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Sammanfattning 
För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. 
För att på nationell nivå samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta 
populationsstorlek, utbredningsområde och status för de ingående arterna bedriver 
Naturvårdsverket så kallad biogeografisk uppföljning. Under 2018 genomfördes en inventering 
av en av arterna, grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia, vilken syftade till att undersöka om 
arten finns i Piteälven. I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen. 

Grön flodtrollslända eftersöktes på 17 lokaler i Piteälven från Böle nära älvens mynning och ca 
100 km uppströms 1-2 augusti 2018. Inventeringen kunde för första gången någonsin påvisa 
förekomst av arten i Piteälven. Larvskinn av arten påträffades på fem lokaler mellan Sikfors i 
söder och Vidsel i norr. Inga vuxna sländor observerades trots sol och 25-30°C. Inventeringen 
visar att sök av larvskinn är den bästa metoden för att påvisa förekomst av grön flodtrollslända. 
Arten hade aldrig upptäckts under inventeringen om endast vuxna sländor hade eftersökts. Att 
arten är svår att upptäcka som vuxen innebär också att arten skulle kunna vara betydligt mer 
förbisedd än vad man tidigare trott. Det är därför rimligt att tro att det kan finnas okända 
populationer av arten i vattendrag längre söderut. Särskilt intressanta vattendrag att eftersöka 
arten i är Åby och Byske älv vilka är belägna relativt nära förekomsterna i Piteälven. Några av de 
inventerade lokalerna i Piteälven bör ingå som fasta provtagningsstationer inom den 
biogeografiska uppföljningen. 

I samband med inventeringen gjordes en studie av övriga flodtrollsländors utbredning i norra 
Sverige. Vad gäller sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus finns utifrån dagens kunskap 
inget överlapp mellan utbredningen för denna art och den för grön flodtrollslända. För 
stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus finns fem larvfynd norr om artens huvudsakliga 
utbredningsområde och arten anges i viss litteratur förekomma i Norrbotten. Fyra av larvfynden 
har kontrollbestämts och visat sig vara felbestämda. Det är oklart om stenflodtrollslända idag 
förekommer i Norrbotten.   

Summary  
The member countries in the European Union are obliged to report the conservation status for 
species listed in the Habitat directive every 6th year. To gather information about population 
sizes and trends for the species in Sweden, the County Adminstrative Board of Östergötland has 
been assigned by the Swedish Environmental Protection Agency to coordinate monitoring of 
dragonflies (Odonata) and diving beetles (Dytiscidae) listed in the Habitat directive in Sweden. 
This report presents a survey of the dragonfly Ophiogomphus cecilia in the river Piteälven. 
Ophiogomphus cecilia is in Sweden restricted to a few rivers in the very northeastern part. It is 
red listed as “Near threatened” in Sweden due to small distribution area. 

Ophiogomphus cecilia was searched for as exuviae and imago at 17 localities in Piteälven from 
the river mouth and 100 km upstream. The survey was performed during the period 1-2 August 
2018. The species could for the first time ever be found in Piteälven. Exuviae of the species were 
observed at five localities between Sikfors in the south and Vidsel in the north. No imago were 
observed despite sunny and very warm weather. The survey demonstrates that searching for 
exuviae is the best method for detecting the species in Sweden. The difficulty to observe imagos 
of the species indicates that it has a wider distribution in Sweden than previously known. Some 
of the surveyed localities in Piteälven should be monitored continuously. 

The distribution in northern Sweden of other species in the familiy Gomphidae was studied. 
Gomphus vulgatissimus is not recorded in this area, while there are five records of 
Onychogomphus forcipatus as larvae. Furthermore, O. forcipatus is reported from the province 
Norrbotten in some literature. Four of records have been checked out, but showed to be 
misidentificated larvaes. The occurrence of O. forcipatus in Norrbotten could neither be 
confirmed nor denied.  
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Inledning  
Bakgrund och syfte  
För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. 
För att samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek, 
utbredningsområde och status för de ingående arterna bedriver Naturvårdsverket biogeografisk 
uppföljning. Länsstyrelsen Östergötland driver på uppdrag av Naturvårdsverket biogeografisk 
uppföljning av delsystemet trollsländor och dykarskalbaggar i Sverige.  

