdsåtgärder utförts hade signifikant fler 
individer 2014 (medelvärde 128 individer) än populationer utan vidtagna naturvårdsåtgärder 
(medelvärde 57 individer). Detta resultat överensstämmer med tidigare studier som visar att 
etablering av mosippa gynnas av mekaniska naturvårdsåtgärder (Magnusson och Edqvist 
2007, Granström 2008, Holmer 2012). Resultatet är i motsats till Sandströms (2013) studie 
där endast naturvårdsbränning gav en ökning av antalet bladrosetter medan mekanisk 
rensning inte hade någon positiv effekt på populationsstorleken. Enligt Sandström, Milberg 
och Svenssons (2014) studie kan därför inte naturvårdsåtgärder i form av mekanisk störning 
ersätta bränning då mekanisk störning inte ger lika bra resultat. Att mekaniska 
naturvårdsåtgärder ändå visade ett bra resultat i denna studie är mycket glädjande då 
bränning inte är lämpligt att utföra vid alla lokaler (Granström 2008). De flesta av lokalerna 
där naturvårdsåtgärder vidtagits mellan åren 2008-2010 bedömdes ha en dålig skötselstatus.  
Detta kan bero på att mekaniska naturvårdsåtgärder behöver utföras ofta och regelbundet, 
förslagsvis varje eller vartannat år för att kunna behålla öppna markblottor och ett stort 
ljusinsläpp för att inte lokalen ska växa igen. Det var endast två av lokalerna (Lennheden 1 
och 2) som bedömdes ha en bra skötselstatus, vilket troligen beror på att naturvårdsåtgärder 
vid dessa lokaler vidtogs så sent som år 2012.  Det fanns därför fortfarande kvar en stor andel 
öppen mark på grund av att konkurrerande arter inte hunnit sprida sig i lokalerna sedan 
åtgärderna utfördes. Även den kontinuerliga röjningen av kraftledningsgatan som 
kraftbolaget utför kan ha gynnat mosippan vid lokalerna i Lennheden då röjningen alstrar 
störningar i markskiktet och bidrar till att skuggande buskar och träd hålls borta 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2008).  
 
Inga signifikanta samband hittades mellan populationsstruktur och övriga inventerade 
habitatfaktorer. Det ska dock påpekas att det kan vara svårt att detektera skillnader när få 
populationer inventerades. 
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Alla inventerade lokaler låg i skogsmark med torra och näringsfattiga förhållanden som tyder 
på att mosippan trivs bra i torra skogsmiljöer, vilket är förenligt med tidigare beskrivningar 
av den miljö där mosippan trivs (Mossberg och Stenberg 2003, Ståhl och Edqvist 2006, Betz, 
Scheuerer och Reisch 2013).  
 
Att mäta andelen individer och juveniler per kvadratmeter visade sig inte vara ett bra mått på 
hur livskraftig en population är då mosipporna växte i väl avgränsade grupper inom 
lokalerna. Individtätheten blev därför missvisande för populationer som var stora till ytan 
som t.ex. Lennheden 1 då mosipporna växte utspritt i grupper med några meters mellanrum, 
vilket gav en låg individtäthet medan till ytan små populationer med endast en grupp av 
mosippor fick en hög individtäthet. På grund av detta gav troligen de statistiska analyserna 
inga signifikanta resultat vid analyser av individtätheten.  
 
4.2 Jämförelse med tidigare inventeringar 

  
Att mosippa ökat i populationsstorlek i sex av lokalerna var delvis ett oväntat, men glädjande 
resultat, då tidigare studier pekar på att mosippan minskat drastiskt i antal sedan mitten av 
1900-talet (Ståhl och Edqvist 2006, Granström 2008). Ett tråkigare besked är att åtta de av 
inventerade lokalerna har minskat i populationsstorlek sedan de senaste inventeringarna, 
vilket överensstämmer med andra studier som visat att antalet mosippor har minskat på 
senare tid (Åström och Stridh 2003, Betz, Scheurerer och Reisch 2013). Tidigare studier har 
visat att en stor mängd konkurerande växtlighet, ett tjockt förnalager och en liten andel 
öppen mark påverkar populationsutvecklingen av mosippa negativt (Granström 2008, 
Holmer 2012). I denna studie observerades dock inget signifikant samband mellan 
utvecklingen av mosippepopulationerna och mark- och/eller vegetationstrukturen i 
lokalerna.  Att inget signifikant samband detekterades kan bero på att det var för få lokaler 
som inventerades för att få ett statistiskt signifikant resultat.  
 
