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kring de norrbottniska älvarna Lule älv, Råne älv, Kalix älv och Torne älv. Arten är en av Sveriges fem 

arter av trollsländor som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv och ingår i biogeografisk uppföljning – den 

nationella övervakningen för arter och naturtyper inom direktivet. Naturvårdsverket ansvarar för den 

biogeografiska uppföljningen och Länsstyrelsen Östergötland samordnar uppföljningen för delsystemet 

”Trollsländor och dykarskalbaggar”. Sommaren 2015 genomfördes en inventering av grön flodtrollslända 

som syftade till att testa inventeringsmetodik och fungera som förstudie inför den biogeografiska 

uppföljningen av arten. Trollsländor inventeras vanligtvis genom att håva larver i vatten eller när vuxna 

sländor flyger. Att inventera larver av grön flodtrollslända är dock svårt och riskfyllt då den lever djupt i 

strömmande vatten. Att invänta varmt och soligt flygväder för trollsländorna är tidskrävande. En metod 

där trollsländans larvskinn räknas har därför testats. Sök av larvskinn bedöms vara den bästa metoden 

för att inventera arten. Lämplig strategi är att följa förekomst/icke förekomst av arten på ett urval lokaler 

där ca 20 lokaler, både med och utan förekomst, väljs ut som fasta stationer vilka återinventeras 

https://www.artportalen.se/
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kontinuerligt. Genom att tomma lokaler i utkanterna av artens utbredningsområde ingår kan expansioner 

av artens utbredning upptäckas. 
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Summary 
The member countries in the European Union is obliged to report the conservation status for 
species listed in Habitat directive every 6th year. To gather information about population sizes and 
trends for the species in Sweden, the Swedish Environmental Protection Agency funds a 
monitoring namned “Biogeographical monitoring”. The County Adminstrative Board of 
Östergötland has been assigned to coordinate the biogeographical monitoring of dragonflies 
(Odonata) and diving beetles (Dytiscidae) listed in the Habitat directive in Sweden. As a first step 
for establishing a monitoring programme for Ophiogomphus cecilia, a survey and method test was 
performed during the summer 2015. This report presents the result from the survey and suggests 
a strategy for monitoring the species.  

Ophiogomphus cecilia is restricted to the rivers (with tributaries) Råneälven, Kalixälven and 
Torneälven in the Sweden. These rivers are situated in the northeastern part of Sweden and are 
large rivers (often >100 meters width), unregulated and mainly surrounded by woodland, but 
near the coast to some extent also by cultivated land. The species is redlisted as ”Near 
threatened” (NT) in Sweden due to small distribution area. 

The aim of this study was to test exuviae-search as a survey method and act as a pilot study to 
receive more information about timescale, costs and practical considerations. If the survey turned 
out well, it could also serve as a first sample in the monitoring programme. The survey was 
performed by Tommy Karlsson, the County Administrative Board of Östergötland and Ulf 
Bjelke, the Species Species Information Centre during the period 20-24 July 2015. A large 
number of previously known localities for the species were surveyed as well as new, potential 
localities. The latter category also includes rivers from which the species not was known. 

In total, 57 localities were surveyed och O. cecilia was found at 13 of these (Tab. 1 and Fig. 2). 
Exuviae were found at all localities, in total 50 exuviae. They were mainly found up to 30 cm 
height at straws of Carex sp.  and within 50 cm from the shoreline. However, 15 exuviae were 
found 100-400 cm from the shoreline. This was probably due to a higher water level when the 
dragonflies emerged. Adults were found at three localities, in total four individuals, all newly 
emerged and close to the exuvia. In addition, an adult was found on the roadside during car 
driving and wings from an individual, probably predated by a bird, was found at one locality. All 
visited localities are shortly described and showed in a map in annex 1 (Bilaga 1). Localities where 
O. cecilia were found is also presented with a picture of the habitat. 

We assess searching for exuviae as the most appropriate method for monitoring O. cecilia in 
Sweden. It is a quick method since the exuviae are easy to find and the risk of mixing up with 
other dragonflies species is very low. No other species of the family Gomphidae coexist with O. 
cecilia in Sweden, and the other species that you could find exuviae of at localities for O. cecilia 
(Aeshna sp. Somatochlora metallica, Cordulegaster boltonii) are easy to distinguish (Fig. 3-5). 
Furthermore, big advantages with surveying exuviae compared to adults is that it is not 
dependent of the weather and that records of exuviae gives information about the reproduction 
habitat for the species. 

