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    Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 1 d § artskyddsförordningen 
(1998:179) jämförd med 8 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) fridlysa väx-
terna safsa (Osmunda regalis), murgröna (Hedera helix) och fältgentiana 
(Gentianella campestris) inom Jönköpings län. Fridlysningen innebär att 
det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller ska-
da vilt levande exemplar av dessa växter. Det är också förbjudet att ta 
bort eller skada frön eller andra delar från växterna.  

 
Länsstyrelsen beslutar vidare att fridlysa smörboll (Trollius europaeus) 

inom Jönköpings län. Fridlysningen innebär att det är förbjudet att gräva 
eller dra upp vilt levande exemplar av växten smörboll med rötterna. Det 
är också förbjudet att plocka eller på annat sätt insamla exemplar av 
denna art för försäljning eller andra kommersiella ändamål. 

 
Slutligen beslutar Länsstyrelsen att upphäva nedan angivna beslut om 

föreskrifter om fridlysning. De beslut som upphävs ersätts av de nya, 
ovan beskrivna föreskrifterna, samt av Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NSF 1999:7 med ändring i NSF 1999:12) om nationell fridlysning. De 
beslut som upphävs är följande: 

 
Skaraborgs län (i den del resp. beslut berör Habo och Mullsjö kommu-

ner) 
Beslut 1961-10-20, diarienummer III 5 61d. Beslutet som ska upphä-

vas gäller fridlysning för följande arter: drakblomma, fjädergräs, kung 
Karls spira, mosippa, myrbräcka, tistelsnyltrot och ärtvicker. 
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Beslut 1974-01-09, diarienummer 11.111-1774-73. Beslutet som ska 
upphävas gäller fridlysning med avseende på uppgrävning och plockning 
för försäljning av backsippa och gullviva. 

 
Beslut 1993-04-19, diarienummer 231-7031-92. Beslutet som ska 

upphävas gäller fridlysning för följande arter: fjällskära, flockarun, fält-
gentiana, klockgentiana, kustarun, topparun, murgröna, praktbrunört, 
puktörne, safsa, smalbladig lungört, sumpgentiana, ängsgentiana och 
ängsskära. 

 
Beslutet som ska upphävas gäller även fridlysning med avseende på 

uppgrävning och plockning för försäljning för följande arter: blåsippa, 
gulsippa och tibast. 

 
Jönköpings län 
Beslut 1986-02-28, diarienummer 11.111-2117-85. Beslutet som ska 

upphävas gäller fridlysning av följande arter: alla orkidéer, backsippa, 
mosippa, murgröna, safsa och ärtvicker. 

 
Beslutet som ska upphävas gäller även fridlysning med avseende på 

uppgrävning och plockning för försäljning för följande arter: blåsippa, 
gullviva, liljekonvalj och smörboll. 

 
   Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då den ut-

kom från trycket i länets författningssamling. 
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