En anledning till varför antalet mosippor på lokalerna Lennheden 1 och Sifferbo har ökat 
med så mycket som 275 % respektive 260 % sedan de tidigare inventeringarna kan vara att 
båda lokalerna röjs och slåttras kontinuerligt av Trafikverket och kraftbolaget som sköter 
underhållet av infrastrukturanläggningarna. Tidigare studier visar att regelbunden röjning 
och slåtter av kraftledningsgator bidrar till en ökad livskraftighet hos arter som gynnas av 
markstörningar och öppna luckor i vegetationstäcket (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2008, 
Holmer 2012). En annan anledning till att individantalet på lokalen Lennheden 1 har ökat 
kan vara att de mekaniska naturvårdsåtgärder som utfördes år 2012 gett en positiv effekt. 
Varför Lennheden 2, som endast ligger 15 m från Lennheden 1 och som har liknande 
omgivning och en bra skötselstatus inte har ökat i populationsstorlek är svårt att förklara.  
Skattningen av förändring av individantalet är dock mer osäker i populationer med få 
individer som Lennheden 2. Det är också svårt att tolka varför lokalen Hean 2 har ökat så 
pass mycket i individantal som 179 % då lokalen var igenväxt av konkurrerande arter och 
skuggades av många träd, vilket enligt (Granström 2008) påverkar både blomning och 
etablering av groddplantor negativt. Eventuellt kan det kanske vara någon annan faktor i 
denna lokal som gynnar nyetablering av mosippor.  
 
Sedan 1986 har mosippor försvunnit från tre lokaler i Borlänge kommun. Det är svårt att dra 
några slutsatser av det inventerade datat från de utdöda lokalerna då habitatfaktorerna kan 
ha hunnit förändrats mycket sedan de sist inventerades. Vid de tidigare inventeringarna 
hyste två av de tre lokalerna där mosippa dött ut endast en planta och den tredje lokalen 
hyste sex plantor. Man kan därför anta att miljöförhållandena redan för 28 år sedan inte var 
tillräckligt fördelaktiga för att lokalerna skulle kunna hysa en livskraftig population. 
Dessutom har ingen naturvårdsåtgärd utförts vid dessa lokaler (Sören Nyström, muntl. 
2014), vilket kan ha påverkat mosippepopulationerna negativt. 
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Mellan inventeringarna år 2006 och 2007 i Säters kommun ökade fem av de sju inventerade 
lokalerna i populationsstorlek, vilket kan bero på att de mekaniska naturvårdsåtgärder som 
utfördes i samband med inventeringen år 2006 gynnade nyetablering av mosippor mellan 
åren 2006 och 2007. Sedan år 2007 har dock fyra av de sju lokalerna minskat i individantal 
vilket troligen beror på att fältskiktet har hunnit växa igen sedan naturvårdsåtgärderna 
utfördes.  
 
Vid de tidigare inventeringarna räknades antalet bladrosetter medan antalet individer 
räknades i denna undersökning, vilket gör att resultatet inte är helt tillförlitligt. En annan 
felkälla vid denna inventering och vid tidigare inventeringar kan också vara den mänskliga 
faktorn vid räkningen av individer.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att hypotesen om att det finns ett negativt samband 
mellan populationsstorlek och mängden konkurrerande vegetation (t.ex. antalet buskar) 
stämmer. Studien visar också att hypotesen om att det finns ett positivt samband mellan 
populationsstorlek och andelen öppen mark stämmer.  Hypotesen att populationsstorleken 
har ökat för de lokaler med vidtagna naturvårdsåtgärder stämmer ej då studien inte visar 
signifikanta resultat mellan vidtagna naturvårdsåtgärder och en ökad populationsstorlek. 
Studien påvisar däremot att populationer där naturvårdsåtgärder är utförda är i medeltal 
större jämfört med de populationer där inga naturvårdsåtgärder vidtagits. En annan slutsats 
som man kan dra av denna studie är att naturliga markstörningar och naturvårdsåtgärder 
som håller undan konkurrerande arter och skapar öppna blottor i marken är mycket viktiga 
för mosippans överlevnad.  
 
4.3 Förslag på skötselåtgärder 
 
Bete anses av Åström och Stridhs (2003) studie vara en effektiv skötselåtgärd för att gynna 
mosippan. Bete är dock inte lämpligt vid alla lokaler och enligt Mosmann (2006) ligger 
lokalerna i Djupdalen olämpligt och/eller för avlägset för att stängsla in dem, vilket märktes 
vid inventeringen (personliga observationer i fält). Bete skulle däremot kunna vara en 
lämplig åtgärd vid lokalen Dalsjöberget, Borlänge kommun, då det finns jordbruk i närheten 
av området samt en mindre väg till lokalen. Frågan är om markägaren är intresserad av 
denna åtgärd och om det finns någon boskapsägare som är intresserad av att ha betande djur 
vid lokalen.  