Under 2018 genomfördes en inventering av en av arterna i delsystemet, grön flodtrollslända 
Ophiogomphus cecilia, vilken syftade till att undersöka om arten finns i Piteälven. I denna 
rapport redovisas resultaten från inventeringen. I samband med inventeringen gjordes också en 
studie av övriga flodtrollsländors utbredning i norra Sverige med syftet att få kunskap om 
eventuella förväxlingsarter till grön flodtrollslända. Studien redovisas också i denna rapport. 

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 och 7). Se t.ex. Billqvist m.fl. (2012) och Bína 
(2017) för bestämningshjälp. 

Figur 1. Hane av grön flodtrollslända. Foto: Magnus Billqvist. 

Flodtrollsländornas larver och larvskinn skiljs lätt ut från övriga grupper av trollsländor genom 
att antennernas yttersta segment är mycket längre än de övriga (Fig. 5 och omslagsbilden). Det 
är också relativt lätt att skilja larver och larvskinn av grön flodtrollslända från övriga 
flodtrollsländor i Sverige. Grön flodtrollslända och stenflodtrollslända Onychogomphus 
forcipatus har ryggtaggar på bakkroppen, vilket sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus 
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(liksom övriga arter i släktet Gomphus) saknar. Grön flodtrollslända och stenflodtrollslända 
skiljs åt genom att området mellan ögat och antennerna är tydligt utskjutande hos den senare. 
Stenflodtrollsländans larv är också mindre (22-26 mm) än grön flodtrollslända (25-30 mm). Se 
t.ex. Norling & Sahlén (1997), Brochard m.fl. (2012) och Bína (2017) för bestämningshjälp. 

Grön flodtrollslända 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. Arten anses huvudsakligen välja vattendragssträckor där bottnen utgörs av sand och 
grus. Den tycks i Sverige framförallt välja stora vattendrag (>50 meter breda) som är rena och 
klara och som flyter genom skogsmark. I andra delar av Europa finns den också i mindre och 
mer vegetationsrika vattendrag i odlingslandskapet (Kalkman & Ambrus 2015). Även i Sverige 
finns arten ibland i mindre vattendrag, t.ex. är Görjeån där arten förekommer 20-30 meter 
bred. Även i södra Finland förekommer den i relativt små vattendrag i skogsmark (Karjalainen 
2010).  

Kläckningen till vuxna sländor sker vanligen från mitten av juli och arten flyger till ungefär 
slutet av augusti. De vuxna djuren rör sig långt från vattnet även om patrullerande hanar oftast 
hittas i dess närhet. Som vuxna uppehåller sig sländorna i 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 och österut genom Sibirien till 
Bajkalsjön (Kalkman & Ambrus 2015) (Fig. 2). Arten har 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 upptagen i Habitatsdirektivets bilaga 2 och 4 (Kalkman 
m.fl. 2010), vilket innebär ett starkt skydd. I Sverige är den endast känd från de norrbottniska 
älvarna Råne älv, Kalix älv och Torne älv inklusive vissa biflöden, samt Görjeån, ett biflöde till 
Luleälven (www.artportalen.se), se Figur 6. Den är dock utbredd över en stor del av Finland och 
Baltikum, och finns också i Danmark. Artens status i Sverige bedöms som gynnsam (Eide 2014), 
men den är rödlistad som ”Nära hotad” (NT) på grund av litet utbredningsområde 
(ArtDatabanken 2015). Arten är fridlyst i Sverige. 

Figur 2. Världsutbredningen för grön flodtrollslända. Figuren är hämtad från Kalkman & Ambrus (2015). 

The world distribution for Ophiogomphus cecilia. Figure from Kalkman & Ambrus (2015). 

http://www.artportalen.se/
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Biogeografisk uppföljning av arten 
Sommaren 2015 genomfördes en inventering av grön flodtrollslända som syftade till att testa 
inventeringsmetodik och fungera som förstudie inför den biogeografiska uppföljningen av arten 
(Karlsson & Bjelke 2016). Syftet var framförallt att testa sök av larvskinn, en metod som 
används i flera andra europeiska länder för att övervaka arten (t.ex. Søgaard m.fl. 2011, Bernard 
2010). Totalt undersöktes 57 lokaler, både tidigare kända förekomster och nya potentiella. Grön 
flodtrollslända påträffades på 13 av dessa, varav sex nya lokaler för arten. Inventeringen visade 
att sök av larvskinn är en effektiv metod för att detektera förekomst av grön flodtrollslända. 
Larvskinnen är relativt lätta att hitta och känna igen. Utöver att det är en snabb och lätt metod 
är den stora fördelen med sök av larvskinn att den kan utföras oberoende av väder. Metoden har 
också fördelen att fynd av larvskinn visar på vilka delar av ett vattendrag som utnyttjas som 
uppväxtmiljöer för larverna.  