Searching for exuviae is a common survey method for O. cecilia in several other European 
countries, and the number of observed exuviae during a certain length of a river (e.g. 50 or 100 
meters) is often used to estimate status and trend for a population. However, the trend for the 
Swedish population is assumed to be stable and annual variation, when the surveyed is performed 
in relation to emergence and variation between surveyors would probably influence the result 
more than possible trends with the economic resources available for monitoring today. An 
appropriate strategy for monitoring O. cecilia in Sweden is instead to recurring detect occurrence 
of the species at a selected number of localities. In table 2 and figure 6, 20 localities for 
monitoring are suggested.  
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Bakgrund och syfte
För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För 
att en tillförlitlig och effektiv rapportering ska kunna göras bedriver Naturvårdsverket två 
uppföljningsprojekt: uppföljning i skyddade områden och biogeografisk uppföljning. Syftet med 
den biogeografiska uppföljningen är att på nationell nivå, både i och utanför skyddade områden, 
samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek och utbredningsområde 
för de ingående arterna. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för delsystemet ”Trollsländor och 
dykarskalbaggar”.  

Sommaren 2015 genomfördes en inventering av grön flodtrollslända som syftade till att testa 
inventeringsmetodik och fungera som förstudie inför den biogeografiska uppföljningen av arten. 
I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen och rekommendationer ges kring strategi 
och metodik för den biogeografiska uppföljningen av arten.  

Inledning 

Artfakta
Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia är en av Sveriges tre arter i familjen flodtrollsländor 
(Gomphidae). Såväl den vuxna sländan som larv och larvskinn är relativt enkla att bestämma i 
fält. Den vuxna sländan har ett karaktäristiskt utseende med sin starkt gröna eller gröngula färg, 
vilket ingen annan flodtrollslända har (Fig. 1). Larven är bred och platt med korta, knubbiga, 
något inåtkrökta antenner (bestämning av larver och larvskinn beskrivs närmare på sidan 10). 

Figur 1. Grön flodtrollslända, hona. Foto: Ulf Bjelke. 

Ophiogomphus cecilia, female.  
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Arten är bunden till rinnande vatten där larven utvecklas under minst två års tid nere på bottnen. 
Larverna lever ofta mitt i vattendragets fåra och kan alltså hittas på djupt vatten. Den anses 
huvudsakligen välja vattendragssträckor där bottnen utgörs av sand och grus. Arten tycks i 
Sverige framförallt välja stora vattendrag (>100 m breda) som är rena och klara och som flyter 
genom skogsmark, men i andra delar av Europa finns den också i mindre och mer vegetationsrika 
vattendrag i odlingslandskapet. I södra Finland förekommer den i relativt små vattendrag i 
skogsmark (Karjalainen 2010). Kläckningen till vuxna sländor sker vanligen under senare delen av 
juli och början av augusti. De vuxna djuren rör sig långt från vattnet även om patrullerande hanar 
oftast hittas i dess närhet. Adulterna föredrar öppna partier längs med vattnet eller i dess närhet 
såsom gläntor, gles skog, vägar och parkeringsfickor. 

Grön flodtrollslända är utbredd över stora delar av Europa (Kalkman & Ambrus 2015), men är i 
Sverige endast känd från de norrbottniska älvarna Råne älv, Kalix älv och Torne älv, samt vissa 
biflöden till dessa (www.artportalen.se). Den är dock utbredd över en stor del av Finland och 
Baltikum, och finns också i Danmark. Arten är rödlistad som ”Nära hotad” (NT) i Sverige 
(ArtDatabanken 2015).p.g.a. litet utbredningsområde. I övriga Europa har den tidigare minskat 
och bedömts som hotad i flera länder, men sedan mitten av 1990-talet har den uppvisat en positiv 
trend (Kalkman & Ambrus 2015).  På Europa- och EU-nivå bedöms arten nu som ”Livskraftig” 
(LC) och dess populationstrend som stabil, men den är sedan tidigare upptagen i 
Habitatsdirektivets bilaga 2 och 4 (Kalkman m.fl. 2010), vilket innebär ett starkt skydd för arten.  