Enligt Granström (2008) är bränning både den mest naturliga och den mest ekonomiskt 
fördelaktiga skötselåtgärden då bränning ger ett mer varaktigt resultat än andra 
skötselmetoder och tidigare studier (Holmer 2012, Sandström 2013) visar även att bränning 
gynnar mosippans tillväxt och groning av frön. Naturvårdsbränning är dock inte ett bra val av 
åtgärd i Djupdalsområdet i Säter då det enligt Mosmanns (2006) rapport är för riskfyllt på 
grund av att det inte finns vatten tillräckligt nära lokalerna och att lokalerna ligger långt bort 
från trafikerade vägar. Bränning skulle däremot utgöra ett alternativ vid lokalen Sörbo och 
vid den utdöda lokalen vid Plättbacken, Borlänge kommun, då dessa lokaler består av små väl 
avgränsade områden med nära tillgång till både vatten och vägar. Kanske finns det 
livskraftiga frön kvar i fröbanken vid dessa lokaler som efter en bränning skulle få chans att 
gro. Även de utdöda lokalerna vid Trumslagargropen och Tunets IP skulle, om det inte 
innebär för stora risker, vara intressanta att bränna för att se om det finns livskraftiga frön 
kvar i fröbanken. Dessa två lokaler ligger dessutom i närheten av både vatten och vägar men 
är större till ytan än lokalerna i Sörbo och Plättbacken, vilket kan komplicera en bränning.  
 
Holmers (2012) och Sandströms (2013) studier visar att frösådd ofta ger ett bra resultat och 
att en förberedande bränning samma år som sådd är gynnsam för groningen. Holmers (2012) 
och Betz, Scheuerer och Reischs (2013) studier visar även lyckade resultat med 
återplantering av juvenila individer av mosippa och Betz, Scheuerer och Reisch (2013) studie 
pekar på att återplantering av juvenila plantor ger ett mer lyckat resultat än frösådd.  Enligt 
Åström och Stridh (2003) och Granström (2008) kan utplantering av mosippa lyckas om 
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man planterar dem i områden med tidigare förekomst av mosippa samt att man 
fortsättningsvis kontinuerligt sköter lokalen. Det skulle därför vara spännande att ta frön 
från den livskraftiga lokalen Lennheden 1 och så ut dessa vid lokalen Lennheden 2 som 
minskat i populationsstorlek. Man skulle även kunna ta frön från Lennheden 1 och dra upp 
dem till groddplantor innan man planterar ut dem i Lennheden 2. Det skulle också vara 
intressant att ta frön från den livskraftiga lokalen Djupdalen 1 och därefter så eller plantera 
ut dessa frön inom lokalen och i övriga lokaler i Djupdalen för att på sikt få mer livskraftiga 
populationer. Innan man sår eller planterar ut mosippor är det viktigt att man först utför 
naturvårdsåtgärder för att skapa öppna luckor i vegetationstäcket där mosippan kan få en 
chans att etablera sig. 
 
Mekanisk störning genom bortdragning av konkurrerande växtlighet som gör att 
mineraljorden blottläggs kan vara den enklaste åtgärden att utföra vid de flesta av lokalerna, 
vilket även överensstämmer med Mosmanns (2006) rapport. Enligt resultatet av denna 
studie är det är mycket viktigt att mekaniska naturvårdsåtgärderna upprepas kontinuerligt, 
kanske så ofta som varje år för att åtgärden ska vara effektiv.  

Gallring av träd och buskar som skuggar mosippor är också en viktig åtgärd för att gynna 
mosippan men som kan betyda ekonomiska förluster för skogsägaren (Granström 2008). 
Gallring behöver utföras i många av de lokaler som inventerades då det var många träd, 
speciellt unga granar som skuggade mosipporna (personliga observationer i fält). 

Nedan ges kortfattade rekommendationer på skötselåtgärder vid respektive lokal för att på 
sikt få mer livskraftiga bestånd av mosippa (Tabell 4). Åtgärderna är speciellt viktiga för de 
lokaler som minskat i populationsstorlek sedan tidigare inventeringar (Figur 3). Dessutom 
gynnas flera andra hotade arter förutom mosippa av regelbundna markstörningar som t.ex. 
sandödla, Lacerta agilis (Granström 2008) och ryl, Chimaphila umbellata (Bohlin 2007).   
 