Lämplig strategi för biogeografisk uppföljning av arten i Sverige är att välja ett antal lokaler, 
både med och utan förekomst av arten, där förekomst/icke förekomst följs kontinuerligt genom 
inventering av larvskinn. I Karlsson & Bjelke (2016) ges förslag på 20 lokaler som skulle kunna 
fungera som sådana fasta provtagningsstationer. Lokalerna är belägna i de vattendrag som arten 
sedan tidigare är känd från, Torne, Kalix och Råne älv inklusive några biflöden, samt ett 
vattendrag som saknar fynd av arten, Sangisälven. 

Inom biogeografisk uppföljning finns det också behov av att eftersöka grön flodtrollslända på 
nya lokaler då det sannolikt finns många oupptäckta lokaler för arten i Sverige. Dess 
utbredningsområde är beläget i en glest befolkad del av landet som förmodligen har många mil 
av för arten lämpliga, men outforskade, älvsträckor. Så här långt norrut handlar det sannolikt 
också om små populationer med relativt få vuxna individer utspridda över stora ytor, vilket gör 
att arten inte är helt lätt att upptäcka. Arten upptäcktes till exempel i Lule älvs vattensystem för 
första gången så sent som 2016. Det har föreslagits att arten skulle kunna finnas i Pite älv 
(Karlsson & Bjelke 2016, Bína 2017). Pite älv är en av våra få större oreglerade älvar och vissa 
sträckor är belägna relativt nära förekomsterna i Råne älv och framförallt den nyupptäckta 
förekomsten i Görjeån, Lule älvs vattensystem.  

Inventering i Pite älv 2018 
Pite älv 
Pite älv ca 410 km lång och rinner åt sydost genom Norrbottens län från Sulitelmamassivet nära 
norska gränsen till Pitsund 10 km söder om Piteå där den mynnar i Bottenviken. Älven är i stort 
sett oreglerad, men med ett undantag strax söder om Sikfors (ca 40 km uppströms från 
mynningen) där det finns en dammbyggnad och ett kraftverk. Den benämns liksom Torne-, 
Kalix- och Vindelälven som så kallad nationalälv och är skyddad mot utbyggnad.  

Metodik 
Inventeringen genomfördes under perioden 1-2 augusti 2018. Under båda dagarna rådde 
mycket varmt väder med sol och 25-30°C. 

Inventeringen genomfördes från Böle, ca 22 km från mynningen i Bottenviken, och uppströms 
till ca 15 km öster om den punkt där E45:an korsar älven (Fig 3). Detta utgör en sträcka om 
totalt ca 100 km. Stickprovsundersökningar gjordes längs med denna sträcka på 17 lokaler.  

Det första stickprovet gjordes vid ett brofäste vid Sikfors söder om Älvsbyn. Därefter 
genomfördes inventering uppströms där lokalerna valdes på plats utifrån en sammanvägning av 
tillgänglighet (närhet till bilväg och bebyggelse), lämplig miljö för arten, de fynd som gjordes av 
arten och rimligt avstånd mellan de undersökta lokalerna. Inventeringen avslutades med att 
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besöka lokalen längs söderut, vid Böle. Flest lokaler besöktes från Älvsbyn och uppströms då det 
var svårare att finna tillgängliga och lämpliga lokaler nedströms på grund av kraftiga 
erosionsbranter (s.k. nipor), tätare bebyggelse och avsaknad av farbara vägar nära älven.  

Varje lokal besöktes under 15-60 min. Fokus låg på att söka efter larvskinn längs med 
strandkanten, huvudsakligen längs en sträcka av 10-500 meter, från vattenlinjen och upp till 1-5 
meter på land beroende på strandens karaktär. På alla lokaler söktes också vuxna individer som 
flygande eller som vilande på solbelysta platser. 