Biogeografisk uppföljning av arten 
Arten ingår i den biogeografiska uppföljningens delsystem ”Trollsländor och dykarskalbaggar”. I 
arbetet inför driftsättningen av detta delsystem har en utredning kring strategi och metodik gjorts 
(Sahlén & Strand 2013) och en handledning för genomförandet har påbörjats (Strand 2014). I 
Sahlén & Strand (2013) beskrivs inventering av larver eller vuxna individer larver som möjliga 
inventeringsmetoder och i Strand (2014) anges eftersök av vuxna individer på tidigare kända 
lokaler som uppföljningsmetod. Larver av arten kan dock vara svåra att finna då de lever på 
relativt djupt vatten i strömfåran och det finns säkerhetsrisker med en sådan inventeringsmetod. 
De vuxna sländorna är mycket lätta att känna igen och relativt lätta att komma nära för säker 
identifikation. Det krävs dock varmt och soligt väder för att de vuxna sländorna ska vara aktiva 
och ute och flyga. Detta gör inventering av vuxna sländor praktiskt svår att genomföra då 
inventeraren måste stå stand by under flera veckors tid och beredd att snabbt påbörja inventering 
när en period av stabilt högtrycksväder väntas. Det är således svårt att i förväg boka resor och 
boende, och det kan vara svårt att hitta inventerare som är beredda att ta sig an ett sådant 
uppdrag. Vidare tycks de svenska populationerna av arten vara mycket små, samtidigt som de 
vuxna sländorna sprids ut i landskapet efter kläckning, vilket gör att man ser relativt få vuxna 
individer av arten. De fynd man gör av arten blir därför relativt slumpartade och det är inte säkert 
att de platser man finner vuxna sländor på utgör reproduktionsmiljö för arten. Ytterligare ett 
problem med föreslagen metodik är att om man endast söker arten på redan kända lokaler kan 
bara negativa trender upptäckas.  

Sammantaget gör ovan nämnda nackdelar att det vore önskvärt med en annan 
uppföljningsmetodik för arten. I flera andra europeiska länder, t.ex. Danmark, (Søgaard m.fl. 
2011), Tyskland (Schiel & Hunger 2006, Schulze & Sy 2010, NLWKN 2011) och Polen (Bernard 
2010), har man inventerat och övervakat arten genom sök av dess larvskinn (exuvier), dvs. de 
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hudar som blir kvar på stranden efter kläckning och som därmed kan påträffas oavsett väderlek 
och tid på dygnet. Huvudmannen för delsystemet ”Trollsländor och dykarskalbaggar”, 
Länsstyrelsen Östergötland, beslöt därför i samråd med Naturvårdsverket och ArtDatabanken att 
genomföra ett test av denna metodik under 2015. Syftet med undersökningen var också att 
fungera som en förstudie inför färdigställande av manual och driftsättning av uppföljningen för 
att inhämta ny kunskap om arten och för att få bättre grepp om kostnader, tidsåtgång m.m. Om 
testet av metodik föll väl ut avsågs också undersökningen kunna fungera som ett första 
provtillfälle inom uppföljningen.  

Metodik 
Inventeringen genomfördes under perioden 20-24 juli 2015. Huvudmannens projektledare för 
delsystemet, Tommy Karlsson, och ArtDatabankens kontaktperson för delsystemet, Ulf Bjelke, 
genomförde undersökningen. Huvuddelen av tidigare kända förekomstlokaler som registrerats i 
Artportalen eller i ArtDatabankens obsdatabas besöktes. Några fyndlokaler som låg långt från 
farbar väg eller långt från vattendrag besöktes dock inte. Vidare besöktes nya lokaler både inom 
och utanför befintligt utbredningsområde i Råne, Kalix och Torne älvar, samt biflödena Lainio 
älv, Muonio älv, Aimojokk, Ängesån och Tvärån. Dessutom söktes lämpliga miljöer för arten, 
inkl. inventering då sådana påträffades i Sangis och Lule älv, vattensystem varifrån arten inte 
tidigare är känd. 

Under inventeringen rådde följande väderförhållanden: 
20 juli: växlande molnighet, regn, åska 15-16°C. 
21 juli: mulet, lätt duggregn, 12-13°C. 
22 juli: förmiddag: mulet 12-13 °C, eftermiddag: molnigt 13-15°C. 
23 juli: förmiddag: sol 15-18°C, eftermiddag: växlande molnighet 17-19°C. 
24 juli: sol 18-22°C. 

Varje lokal besöktes under 15-30 min. Larvskinn söktes längs med av strandkanten, 
huvudsakligen längs en sträcka av 20-500 meter, från vattenlinjen och upp till 1-5 meter på land 
beroende på strandens karaktär. På alla lokaler söktes också vuxna individer som flygande, och 
som vilande på solbelysta platser, eller vid dåligt väder i buskar, och på två lokaler söktes också 
larver genom håvning på botten.  

Dispens från artskyddsförordningen söktes och erhölls (dnr 522-6882-15) från Länsstyrelsen 
Norrbotten för att vid behov kunna fånga in och hantera vuxna individer av arten. De få vuxna 
individer som observerades behövde dock inte fångas in för dokumentation. 