Tabell 4. Förslag på skötselåtgärder för inventerade mosippelokaler år 2014. 

Lokal Förslag på naturvårdsåtgärder  
Dalsjöberget Gallring av unga björkar och granar, mekanisk rensning av konkurrerande vegetation 

samt skapande av luckor i vegetationstäcket. Om intresse och möjlighet finns kan 
lokalen passa till att betas. Vid bete bör blomknopparna skyddas ifrån betande djur. 

Lennheden 1 Fortsatt regelbunden mekanisk rensning av konkurrerande vegetation samt skapande 
av luckor i vegetationstäcket i lokalen. Området man utför åtgärderna inom kan utökas 
några meter åt alla håll då några individer hittades utanför det område där tidigare 
naturvårdsåtgärder vidtagits. 

Lennheden 2 Fortsatt regelbunden mekanisk rensning. Området man utför åtgärderna inom kan 
utökas några meter åt alla håll då några individer hittades utanför det område där 
tidigare naturvårdsåtgärder vidtagits. Eventuell insådd av frön eller utplantering av 
uppdrivna juvenila plantor från Lennheden 1.  

Djupdalen 1 Avverka de närmsta unga granarna söder om lokalen samt ta bort andra unga granar 
runt lokalen för att få ett bättre ljusinsläpp. Regelbundet rensa bort konkurrerande 
vegetation samt skapa luckor i vegetationstäcket för att skapa öppna jordytor.  

Djupdalen 2_7 Avverka unga granar i och runt lokalen samt gallra ur tallar runt lokalen för att få ett 
bättre ljusinsläpp. Regelbundet rensa bort konkurrerande vegetation och skapa luckor i 
vegetationstäcket för att skapa öppna jordytor. Eventuell insådd av frön eller 
utplantering av uppdrivna juvenila plantor från Djupdalen 1. 

Djupdalen 3 Avverka unga granar runt lokalen för att få ett bättre ljusinsläpp. Gallra bort några aspar 
öster och söder om lokalen så att lokalen blir ljusare. Regelbundet kratta bort löv och 
rensa bort konkurrerande vegetation samt skapa luckor i vegetationstäcket för att skapa 
öppna jordytor. Eventuell insådd av frön eller utplantering av uppdrivna juvenila 
plantor från Djupdalen 1. 

Djupdalen 4 Regelbunden borttagning av unga träd (främst granar) och konkurrerande 
markvegetation samt luckra i jordtäcket så att lokalen kan fortsätta ha ett bra 
ljusinsläpp och inte växa igen.  

Djupdalen 5 Gallring av unga granar och tallar i och runt lokalen behövs för att öka ljusinsläppet till 
mosipporna. Det är bra om man därefter regelbundet kan ta bort unga träd och 
konkurrerande markvegetation samt skapa luckor i vegetationstäcket så att lokalen kan 
fortsätta ha ett bra ljusinsläpp och inte växa igen. Eventuell insådd av frön eller 
utplantering av uppdrivna juvenila plantor från Djupdalen 1. 
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Djupdalen 6 Gallring av unga granar i lokalen och gallring av granar och tallar runt lokalen för att få 
ett bättre ljusinsläpp. Regelbundet rensa bort konkurrerande vegetation samt skapa 
öppna jordytor i vegetationstäcket. Eventuell insådd av frön eller utplantering av 
uppdrivna juvenila plantor från Djupdalen 1. 

Djupdalen 9 Gallring av unga tallar i lokalen för att få ett bättre ljusinsläpp. Regelbundet rensa bort 
konkurrerande vegetation och skapa öppna jordytor. Eventuell insådd av frön eller 
utplantering av uppdrivna juvenila plantor från Djupdalen 1. 

Plättbacken Naturvårdsbränning föreslås om det inte innebär för stora risker. Annars föreslås 
mekanisk rensning och skapande av luckor i vegetationstäcket för hand.  Om man utför 
naturvårdsåtgärder vid lokalen bör man flytta snöupplaget så att det inte påverkar 
etablering av mosippor negativt. 

Tunets IP Gallring av uppväxande unga träd och en kontinuerlig mekanisk rensning av 
konkurrerande växtlighet samt skapande av luckor i förnatäcket. Lokalen kan vara 
lämplig att bränna lokalen om det inte innebär en för stor risk.  

Trumslagargropen Gallring av uppväxande unga träd och en kontinuerlig mekanisk rensning av 
konkurrerande växtlighet samt skapande av luckor i förnatäcket. Lokalen kan vara 
lämplig att bränna om det inte innebär en för stor risk.  