Resultat och diskussion 
Inventeringen kunde för första gången någonsin påvisa förekomst av grön flodtrollslända i Pite 
älv. Larvskinn av arten påträffades på fem lokaler mellan Sikfors i söder och Vidsel i norr (Fig. 
3). Från varje lokal samlades 1-2 larvskinn in som belägg. Artens utbredningsområde i Piteälven 
bedöms utgöras av en 55-75 km lång sträcka med sydgräns någonstans mellan Sikfors och Böle, 
och nordvästgräns mellan Vidsel och Storforsen. Närmast mynningen i Bottenviken är älven 
sannolikt för lugnflytande och med för finkornigt bottensubstrat för att vara lämplig för arten. 
Nordväst om Vidsel kunde inte arten påträffas och uppströms Storforsen är älven förmodligen 
för ström, karg och stenig för att passa den. Inom den sträcka som arten påträffades har älven 
sandig botten, ibland med en del stenar och block, och kantas av starrvegetation (Fig. 4 och 
Bilaga 1). 

Figur 3. Besökta lokaler under inventeringen 2018. Blåa punkter visar lokaler med fynd av grön flodtrollslända och gråa 
punkter visar lokaler med fynd. 

Surveyed localities during the study 2018. Blue dots show localites with records of Ophiogomphus cecilia and grey 
dots without records.  
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Figur 4. Lokal 8, Nystrand. Foto: Tommy Karlsson 

Totalt påträffades 18 larvskinn. Två av larvskinnen påträffades på lodrätt yta på ett brofäste, ett 
på ett starrstrå, medan övriga påträffades liggande direkt på marken (Fig. 5). Detta skiljer sig 
mot inventeringen 2015 (Bjelke & Karlsson 2016) då nästan alla larvskinn påträffades 
fastsittande på starrstrån. Detta beror förmodligen på att inventeringen 2018 genomfördes 
senare på säsongen (inventeringen 2015 genomfördes 20-24 juli) och under ett ovanligt varmt 
år då arten sannolikt kläckts något tidigare än normalt. De under 2018 funna larvskinnen har 
således varit utsatta för väder och vind under en längre tid än de 2015. Den första observationen 
av arten på Artportalen under 2018 är gjord 16 juli och de larvskinn som påträffades kan således 
komma från kläckning 2-3 veckor tillbaka. Förutom de på brofästet som varit skyddade från 
regn, har de därför fallit ned till marken. Det gick ändå bra att hitta larvskinnen, de är till och 
med lättare att upptäcka när de ligger på marken än när de sitter på starrstrån. Årets 
inventering bekräftar därför Karlsson & Bjelkes (2016) bedömning att sök av larvskinn kan 
fungera upp till flera veckor efter kläckning.  

Trots inventering vid varmt och soligt väder och under en tid då arten bör flyga som mest 
observerades inga vuxna individer av arten. Detta beror förmodligen på att de vuxna sländorna 
ofta uppehåller sig i andra miljöer än de som de kläcker i. Detta är typiskt för flodtrollsländor 
och man ser ofta mycket fler larvskinn än vad man ser vuxna sländor av dessa arter (Suhling & 
Müller 2006a). Hanen hos grön flodtrollslända anges också ofta flyga mitt ute i vattendraget när 
de söker efter honor i vattendrag som är bredare än 20 meter (Suhling & Müller 2006b), vilket 
kan göra dem mer svårupptäckta. Dessutom kan det vara så att arten så långt norrut ofta 
uppträder i ganska små populationsstorlekar och att den då uppträder mycket fåtaligt som 
vuxen. Även längre söderut (Polen och Tjeckien) kan vuxna individer vara svåra att observera på 
de platser där man finner larvskinn, och påträffas istället vid mindre och mindre strömmande 
vattendrag (Magnus Billqvist, muntl.). Det finns dock undantag. I Sverige observerades 21 juli 
2018 hela 30 hanar där Lillån rinner ihop med Råne älv (www.artportalen.se). Det finns också 
observationer (2018-07-17) av mer än 10 vuxna individer vid en badplats i Torne älv strax norr 
om Övertorneå (www.artportalen.se). Sländorna satte sig då till och med ofta på badgästerna!  

http://www.artportalen.se/
http://www.artportalen.se/


Figur 5. Till vänster larvskinn av grön flodtrollslända på brofäste vid Selsborg (lokal 2) och till höger larvskinn på marken 
vid Fällforsen (lokal 9). Foto: Tommy Karlsson. 

To the left exuviae of Ophiogomphus cecilia at a bridgehead (locality 2) and to the right at the ground (locality 9). 