Resultat och diskussion 

Övergripande resultat 
Totalt undersöktes 57 lokaler (vattendragsträckor) och grön flodtrollslända påträffades på 13 av 
dessa (Tab. 1, Fig. 2). Larvskinn påträffades på alla fyndlokalerna, totalt 50 stycken. Utöver dessa 
systematiska undersökta lokaler påträffades en vuxen slända under bilkörning, ca 500 meter från 
det vattendrag den trolig vuxit upp i. Inklusive denna lokal påträffades vuxna sländor på fyra 
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lokaler, totalt fem individer. Dessutom påträffades vingar av en slända på en lokal. Inga larver 
påträffades. 

Tabell 1. Antalet undersökta lokaler, antalet lokaler med fynd av grön flodtrollslända, antalet nya lokaler av 
dessa och antalet lokaler med fynd av exuvie och imago per vattensystem och vattendrag. 

The number of surveyed localities (“Undersökta”), the number of localities with Ophiogomphus cecilia (“Fynd”), the number 
of new localities of these (“Nya”) and the number of localities with exuviae and imago per river. 

 Undersökta Fynd Nya Exuvie Imago 
Råneälven 16 3 1 3 1 
   Aimobäcken  1 - - - - 
   Norr-Lillån 1 - - - - 
   Råneälven 14 3 1 3 1 
Kalixälven 12 2 2 2 - 
   Kalixälven 8 1 1 1 - 
   Tvärån  1 - - - - 
   Ängesån  3 1 1 1 - 
Luleälven 1 - - - - 
Sangisälven 2 - - - - 
Torneälven 25 8 3 8 2 
   Lainioälven  6 - - - - 
   Muonioälven  4 2 2 2 1 
   Puostijokki  1 - - - - 
   Torneälven 14 6 1 6 1 
Vitån 1 - - - - 
Totalt 57 13 6 13 4 

Sex nya lokaler för arten påträffades (belägna >500 meter från tidigare känd lokal), där två är av 
särskilt intresse. Fyndet vid Svartbyn utgör ny sydgräns för arten i Kalixälven med ca 16 km. 
Förekomsten vid Kalamaa i Muonioälven är det hittills nordligaste av arten i Sverige. Fyndet 
förflyttade artens nordgräns med ca 16 km. Arten finns sannolikt ytterligare längre norrut, men 
troligen inte särskilt långt då dess förekomster i Sverige och norra Finland utgör de nordligaste i 
världen (Kalkman & Ambrus 2015).   

I Torneälven finns två långa sträckor (Pajala-Svanstein och Övertorneå-Kukkola) varifrån fynd av 
arten saknas. I föreliggande inventering undersöktes inga lokaler längs med dessa sträckor, och 
det är inte känt huruvida eftersök av arten gjorts här tidigare. Det är nog rimligt att tro att det 
finns förekomster av arten även längs med dessa sträckor, men svårt att säga i vilken omfattning.  

Artens eftersöktes i några vattensystem (Luleälven, Sangisälven, Vitån) och vattendrag (Tvärån i 
Kalixälvens vattensystem, Aimobäcken i Råneälvens vattensystem, Lainioälven och Puostijokki i 
Torneälvens vattensystem) varifrån den inte tidigare är känd, utan att arten påträffades. Luleälven 
och dess biflöden är sannolikt för utbyggda och reglerade för att det ska finnas lämpliga miljöer 
grön flodtrollslända. Det finns dock uppgifter om fynd av arten från Luleälvens vattensystem, 
men belägg saknas (Sahlén 2006). Kanske kan det i något biflöde finnas strömmiljöer som passar 
arten. Å andra sidan tycks arten i Sverige undvika mindre vattendrag, något som också noterats i 
norra Finland (Sami Karjalainen, pers. medd.). Piteälven – tillsammans med Torneälven och 
Råneälven en av våra oreglerade s.k. nationalälvar – bör kunna hysa lämpliga miljöer för arten 
och är belägen relativt nära Råneälven. Det vore därför värdefullt med en systematisk inventering 
av detta vattendrag. 
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Figur 2. Karta över inventerade lokaler under inventeringen av grön flodtrollslända 2015, samt tidigare 
fynd av arten. 