Sifferbo En kontinuerlig mekanisk bortdragning av konkurrerande växtlighet för att skapa 
öppna luckor i vegetationstäcket föreslås. Trafikverket har informerats om att mosippan 
finns inom banområdet så att man av misstag inte förstör lokalen vid skötsel och 
underhåll av järnvägen. 

Sörbo Naturvårdsbränning föreslås om det inte innebär för stora risker. Annars föreslås en 
kontinuerlig mekanisk rensning och skapande av luckor i vegetationstäcket för hand. 
Gallring av träd behövs för att släppa in mer solljus till mosipporna. 

Hean 1 Gallring av skuggande träd, mekanisk rensning av konkurrerande vegetation samt 
skapande av luckor i vegetationstäcket.  

Hean 2 Gallring av skuggande träd, mekanisk rensning av konkurrerande vegetation samt 
skapande av luckor i vegetationstäcket.  

 
 
4.4 Fortsatt arbete och utveckling av studien 

 
Det skulle vara intressant att upprepa studien igen om ett eller två år för att bättre kunna 
följa upp trender i populationsutveckling av mosippa och dra tillförlitligare slutsatser om 
vilka faktorer som orsakar förändringar i populationsstorlek. För att få säkrare resultat skulle 
man vid en upprepad inventering även kunna undersöka de parametrar som ej hanns med att 
inventeras under tidsramen för denna studie. Det vore också intressant att inventera fler 
mosippelokaler enligt denna metodik för få mer tillförlitliga resultat och för att kunna utföra 
analyser där hänsyn tas till flera faktorer (t.ex. genom multipla regressionsanalyser). Det 
skulle även vara intressant att utföra en inventering som innefattar lokaler där 
naturvårdsbränning och/eller sådd har utförts för att jämföra populationsstrukturer och 
förändring i populationsstorlek mellan lokaler som bränts och/eller såtts med lokaler där 
enbart mekaniska naturvårdsåtgärder har vidtagits. Det skulle också vara spännande att dela 
upp andelen mossor och lavar vid inventering av andelen vegetation i bottenskiktet för att se 
om det finns någon skillnad i hur respektive organismgrupp påverkar mosippan. En annan 
idé till förbättring av studien är att inte räkna de träd som växer i norrläge då dessa träd inte 
skuggar mosipporna, vilket i denna studie kanske gav missvisande resultat. Det skulle vara 
intressant att göra en uppföljande inventering om något år vid lokalen Trumslagargropen, 
som låg vid ett nyligen avverkat kalhygge, för att se om mosippan kan återetableras när 
miljöförhållandena blivit bättre i och med att lokalen inte skuggas av lika många träd längre. 
En sådan studie skulle också kunna ge en indikation på hur långlivade mosippans frön i 
fröbanken är då det inte har utförts många studier om detta (Granström 2008). 
 
 

5. Slutsatser 
 
Resultatet av denna studie pekar på att det behövs öppna markblottor i vegetationstäcket för 
att få livskraftiga populationer av mosippa. Om mosippan ej ska dö ut på sikt bör man därför 
utföra naturvårdsåtgärder för att återskapa eller bibehålla öppen mark vid befintliga 
mosippelokaler. Ett glädjande besked från denna studie är att mekaniska naturvårdsåtgärder 
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ger en positiv påverkan på populationsstorleken. Beskedet är välkommet då bränning inte är 
lämpligt att utföra vid alla lokaler. De mekaniska naturvårdsåtgärderna behöver dock ske 
kontinuerligt med korta tidsintervall för att förhindra igenväxning av konkurrerande arter. 
Även flera andra hotade växt- och djurarter som kräver regelbundna markstörningar för sin 
överlevnad kommer att gynnas av naturvårdsåtgärder riktade mot mosippa då naturliga 
markstörningar inte är lika förekommande nuförtiden. 
 
I framtiden skulle det även vara intressant att upprepa denna studie med fler lokaler där 
också naturvårdsåtgärder i form av bränning och/eller sådd har vidtagits. Detta för att bättre 
kunna säkerställa vilka naturvårdsåtgärder som främjar nyetablering av mosippa samt för att 
få en mer samlad bild om vilka naturvårdsåtgärder som i framtiden är mest lämpade för att 
främja en livskraftig population av mosippa i Europa. 
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Bilaga 1 Mall fältblankett 2014    
 

Fältblankett – inventering av mosippa 

Allmänt 

 

 

 

Koordinat  

 
 
 
 
 
 
 
 

Omgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventeringen utförd av:   

Datum: 

Namn på lokalen:  Kommun: 

Koordinatsystem:   

 

X:   Y: 

 

Populationens yta m2:   

Skog:   Urban miljö: 

□ Barrskog   □ Ruderat mark 

□ Blandskog   □ Bebyggelse (gårdsmiljö, villatomt mm.) 