Inventeringen visar att sök av larvskinn är den helt klart bästa metoden för att påvisa förekomst 
av arten. Arten hade aldrig upptäckts under inventeringen om endast vuxna sländor hade 
eftersökts. Studien indikerar också att arten skulle kunna vara betydligt mer förbisedd än vad 
man tidigare trott. Larvskinn påträffades till exempel vid både Älvsbyns och Vidsels samhällen 
med bland annat badplatser och camping alldeles nära och där människor således rör sig 
relativt frekvent, ändå har ingen uppmärksammat förekomsten av arten där. Fyndplatsen vid 
Vidsel är dessutom bara ca 6 km från det stora turistmålet Storforsen som årligen besöks av en 
stor mängd människor. Det framstår som mindre troligt att grön flodtrollslända skulle ha 
etablerat sig i Piteälven relativt nyligen och därför undgått upptäckt. Arten anges redan i 
Johansson (1859) vara observerad vid Torneälven och det är rimligt att tro att arten funnits i 
nordligaste Sverige under lång tid. En parallell till grön flodtrollslända i Sverige är släktingen 
större klubbslända Gomphus flavipes. Denna art har visat sig vara mycket svår att se som vuxen 
och påvisas bäst genom att leta larvskinn (Boudot & Dyatlova 2015). Många av dess 
populationer i Europa har därför länge undgått upptäckt.   

Som tidigare nämnts i Bína (2017) kan arten gå att finna längs med sträckor av Torne, Kalix, och 
Råne älv som den tidigare inte är känd från, liksom ytterligare biflöden till dessa och Luleälven, 
samt andra vattendrag mellan dessa älvar. Det nyligen gjorda fyndet av arten i Görjeån visar att 
arten även i Sverige kan finnas i mindre vattendrag. Fynden i Piteälven och att arten misstänks 
vara mer utbredd än vad vi tidigare trott, gör det sannolikt att det också kan finnas okända 
populationer av arten i vattendrag längre söderut. Särskilt intressanta vattendrag att eftersöka 
arten i är Åby och Byske älv. Det är två opåverkade älvar (Bernes 2011) som närmast bara är ca 
40 respektive 50 km från förekomsterna i Pite älv. Några av de inventerade lokalerna i Piteälven 
bör ingå som fasta provtagningsstationer inom den biogeografiska uppföljningen tillsammans 
med de som föreslås i Karlsson & Bjelke (2016). 
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Figur 6. Samtliga fynd av grön flodtrollslända i Sverige 1990–2018. 

All records of Ophiogomphus cecilia in Sweden during the period 1990-2018. 
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Studie av flodtrollsländors utbredning 
I samband med inventeringen i Piteälven gjordes en studie av övriga flodtrollsländors 
utbredning i norra Sverige. Även om det som tidigare nämnts är relativt lätt att skilja de tre 
svenska arterna av flodtrollsländor åt finns alltid en risk för förväxling om arterna har 
överlappande utbredningsområden och detta är viktigt att ha kunskap om vid biogeografisk 
uppföljning av grön flodtrollslända. Fynd av arterna som registrerats på Artportalen och i SLU:s 
databas för bottenfaunaprovtagningar inom miljöövervakningen, samt litteraturuppgifter 
studerades.  

För sandflodtrollslända är det nordligaste fyndet beläget mellan Hudiksvall och Sundsvall. Det 
finns därför utifrån dagens kunskap inget överlapp mellan utbredningen för denna art och den 
för grön flodtrollslända.  

För stenflodtrollslända finns på Artportalen inga fynd registrerade norr om Sundsvall, men från 
bottenfaunaprovtagningar under 2007–2010 finns fem larvfynd som ligger norr om dessa (Tab. 
1). Vad gäller litteraturuppgifter så anger Ander (1931) att en larv av stenflodtrollslända ska ha 
påträffats 1909 i Persöfjärden sydost om Boden. Stenflodtrollslända noteras sedan för 
Norrbotten i den första svenska landskapskatalogen för trollsländor (Ander 1944) och arten 
anges därefter förekomma inom ett område vid Norrbottenskusten i en rad verk som 
presenterar utbredningen hos trollsländor i Sverige (t.e.x Sahlén 1996, Sandhall 2000, Askew 
2004 och Suhling & Müller 2006b), men inte i senare verk såsom Billqvist m.fl. (2012) och 
Kalkman & Ambrus (2015). I nuvarande landskapskatalog på Artportalen (uppdaterad 2018-01-
26) anges stenflodtrollslända för Norrbotten som ”Noterad i provinskatalogen, ännu inga fynd i 
Artportalen”.  