Map showing localities visited during the survey 2015 (blue dots), records of Ophiogomphus cecilia during the survey (red 
triangels) and former records (grey dots). 
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Observationer av larvskinn 
Larvskinnen påträffades huvudsakligen på starrstrån upp till max 30 cm höjd (Fig. 3), samt i 
något fall direkt på marken. Huvuddelen påträffades inom 50 cm från vattnet, men 15 skinn 
påträffades mer än 100 cm från vattnet och som längst ca 400 cm. Från Tyskland, Schweiz och 
Nederländerna anges att larvskinn påträffas mellan 3 och 100 cm upp på vegetationen, men 
främst upp till 30 cm höjd, och 0-100 cm från vattendraget (NLWKN 2011, Brochard m.fl. 2012, 
Vonwil 2013). Larvskinnens placering i denna undersökning överensstämmer således relativt bra 
med vad som anges från Mellaneuropa, men med skillnaden att en ganska stor andel (ca 30 %) 
påträffades mer än 100 cm från vattnet. Detta beror sannolikt på förändringar i vattenståndet 
efter att larverna krupit ur vattnet för kläckning. Enligt mätningar i SMHI:s vattenwebb 
(http://vattenwebb.smhi.se/station/) har sådan minskning av vattenföringen skett på flera 
mätstationer i de aktuella älvarna under perioden 13-24 juli att det kan ha orsakat längre avstånd 
till vattenlinjen vid våra noteringar än vad som rådde då larverna kröp upp ur vattnet för 
kläckning.  

 

 

Figur 3. Larvskinn av grön flodtrollslända. Till vänster typisk plats för larvskinn på starrstrån nära 
vattenlinjen, larvskinnet har här markerats med röd ring. Foto: Tommy Karlsson. 

Exuviae of Ophiogomphus cecilia. To the left typical position for exuviae at straw of Carex sp., the exuviae is marked by a 
red ring. 

 

 

http://vattenwebb.smhi.se/station/
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Observationer av vuxna sländor 
Endast en av sländorna som observerades var en könsmogen, utfärgad slända. Den påträffades 
på en solbelyst skogsväg ca 500 m från vattendraget. De övriga fyra vuxna sländorna var 
nykläckta individer som påträffades nära stranden i anslutning till sina larvskinn. En orsak till att 
så få vuxna sländor observerades var delvis kallt och regnigt väder under inventeringen. Periodvis 
och särskilt under senare delen av inventeringen var det dock relativt varmt och soligt. En annan 
förklaring till frånvaron av vuxna sländor kan vara att inventeringen gjordes alldeles efter 
kläckning då de nyförvandlade sländorna under en period uppehåller sig ganska långt bort från 
reproduktionsvattnet för att sedan återkomma när de blivit könsmogna. Detta är ett typiskt 
beteende för flodtrollsländor (Suhling & Müller 2006). Anmärkningsvärt är att kläckning 
observerades under en period med relativt kallt väder (>15°C) och stundtals regn. På en lokal 
observerades två kläckande individer på kvällen 21/7. Då lokalen återbesöktes morgonen efter 
kunde inte sländorna återfinnas, utan hade uppenbarligen förflyttat sig under tiden, alternativt 
blivit uppätna av fåglar. Temperaturen hade under perioden varit mellan 9 och 13°C och det hade 
varit lätt duggregn.  

 

Figur 4. Nykläckt grön flodtrollslända och larvskinn. I bildens nedre högra hörn visas en förstoring av 
huvudet på larvskinn där man kan se den karaktäristiska utformningen av antennerna. Foto: Tommy 
Karlsson. 

Newly emerged adult of Ophiogomphus cecilia and exuvia. At the lower right corner the head of the exuvia is zoomed in to 
show the characteristic shape of the antennae.  
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Sök av larvskinn som inventeringsmetod 
Föreliggande inventering har visat att sök av larvskinn är en effektiv metod för att detektera 
förekomst av grön flodtrollslända. Larvskinnen är relativt lätta att hitta och känna igen. 
Förväxlingsrisken med andra trollsländor är liten eftersom artens utbredningsområde inte 
överlappar med övriga arter av flodtrollsländor i Sverige och då det är relativt få andra 
trollsländor som utnyttjar samma slags larvmiljöer så långt norrut. Under inventeringen 
påträffades endast larvskinn av två andra arter: ett skinn av en mosaikslända (förmodligen 
starrmosaikslända Aeshna juncea eller brun mosaikslända A. grandis) på en lokal och ett skinn av 
metalltrollslända Somatochlora metallica på en annan lokal. Utöver dessa arter är kungstrollslända 
Cordulegaster boltonii en art som kan förekomma på samma lokaler som grön flodtrollslända. Ett 
sätt att skilja flodtrollsländornas larver från dessa arter är att studera antennernas utformning. De 
är mycket tjockare än de övriga arternas, och det yttersta segmentet är längre än de övriga (Fig. 3 
& 4). Även larven/larvskinnets kroppsform ger en god indikation på arttillhörighet (Fig. 5). 
Metalltrollsländan karaktäriseras av en kort och kompakt kropp där det bakersta bakparet når 
långt bakom bakkroppens spets. De övriga arterna har mer långsträckta kroppsformer där det 
bakersta benparet inte når bakom bakkroppen. Flodtrollsländor och kungstrollslända har jämfört 
med mosaiksländor något kompaktare larver med kraftigare ben, medan de senare har mycket 
långsmala larver med smala ben. Kungstrollsländan skiljer sig från övriga arter genom att 
insidorna på labialpalperna är kraftigt flikiga. 

