
Gotlandssippan är en flerårig vårblommande ört. Den växer i öppen glesbe-
vuxen tallskog, ofta i ett tunt jordlager på kalkhällar eller i hällsprickor. Det är 
en underart till den på fastlandet förekommande backsippan, som bara finns på 
östra Gotland i socknarna Ardre, Gammelgarn, Kräklingbo och Östergarn. Vid 
en inventering 2009 hittades drygt 40 000 blommande  plantor, de flesta i eller 
alldeles i närheten av naturreservatet Russvätar.  

Vad är ett åtgärdsprogram? 
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder 
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för gotlandssippa och nipsippa har tagits 
fram av länsstyrelsen i Västernorrlands län, men för åtgärderna på Gotland ansvarar länsstyrelsen 
på Gotland. Åtgärdsprogrammet finns att ladda ner på naturvårdsverkets hemsida, 
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Gotlandssippa  
Pulsatilla vulgaris ssp gotlandica 

Hot  
• Gotlandssippan är känslig för igenväxning, dels för att de gamla plantorna kan få svårt att klara kon-

kurrensen, men framförallt för att den har svårt att etablera nya plantor om växttäcket är för tätt.  

• Ett annat hot kan vara för hårt bete, främst om man betar med lamm.  På många håll är det också kani-
ner som knipsar av blommorna.  

• Ett tredje hot är uppgrävning. Eftersom blomman är vacker riskerar den, liksom den närstående nip-
sippan, att grävas upp för att planteras i trädgården. Då begår man emellertid ett lagbrott, då gotlands-
sippan är fridlyst.  

Kontakt 
Annika Forsslund , 010-223 93 70 annika.forsslund@lansstyrelsen.se 
David Lundgren, 010-223 92 67 david.lundgren@lansstyrelsen.se 
Koordinatorer, åtgärdsprogram för  hotade arter 
 www.lansstyrelsen.se/gotland 

 Så här kan du gynna 
 gotlandssippan! 

• Röj buskar och ris där gotlandssippan växer. 

• Beta med nöt. Djuren ska helst släppas på sent, 
efter att gotlandssippan satt frukt. Förhoppningen 
är att djuren ska hålla marken öppen, men antagli-
gen kan även trampet från djuren gynna gotlands-
sippan eftersom det då kommer fram bar jord där 
fröna kan gro. För hårt bete, i synnerhet med 
lamm, kan däremot vara negativt för arten. 

• Om växttäcket är tätt kan man eventuellt försöka 
få fram blottor där gotlandssippan kan gro. Det 
kan t.ex. ske genom att man bränner marken. 
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