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ArtDatabankens yttrande över ”Mosippa, ansökan om 
dispens från artskyddsförordningen” ställd till 
länsstyrelsen Uppsala län av Cecilia Rätz 

ArtDatabanken tillstyrker att Cecilia Rätz får tillstånd att insamla ca 100 frön av 
mosippa från den rikblommiga lokalen Orrskog för utsådd i blottad sand på fas-
tigheten Lundby 1:7 i Tierps kommun, varifrån mosippan har försvunnit. Insam-
lingen av frön från Orrskog bedöms inte ha någon betydelse för denna populations 
långsiktiga överlevnad men kan resultera i att en utgången lokal återbesätts. Till-
ståndet bör ges snarast så att insamling kan ske innan alla frön har spritts. Åtgärden 
bör ske i samarbete med ÅGP-samordnare på länsstyrelsen Uppsala län. 

Det behövs en ordentlig dokumentation och uppföljning av såningsförsöket för att 
få erfarenheter som är nyttiga för framtida åtgärder. Svar som önskas är vad som 
skiljer lyckad sådd från misslyckad (men i detta fall kan 100 frön vara för lite för 
att några långtgående slutsatser ska kunna dras). Förslagsvis utformas försöket 
genom att hälften av fröna bevattnas efter sådd medan andra hälften inte bevattnas. 

Kontakt bör snarast tas med Margareta Edqvist för att kolla upp erfarenheterna från 
tidigare utsåningar på andra håll i Sverige. Skriftliga källor som bör konsulteras är 
Åström & Stridh (2003, Svensk Botanisk Tidskrift [SBT] 97(2): 117–126), Holmer 
(2012, SBT 106(5): 238–242), Sandström m.fl. (2014, SBT 108(1): 126–) samt det 
nyligen (2016-05-31) fastställda åtgärdsprogrammet för mosippa 2016-2020 (ännu 
inte publicerat). 

Det bör finnas ett skriftligt medgivande från markägaren inkluderande förbindelse 
om en för mosippan väl anpassad skötsel framöver (genom att inte lägga ris på eller 
köra sönder plantor vid avverkning och inte hyggesplöja, men gärna bränna och ha 
försiktig markstörning i samband med skogsbruksåtgärder). 

Detta yttrande har sammanställts med bistånd av Mikael Svensson och Sofia Gylje, 
ArtDatabanken. 