Figur 5. Larver till de egentliga trollsländor som samexisterar med grön flodtrollslända i Sverige. Från 
vänster starrmosaikslända Aeshna juncea (Foto: Ulf Norling), kungstrollslända Cordulegaster boltonii (Foto: 
Mogens Holmen), metalltrollslända Somatochlora metallica (Foto: Ulf Norling). 

Larvae of Anisoptera species that co-exist with Ophiogomphus cecilia in Sweden. From the left Aeshna juncea , 
Cordulegaster boltonii and Somatochlora metallica.  
 
Utöver att det är en snabb och lätt metod är den stora fördelen med sök av larvskinn att den kan 
utföras oberoende av väder. Dock kan årsvariationen göra att arten börjar kläcka vid olika 
tidpunkter mellan olika år. Kraftiga och långvariga regn strax innan och under 
inventeringsperioden kan möjligen också påverka resultatet genom att larvskinnen faller i vattnet. 
Vid undersökningen testades dock hur väl skinnen satt fast på starrstråna och de föreföll vara väl 
vidhäftade, dvs. relativt okänsliga för vindar. Även då vatten östes på skinnen satt de fast väl. 
Dessa resultat tyder på att inventering av larvskinn bör kunna fungera en till flera veckor efter 
kläckning om det råder normala väderförhållanden och inte skett hastiga högflöden. 
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Slutligen har inventering av larvskinn jämfört med inventering av vuxna sländor fördelen att fynd 
av larvskinn visar på vilka delar av ett vattendrag som utnyttjas som uppväxtmiljöer för larverna. 
Fyndplatser för vuxna sländor behöver inte nödvändigtvis utgöra reproduktionsmiljöer.  

Metodik och strategi för biogeografisk uppföljning 
Sök av larvskinn bedöms vara den bästa metoden för att inventera grön flodtrollslända inom den 
biogeografiska uppföljningen. I Mellaneuropa används på flera håll antalet funna larvskinn längs 
med en bestämd vattendragssträcka (t.ex. 50 eller 100 m) som ett mått på en populations status 
och för att bedöma trender (t.ex. Bernard 2010, Schulze & Sy 2010 ). För svenska förhållanden 
och med de medel som för närvarande finns tillgängliga för den biogeografiska uppföljningen 
bedöms dock denna metod inte som lämplig. Till skillnad från många Mellaneuropeiska länder 
uppvisar arten i Sverige sannolikt en stabil trend och förmodligen skulle naturlig årsvariation, när 
inventeringen sker i förhållande till kläckningen och skillnader mellan olika inventerare påverka 
resultatet mer än eventuella trender utifrån den inventeringsinsats som det för tillfället finns 
resurser till.  

Lämplig strategi för den biogeografiska uppföljningen i Sverige är att istället följa förekomst/icke 
förekomst av arten på ett urval lokaler där ca 20 lokaler, både med och utan förekomst, väljs ut 
som fasta stationer vilka återinventeras kontinuerligt. Genom att tomma lokaler i utkanterna av 
artens utbredningsområde ingår kan expansioner av artens utbredning upptäckas. I tabell 2 och 
figur 6 presenteras 20 lokaler som kan fungera som fasta provtagningsstationer. Lokalerna 
beskrivs närmare i bilaga 1. 

Tabell 2. Förslag till provtagningstationer för grön flodtrollslända inom den biogeografiska uppföljningen. 

Suggested localities for sampling in the monitoring of Ophiogomphus cecilia in Sweden.  

Lokal Nr Vattendrag Känd förekomst 
Bron 3 km O Polcirkeln 1 Råneälven ja 
Jungfrumyran 10 Råneälven ja 
Lill-Hällforsen 400 m S 12 Råneälven ja 
Öjselforsen 13 Råneälven ja 
Furunäset 19 Kalixälven ja 
Tväredet 20 Tvärån nej 
Långforsheden 21 Ängesån ja 
Svartbyn, brofästet östra sidan 26 Kalixälven ja 
Trångån 28 Kalixälven nej 
Bondersbyn, brofästet 29 Torneälven nej 
Sangis, brofästet södra sidan 32 Sangisälven nej 
Nuuksukoski 35 Lainioälven nej 
Nuolivaara 41 Torneälven ja 
Pajala, brofästet norra sidan 44 Torneälven ja 
Kalamaa 46 Muonioälven ja 
Kaunisjoensuu, brofästet västra sidan 48 Muonioälven ja 
Svanstein 500 m NO 49 Torneälven ja 
Nivarovat 51 Torneälven ja 
Vähäsaari 53 Torneälven ja 
Revonsaari, Pettersberg 57 Torneälven ja 
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Figur 6. Förslag till provtagningstationer för grön flodtrollslända inom den biogeografiska uppföljningen. 