□ Lövskog   □ Övrigt 

□ Kalhygge 

 

Odlingslandskap:  Övrig miljö:  

□ Naturbetesmark  □ Berg/klippmark 

□ Åkermark   □ Grus-/sandtag 

□ Övrig öppen mark  □ Övrigt 

 

Kommentarer: 



 
 

Mosippor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markförhållanden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Antal individer: 

 

Antal blommande individer: 

 

Antal juvenila individer per m2: 

Ruta 1: 

Ruta 2: 

Ruta 3: 

Ruta 4: 

Ruta 5: 

Medel: 

 

Antal adulta individer per m2: 

 

Kommentarer: 

 

Jordart:   Näringsstatus: 

Förnatjocklek (cm):  □ Näringsrika(kväverika)förhållanden 

Prov 1:   □ Näringsfattigaförhållanden 

Prov 2: 

Prov 3: 

Prov 4:   Fuktighetsgrad: 

Prov 5:   □ Torr 

Medel:   □ Frisk 

   □ Fuktig 

   □ Blöt 

 

Kommentarer: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skuggning 

Antal träd och buskar upp till 1,5 m (10 m i diameter räknat från mitten av lokalen): 

Antal träd över 1,5 m (10 m i diameter räknat från mitten av lokalen): 

Kommentarer: 

Fältskikt (%) per m2: 

Låga örter  Gräs  Öppen mark 

Ruta 1:  Ruta 1:  Ruta 1: 

Ruta 2:  Ruta 2:  Ruta 2: 

Ruta 3:  Ruta 3:  Ruta 3: 

Ruta 4:  Ruta 4:  Ruta 4: 

Ruta 5:  Ruta 5:  Ruta 5: 

Medel:  Medel:  Medel: 

 

Höga örter  Mossor och lavar 

Ruta 1:  Ruta 1:   

Ruta 2:  Ruta 2:   

Ruta 3:  Ruta 3: 

Ruta 4:  Ruta 4:   

Ruta 5:  Ruta 5:   

Medel:  Medel:   

 

Kommentarer: 



 
 

Naturvårdsåtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vidtagna naturvårdsåtgärder: Skötselstatus: 

□ Ja   □ Bra 

□ Nej   □ Medel 

   □ Dålig 

 

Vilka skötselåtgärder har vidtagits? 

 

 

 

 

Förslag på ev. skötselåtgärder 

 

 

 

 

 

Kommentarer 



 
 

Bilaga 2 Sammanställd data från inventeringen 2014 
 
Lokal Kommun Omgivning 

(2014) 
Population-
ens yta (m2) 
(2014) 

Koordinater 
(X/Y) SWEREF 
99.1545 

Koordinater   
 (X/ Y) RT90 

Jordart 

Dalsjöberget Borlänge blandskog 6 
137933/6707967   

grusig 
morän 

Lennheden 1 Borlänge övrigt 525 124563/ 6712420   sand 

Lennheden 2 Borlänge övrigt 130 124539/6712445   sand 

Djupdalen 1 Säter barrskog 19,3   1499609/6691125 sand 

Djupdalen 2_7 Säter barrskog 39   1499773/6691116 sand 

Djupdalen 3 Säter blandskog 3   1499891/6691223 sand 

Djupdalen 4 Säter barrskog 1   1500647/6691433 sand 

Djupdalen 5 Säter blandskog 4   1500651/6691428 sand 

Djupdalen 6 Säter barrskog 3   1499731/6691106 sand 

Djupdalen 9 Säter barrskog 15   1500264/6691278 sand 

Plättbacken Borlänge barrskog   130029/6708683   sand 

Tunets IP Borlänge barrskog   135706/6702951   sand 

Trumslagargropen Borlänge kallhygge   135591/6702208   sand 

Sifferbo Borlänge övrigt 3 122200/6715867   sand 

Hean 2 Borlänge blandskog 30 124145/6712959   sand 

Sörbo Borlänge barrskog 1 139387/6698213   sand 

Hean 1 Borlänge blandskog 0,5 124116/6712962   sand 

 

Lokal Närings-
status 
(2014) 

Fuktighets-
grad (2014) 

Förna 
(medel-
tjocklek av 5 
st prov) 
(2014)  

År 1 
(tidigare 
data) 