Då fynden i Piteälven indikerar att grön flodtrollslända skulle kunna vara mer förbisedd än vad 
man tidigare trott och finnas ännu längre söderut, uppstod misstanke om att larvfynden av 
stenflodtrollsända norr om det huvudsakliga utbredningsområdet skulle kunna vara larver av 
grön flodtrollslända som felbestämts. Det undersöktes därför om larverna fanns sparade och om 
de fanns tillgängliga för kontrollbestämning. Fyra av proverna från 
bottenfaunaundersökningarna (i Västerbotten och Västernorrland) fanns sparade och har 
kunnat kontrollbestämmas av undertecknad. Inga av proverna innehöll emellertid några larver 
av flodtrollsländor, utan endast larver av kungstrollslända Cordulegaster boltonii, vilka således 
felbestämts till stenflodtrollslända. Ett bottenfaunaprov från Kukasjärvi, Norrbotten fanns 
tyvärr ej sparat. Larven från Persöfjärden anges av Ander (1931) finnas på Entomologiska 
Museet i Lund. Undertecknad har frågat Zoologiska museet i Lund om fyndet, men det har ännu 
inte gått att finna.  

Tabell 1. Larvfynd av stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus norr om artens huvudsakliga utbredningsområde i 
Sverige.  

Records of larvae of Onychogomphus forcipatus north of the species main distribution area in Sweden.  

Lokal/Locality Län/County Landskap/Province Fynddatum/Date  Kontrollbestämd/Verified 

Kukasjärvi Norrbotten Norrbotten 2007-09-27 Nej – prov ej sparat/No – sample not saved 

Persöfjärden Norrbotten Norrbotten 1909-06-?? Nej – prov ej funnet/No – sample not found 

Tvärån Västerbotten Västerbotten 2010-05-24 Ja – felbestämning av C. boltonii 
Yes – misidentification of C. boltonii 

Tallån Västerbotten Västerbotten 2010-05-25 Ja – felbestämning av C.  boltonii 
Yes – misidentification of C. boltonii 

Saluån Västernorrland Ångermanland 2010-05-27 Ja – felbestämning av C. boltonii 
Yes – misidentification of C. boltonii 

Bärmsjöån Västernorrland Ångermanland 2010-05-24 Ja – felbestämning av C. boltonii 
Yes – misidentification of C. boltonii 
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Det får tills vidare anses vara oklart om stenflodtrollslända idag förekommer i Norrbotten. 
Kanske är det bara fyndet från Persöfjärden 1909 som ligger till grund för senare uppgifter om 
att arten ska finnas i Norrbotten. Det vore därför mycket värdefullt om det gick att finna och 
kontrollbestämma denna larv.  

Det vore också värdefullt att eftersöka flodtrollsländor vid Kukasjärvi. Fyndet är gjort vid sjöns 
utlopp i Sangisälven, en opåverkad skogsälv (Bernes 2011), belägen mellan Torne och Kalix älv. 
Två lokaler längre nedströms i Sangisälven besöktes vid inventeringen av grön flodtrollslända 
2015 (Karlsson & Bjelke 2016). Arten påträffades inte, men lokalerna bedömdes ha lämpliga 
miljöer för den. Från Kukasjärvi är det som närmast bara ca 25 km till en känd förekomst av 
grön flodtrollslända (Svartbyn, Kalixälven) och larvfyndet skulle kunna vara en felbestämd larv 
av denna art.  

Det ska dock inte uteslutas att stenflodtrollslända kan finnas i Norrbotten. Arten är utbredd 
relativt långt norrut i Finland med nordgränsen ungefär i jämnhöjd med Piteå (Karjalainen 
2010, Boudot & Proess 2015). Om arten finns i Norrbotten kan den därför ha invandrat 
österifrån. Detta är sannolikt fallet med grön flodtrollslända, samt även de norrbottniska 
populationerna av grön mosaikslända Aeshna viridis (Karlsson 2018) och gulfläckad 
glanstrollslända Somatochlora flavomaculata (Ander 1946).  

 

Figur 7. Till vänster hane av sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus (foto: Tommy Karlsson) och till höger hane av 
stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus (foto: Rolf Kokkonen). 

To the left male of Gomphus vulgatissimus and to the right male of Onychogomphus forcipatus. 
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Bilaga 1. Översiktskartor och lokalbeskrivningar 
 

Översikt lokal 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kvarnåsen 

 

 

 
 

 

2. Selsborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Långsamflytande och 
beskuggat. 
Kommentar: Endast kort 
besök på grund av olämplig 
miljö. 