Suggested localities for sampling in the monitoring of Ophiogomphus cecilia in Sweden (green squares).  
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Bilaga 1. Översiktskartor och lokalbeskrivningar 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 















 

 

 



1. Bron 3 km O Polcirkeln, Råneälven 

 

 

 
 
 

 

 

2. Fridhem, Råneälven 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 240 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 200 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



3. Muorkafors, Råneälven 

 

 

 

 

 

 

4. Randaträsk, Aimobäcken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 260 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 40 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



5. Mårdsel, Råneälven  

 

 

 

 

 

 

6. Långforsen, Råneälven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 530 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 60 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo 
Kommentar: - 



7. Klingerselet, Råneälven 

 

 

 

 

 

 

8. Stormyran, Råneälven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 70 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 40 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



9. Storkroken, Råneälven 

 

 

 

 

10. Jungfrumyran, Råneälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 30 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo, 
starrmosaikslända Aeshna juncea 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 10 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 1 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo,  
Kommentar: Exuvie ca 50 cm upp 
på strarrstrå och ca 20 cm från 
vattnet. 



 

Jungfrumyran, Råneälven. Foto: Tommy Karlsson. 

 

 

11. Selberget, Råneälven 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 60 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



12. Lill-Hällforsen 400 m S, Råneälven 

 

 

 

 

 

 Lill-Hällforsen 400 m S, Råneälven. Foto: Tommy Karlsson. 
 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 170 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 5 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på strarrstrå och ca 10 cm från 
vattnet. 



13. Öjselforsen, Råneälven 

 

 

 

 

 

Öjselforsen, Råneälven. Foto: Tommy Karlsson. 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 40 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 7 
Imagos: 1 (nykläckt) 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo, 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica 
Kommentar: Exuvier 10-20 cm 
upp på strarrstrå, 10 cm (6) och 50 
cm (1) från vattnet. 



14. Lillånäs, Norr-Lillån 

 

 

 

 

15. Niemiholm, Råneälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-20 
Undersökt sträcka: 15 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter:-  
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 50 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



16. Råneå Sörforsen, Råneälven 

 

 

 

 

17. Avafors, Vitån 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 150 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica. 
Kommentar: Ej lämplig miljö - 
lugnflytande, vegetationsrikt. 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 70 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



18. Kurkkiojänkkä, Kalixälven 

 

 

 

 

19. Furunäset, Kalixälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 150 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 1000 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



20. Tväredet, Tvärån 

 

 

 

 

21. Långforsheden, Ängesån 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 90 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Till synes lämplig 
miljö. 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 60 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 2 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo, 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica. 
Kommentar: Relativt snårigt och 
vegetationsrikt. Exuvier ca 20 cm 
upp på strarrstrå och ca 10 cm från 
vattnet  



 

Långforsheden, Ängesån. Foto: Tommy Karlsson.  

 

 

22. Tväredet brofästet, östra sidan, Ängesån 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 50 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



23. Hömyrheden, Ängesån 

 

 

 

 

24. Vännäsberget, Ängesån 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 30 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo 
Kommentar: Ej lämplig miljö - 
lugnflytande, vegetationsrikt. 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: - 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 1 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



25. Nillo, Ängesån 

 

 

 

 

26. Svartbyn brofästet, östra sidan, Kalixälven 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 60 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Ej lämplig miljö - 
lugnflytande, vegetationsrikt. 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 20 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 5 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: En exuvie på bar 
jord ca 100 cm från vattnet. 
Resterande fyra ca 10 cm upp på 
starrstrån ca 100 cm (1) och ca 30 
cm (3) från vattnet. 



 

Svartbyn, Kalixälven. Foto: Tommy Karlsson.  