Individantal 
år 1 (tidigare 
data) 

År 2 
(tidigare 
data) 

Dalsjöberget fattig torr 6,0 2005 11  

Lennheden 1 fattig torr 1,9 2010 100   

Lennheden 2 fattig torr 1,9 2009 15   

Djupdalen 1 fattig torr 1,9 2007 51 2006 

Djupdalen 2_7 fattig torr 3,5 2007 65 2006 

Djupdalen 3 fattig torr 1,3 2007 10 2006 

Djupdalen 4 fattig torr 0,8 2007 9 2006 

Djupdalen 5 fattig torr 3,0 2007 56 2006 

Djupdalen 6 fattig torr 4,4 2007 25 2006 

Djupdalen 9 fattig torr 3,6 2007 35 2006 

Plättbacken fattig torr 6,4 1986 1   

Tunets IP fattig torr 6,8 1986 1   

Trumslagargropen fattig torr 4,1 1986 6   

Sifferbo fattig torr   2010 10   

Hean 2 fattig torr   2010 33   

Sörbo fattig torr         
Hean 1 fattig torr         

       
 

  



 
 

Lokal Individantal 
år 2 
(tidigare 
data) 

Antal ej 
blommande 
mosippor 
(2014) 

Totala 
antalet 
mosippor 
(2014) 

Antal 
mosippor/m2 
(2014) 

Antalet 
juveniler/m2 
(medel av 5 st 
provrutor) 
(2014) 

Antal 
buskar i 10 
m radie 
från 
lokalens 
mitt 
(2014) 

Dalsjöberget  14 14 2,3 1,4 78 

Lennheden 1   196 375 0,7 1,2 3 

Lennheden 2   5 12 0,09 0 67 

Djupdalen 1 50 59 59 3,1 5,8 54 

Djupdalen 2_7 64 32 32 0,8 0 46 

Djupdalen 3 10 7 8 2,7 0 42 

Djupdalen 4 9 9 9 9 9 66 

Djupdalen 5 44 29 29 7,25 0 48 

Djupdalen 6 20 6 6 2 0 35 

Djupdalen 9 30 37 39 2,6 0,2 31 

Plättbacken   0 0 0 0 3 

Tunets IP   0 0 0 0   

Trumslagargropen   0 0 0 0   

Sifferbo   21 36 12 0   

Hean 2   74 92 3,1 0,5   

Sörbo   4 4 4 0   

Hean 1   12 17 17 4   

 

Lokal Antal träd i 
10 m radie 
från 
lokalens 
mitt (2014) 

Andelen 
låga örter i 
% (medel av 
5st 
provrutor) 
(2014) 

Andelen 
höga örter i 
% (medel av 
5st 
provrutor) 
(2014) 

Andelen 
gräsarter i 
% (medel av 
5 st 
provrutor) 
(2014) 

Andelen 
mossar och 
lavar i % 
(medel av 5 st 
provrutor) 
(2014) 

Andelen 
öppen 
mark i % 
(medel av 
5 st 
provrutor) 
(2014) 

Dalsjöberget 124 40 0 27,5 30 5 

Lennheden 1 1 24 0 13 6 57 

Lennheden 2 0 33 0 4 37 26 

Djupdalen 1 56 5 0 19 41 35 

Djupdalen 2_7 61 16 0 24 60 0 

Djupdalen 3 47 16,7 0 10 56,7 16,7 

Djupdalen 4 74 5 0 25 30 40 

Djupdalen 5 80 13,8 6,3 35 8,8 36,3 

Djupdalen 6 53 20 0 23,3 56,7 0 

Djupdalen 9 124 3 0 5 64 28 

Plättbacken 10 19 0 21 18 40 

Tunets IP   4 1 52 16 27 

Trumslagargropen   10 0 21 59 10 

Sifferbo             

Hean 2             

Sörbo             

Hean 1             

 



 
 

Lokal Vidtagna 
naturvårds-
åtgärder 
(ja/nej) 

Skötselstatus 
(2014) 

Dalsjöberget ja dålig 

Lennheden 1 ja bra 

Lennheden 2 ja bra 

Djupdalen 1 ja medel 

Djupdalen 2_7 ja dålig 

Djupdalen 3 ja dålig 

Djupdalen 4 ja medel 

Djupdalen 5 ja dålig 

Djupdalen 6 ja dålig 

Djupdalen 9 ja dålig 

Plättbacken nej dålig 

Tunets IP nej dålig 

Trumslagargropen nej dålig 

Sifferbo ja medel 

Hean 2 nej dålig 

Sörbo nej dålig 

Hean 1 nej dålig 

 

  



 
 

Bilaga 3 Tabell av vilka åtgärder som vidtagits i mosippalokalerna samt vilket år 

åtgärden gjordes. 
 