 

 

Antal observerade exuvier: 
2 på östra brofästet, 1 på blottad 
jord på västra sidan 
Andra observerade arter: 
blå jungfruslända Calopteryx 
virgo, metalltrollslända 
Somatochlora metallica 
Miljö: Sandbotten med 
sten/block. 
Kommentar: Imagos söktes på 
sydvänd vägkant utan resultat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 2, Selsborg, östra sidan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokal 2, Selsborg, västra sidan.  
 



 3. Sundet  

 

 

 

 

 

4. Storselet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Brant och beskuggad del 
av älven, samt solbelyst 
skogsväg. 
Kommentar: Strandlinjen var 
svårtillgänglig och besöktes ej. 
Istället eftersöktes imagos längs 
med skogsväg, men utan 
resultat.  

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Brant och beskuggad del 
av älven. 
Kommentar: Strandlinjen var 
svårtillgänglig och besöktes ej. 

 

 



5. Sikfors kraftstation 

 

 

 

Översikt lokal 6-9 

 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: 
metalltrollslända 
Somatochlora metallica 
Miljö: Öppen strandmiljö med 
sandbotten med sten/block vid 
Piteälvens enda kraftverk, samt 
solbelyst skogsbilväg 
Kommentar: Utöver 
strandlinjen eftersöktes också 
imagos på vägar. 

 



6. Älvsbyn, Norra byn  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 6, Älvsbyn, Norra byn.  
 

Antal observerade exuvier: 
3 på blottad jord. 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Sandbotten med 
sten/block. 



7. Backen, 8. Nystrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 8, Nystrand.  
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8 

7. 
Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: 
fjällmosaikslända Aeshna 
caerulea 
Miljö: Sandbotten där 
Stockforsälven mynnar i 
Piteälven. 

8.  
Antal observerade exuvier: 
7 på starrstrå och på blottad 
jord. 
Andra observerade arter: 
blå jungfruslända Calopteryx 
virgo 
Miljö: Sandbotten.  

 



9. Fällforsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokal 9, Fällforsen.  
 

Antal observerade exuvier: 
1 på blottad jord. 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Sandbotten med 
sten/block. 
Kommentar: Nordvänd 
strand.  

 



Översikt lokal 10-13 

 

 

10. Vidsel 

 

 

 

 

 

 

Antal observerade exuvier: 
3 väster om bron, 1 öster om 
bron, samtliga på blottad jord. 
Andra observerade arter: 
blå jungfruslända Calopteryx 
virgo, metalltrollslända 
Somatochlora metallica 
Miljö: Sandbotten. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal 11, Vidsel.  
 

 

 

 

11. Storforsen 

 

 

 

 

 

Antal observerade exuvier: 
2 trasiga, troligen av 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica  
Andra observerade arter: - 
Miljö: Botten dominerad av 
sten och block. 
Kommentar: Vid Storforsens 
hotell och camping.  

 



12. Granselheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Åkerselsforsen 

 

 

 

 

 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Stenig botten och 
vegetationsfattig strand. 
 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Kraftigt strömmande 
och stenig botten.  
Kommentar: Endast kort 
besök på grund av olämplig 
miljö. 

 



Översikt lokal 14-17 

 

 

14. Storidan nedströms, 15. Storidan 

 

 

14. 
Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: 
brun mosaikslända Aeshna 
grandis 
Miljö: Stenig botten och 
vegetationsfattig strand. 

15.  
Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Stenig botten och 
vegetationsfattig strand. 
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16. Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Granholmen 

 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Stenig botten och 
vegetationsfattig strand. 
 

 

Antal observerade exuvier: 
0 
Andra observerade arter: - 
Miljö: Stenig botten och 
vegetationsfattig strand. 
Kommentar: Endast kort 
besök på grund av olämplig 
miljö. 

 



 



 

Länsstyrelsen Östergötland 
Östgötagatan 3 581 86 Linköping 
Växel: 010-223 50 00 
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se 
 
 

lansstyrelsen.se/ostergotland 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns 
nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk 
mellan människor och kommuner å ena sidan 
och regering, riksdag och centrala myndigheter 
på den andra. Landshövdingen är chef för Läns- 
styrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen 
och informera regeringen om länets behov. 
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