 

 

27. Räktforsen, Kalixälven 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 50 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



28. Trångån, Kalixälven 

 

 

 

 

29. Bondersbyn brofästet, Kalixälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 170 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Till synes lämplig 
miljö. 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 90 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



30. Åkroken brofästet, Kalixälven 

 

 

 

 

31. Jyrkkä, Sangisälven 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 100 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica. 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 45 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



32. Sangis brofästet, Sangisälven 

 

 

 

 

33. Särkimukka, Lainioälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 130 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo, 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica. 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 45 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



34. Nuuksukoski 450 m N, Lainioälven 

 

 

 

 

35. Nuuksukoski, Lainioälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 25 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 140 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter:  
Kommentar: - 



36. Pathasaari, Lainioälven 

 

 

 

 

37. Onkijärven-lantto, Lainioälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 85 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 120 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



38. Kangos, brofästet östra sidan, Lainioälven 

 

 

 

 

39. Kivitermä, Torneälven 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 50 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: -  
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 140 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



40. Kellosaajo, Torneälven 

 

 

 

 

41. Nuolivaara, Torneälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 85 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: -  
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 60 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



42. Anttis brofästet, södra sidan, Torneälven 

 

 

 

43. Seiviönkoski, Torneälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 125 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-22 
Undersökt sträcka: 80 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: 
Fyrfläckad trollslända Libellula 
quadrimaculata. 
Kommentar: - 



44. Pajala, brofästet, norra sidan, Torneälven 

 

 

 

 

 

Pajala brofäste, norra sidan, Torneälven. Foto: Tommy Karlsson.  

 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 140 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier: 2 
Imagos: 1 (nykläckt) 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Exuvier ca 10 och 
140 cm från vattnet. 



45. Kihlanki, Muonioälven 

 

 

 

 

46. Kalamaa, Muonioälven 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 75 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 100 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier: 1 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på starrstrå och ca 50 cm från 
vattnet. 



 

Kalamaa, Muonioälven. Foto: Tommy Karlsson. 

 

 

47. Jalakoski, Muonioälven 

 

 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 100 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier:0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



48. Kaunisjoensuu brofästet, västra sidan, Muonioälven 

 

 

 

 

Kaunisjoensuu brofästet, västra sidan, Muonioälven. Foto: Tommy Karlsson.  
 

Besökt: 2015-07-21 
Undersökt sträcka: 95 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier:3 
Imagos: 2 (nykläckta) 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på strarrstrå, och 370 cm, 230 
cm och 100 cm från vattnet. 
Håvning efter larver genomfördes. 



49. Svanstein 500 m NO, Torneälven 

 

 

 

 

 

Svanstein 500 m NO, Torneälven. Foto: Tommy Karlsson.  

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 65 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:15 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på starrstrå och upp till ca 300 
cm från vattnet. 



50. Svanstein, Torneälven 

 

 

 

 

 

Svanstein, Torneälven. Foto: Tommy Karlsson.  

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 80 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:1 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på starrstrå och ca 30 cm från 
vattnet. 



51. Nivarovat, Torneälven 

 

 

 

 

 

Nivarovat, Torneälven. Foto: Tommy Karlsson.  

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 45 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:7 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på starrstrå och ca 20-280 cm 
från vattnet. Håvning efter larver 
genomfördes. 



52. Venevhuone, Torneälven 

 

 

 

 

53. Vähäsaari, Torneälven 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 25 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Ej lämplig miljö - 
lugnflytande, vegetationsrikt. 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 65 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:1 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Larvskinn ca 20 cm 
upp på strarrstrå och ca 100 cm 
från vattnet. Håvning efter larver 
genomfördes.  



 

Vähäsaari, Torneälven. Foto: Tommy Karlsson.  

 

 

54. Brofästet väg 98, Puostijoki 

 

 

Besökt: 2015-07-23 
Undersökt sträcka: 100 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier:0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: blå 
jungfruslända Calopteryx virgo. 
Kommentar: - 



55. Kukkolaforsens camping, Torneälven 

 

 

 

 

56. Kukkolaforsens rastplats, Torneälven 

 

 

 

 

 

 

 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 40 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 90 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier:0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: - 



57. Revonsaari, Pettersberg, Torneälven 

 

 

 

 

 

Revonsaari Pettersberg, Torneälven. Foto: Tommy Karlsson.  

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 40 m 
Tidigare fynd: ja 
Exuvier:1 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: 
mosaikslända Aeshna sp. 
Kommentar: Exuvier ca 10 cm 
upp på starrstrå och 140 cm från 
vattnet. 



58. Bynäsudden, Luleälven 

 

 

 

Besökt: 2015-07-24 
Undersökt sträcka: 150 m 
Tidigare fynd: nej 
Exuvier:0 
Imagos: 0 
Andra observerade arter: - 
Kommentar: Ej lämplig miljö - ej 
strömt, sjöliknande. 
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