Lokal Kommun Åtgärder År för åtgärd 
Dalsjöberget Borlänge En ideell insats utfördes av privatpersoner där man 

drog bort ljung, röjde buskvegetation och räfsade bort 
förna för hand för att gynna nyetablering av mosippa 
(Sören Nyström, muntl. 2014). 

2008 

Lennheden 1 Borlänge Miljökontoret vid Borlänge kommun drog bort ljung, 
mossor och lavar för hand för att skapa blottor i 
vegetationstäcket för att gynna nyetablering av mosippa 
under hösten 2012 (Sören Nyström, muntl. 2014). 

2012 

Lennheden 2 Borlänge Miljökontoret vid Borlänge kommun drog bort ljung, 
mossor och lavar för hand för att skapa blottor i 
vegetationstäcket för att gynna nyetablering av mosippa 
under hösten 2012.  

2012 

Plättbacken Borlänge Ingen naturvårdsåtgärd är utförd (Sören Nyström, 
muntl. 2014). 

 

Tunets IP Borlänge Ingen naturvårdsåtgärd är utförd (Sören Nyström, 
muntl. 2014). 

 

Trumslagar-
gropen 

Borlänge Ingen naturvårdsåtgärd är utförd (Sören Nyström, 
muntl. 2014). 

 

Sifferbo Borlänge En privatperson hade vid inventeringstillfället nyligen 
brutit kvistar för hand från en ung björk som skuggar 
mosipporna vid lokalen (Personlig observation i fält). 
Inga övriga naturvårdsåtgärder är utförda (Sören 
Nyström, muntl. 2014). 

2014 

Sörbo Borlänge Ingen naturvårdsåtgärd är utförd (Sören Nyström, 
muntl. 2014). 

 

Hean 1 Borlänge Ingen naturvårdsåtgärd är utförd. (Sören Nyström, 
muntl. 2014). 

 

Hean 2 Borlänge Ingen naturvårdsåtgärd är utförd (Sören Nyström, 
muntl. 2014). 

 

Djupdalen 1 Säter Bortdragning av blåbärsris och skapandet av luckor i 
förnatäcket för hand har utförts mellan åren 2007-2010 
(Staffan Jansson, muntl. 2014). 

2007-2010 

Djupdalen 2_7 Säter Luckring för hand av jorden kring plantorna så att 
mineraljorden kom fram utfördes år 2006 (Mosmann 
2006). Under åren 2007-2010 har bortdragning av 
blåbär- och lingonris och skapandet av luckor i 
förnatäcket för hand utförts (Staffan Jansson, muntl. 
2014) 
 

2006-2010 

Djupdalen 3 Säter Bortkrattning av löv och luckring för hand av jorden 
kring plantorna så att mineraljorden kom fram utfördes 
år 2006 (Mosmann 2006). Under åren 2007-2008  har 
bortdragning av blåbär- och lingonris och skapandet av 
luckor i förnatäcket för hand utförts (Staffan Jansson, 
muntl. 2014) 
 

2006-2008 

Djupdalen 4 Säter Luckring för hand av jorden kring plantorna så att 
mineraljorden kom fram utfördes år 2006 (Mosmann 
2006). Under åren 2007-2008  har bortdragning av 
blåbär- och lingonris och skapandet av luckor i 
förnatäcket för hand utförts (Staffan Jansson, muntl. 
2014) 
 

2006-2008 

Djupdalen 5 Säter Bortdragning av blåbärsris och luckring för hand av 
jorden kring plantorna så att mineraljorden kom fram 
utfördes år 2006 (Mosmann 2006). Under åren 2007-
2008  har bortdragning av blåbär- och lingonris och 
skapandet av luckor i förnatäcket för hand utförts 
(Staffan Jansson, muntl. 2014) 

2006-2008 

Djupdalen 6 Säter Bortdragning av gräs och blåbärsris för hand år 2006. 
Under åren 2007-2008  har bortdragning av blåbär- 
och lingonris och skapandet av luckor i förnatäcket för 

2006-2008 



 
 

hand utförts (Staffan Jansson, muntl. 2014) 
 

Djupdalen 9 Säter Under åren 2007-2008  har bortdragning av blåbär- 
och lingonris och skapandet av luckor i förnatäcket för 
hand utförts (Staffan Jansson, muntl. 2014) 
 

2007-2008 

 
  



 
 

 


