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KÅSERIET

LIFE-Goodstream – ett naturvårdsprojekt som gynnar 
trollsländor (och trollsländeintresse)

När inser man att man blivit en smula besatt av trollsländor? Är det när man går en dag i början av 
maj invid en våtmark och ilsket mumlar för sig själv: ”Fan ta alla harkrankar!”. Eller är det när man på 
fullt allvar funderar på om man inte skulle köra 18 mil enkel resa och tillbringa midsommarafton vid en 
vägverksdamm bakom McDonalds i Trelleborg för att möjligen få se karmintrollslända? Eller kanske 
när semesterplaneringen i första hand utgår från potentiellt intressanta trollsländelokaler? Eller när 
dottern frågar: ”Vad ska vi hitta på i helgen” och du inte hinner öppna munnen förrän sonen säger: 

”Nej, pappa! Inte trollsländor!”

TEXT & BILD: JOHN STRAND

För min del så är tecknen tydliga. Jag är 
trollsländebiten (bildligt talat). Hur blev 
det så här då?

Orsaken är ett stort EU-projekt, LIFE-Good-
stream, som vi driver på Hushållningssällskapet 
Halland. I det projektet försöker vi ”rädda” 
en rätt typisk jordbruksbäck (Trönningeån, 
strax söder om Halmstad). En av åtgärderna 
är att anlägga en stor mängd våtmarker och 
skyddszoner längs bäcken vilket minskar nä-
ringstransporten till ån och samtidigt gynnar 

den biologiska mångfalden i det artfattiga 
jordbrukslandskapet. I ansökan till EU 2014 så 
skrev vi att vi skulle använda oss av trollsländor 
som indikatororganismgrupp för att se hur bra 
åtgärderna blev för den biologiska mångfalden. 
Jag valde trollsländor eftersom de anses vara 
extra bra indikatorer då de lever både i vatten 
och på land därmed behöver både bra vatten- 
och landmiljöer.

När man sätter igång sådana här projekt så 
vill man ju försöka få fram data som visar på 

Jag och min son sitter vid våtmark TA25 och spanar trollsländor. Jag fotar blågrön mosaikslända.
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resultaten och därför så började vi med att 
göra inventeringar innan vi genomförde några 
naturvårds- och miljövårdsåtgärder för att få 
”före-data”. 

När jag gjorde trollsländeinventeringarna för 
att få ”före-data” 2016 fanns ju inte boken 
Nordens trollsländor. Jag hade Göran Sahlén/
Fältbiologernas Sveriges trollsländor och Åke 
Sandhalls Trollsländor i Europa. Genom att 
kombinera texterna i den förra med bilderna 
i den senare försökte jag bestämma de troll-
sländor jag såg. Jag hade också Entomologiska 
Föreningens lilla fälthandbok Trollsländor i 
Sverige, men den tyckte jag var ganska frustre-
rande att använda om man inte råkade ha en 
fullt utfärgad, typisk individ framför sig.  

Det är kul att läsa framför allt Sahléns och 
Sandhalls böcker (som är från 1987 respektive 
1996) så här 30 år senare. Det har ju hänt en 
del, både vad gäller utbredningar och antal 
arter i Sverige. 

I Sveriges trollsländor står det t.ex under rödö-
gonflickslända: ”Nära släkting: På kontinenten 
har man på senare år noterat en spridning åt 
norr av arten Erythromma viridulum, den 
mindre rödögda flicksländan. Denna finns nu 
i stort antal i lämpliga vatten längs södra öst-
ersjökusten. Det kan vara på sin plats att söka 

efter arten i Sydsverige, speciellt i små vatten-
samlingar med mycket undervattensvegetation, 
t.ex hästsvans eller vattenpest”.

Då fanns det 56 noterade arter i Sverige, jäm-
fört med dagens 65, och mindre rödögonflick-
slända är nu ganska vanlig i södra Sverige (tre 
lokaler enbart i Halmstads kommun). Även 
namnen ändras, i mina gamla böcker är flera 
av de svenska artnamnen helt annorlunda: 
långväga smaragdflickslända (vandrande sma-
ragdflickslända), sydlig smaragdflickslända 
(mindre smaragdflickslända), allmän sma-
ragdflickslända (pudrad smaragdflickslända), 
tångflickslända (griptångflickslända), T-teck-
nad flickslända (spjutflickslända), Johanssons 
flickslända (myrflickslända) ljus U-flickslända 
(ljus lyrflickslända), mörk U-flickslända (mörk 
lyrflickslända), allmän kustflickslända (större 
kustflickslända), kejsartrollslända (blå kejsar-
trollslända), vandrande mosaikslända (brun 
kejsartrollslända), nordlig glanstrollslända 
(mindre glanstrollslända), allmän ängstrollslän-
da (tegelröd ängstrollslända).

Det där med namnbytena krånglade till det 
för mig en smula i början. Inte nog med att det 
var ett gäng nya arter att lära sig, jag lärde mig 
dessutom fel namn visade det sig!

Nåväl, jag gjorde mina ”före”-inventeringar 

Karta från Artportalen över de olika lokalerna där jag inventerat trollsländor i LIFE-Goodstream. Av de ca 25 lo-
kalerna är ca 20 anlagda i projektet. Alla lokaler ligger i Trönningåns avrinningsområde.

Trönninge ängar

Trönninge
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2016 och tänkte inte så mycket mer på troll-
sländor. Vi hade fullt upp med att engagera 
markägare och planera och anlägga eller restau-
rera våtmarker. Vi har också öppnat upp några 
kulverterade sträckor av biflöden till Trönning-
eån och därmed skapat lite nya bäcksträckor.

Under 2019 började det bli dags att övergå till 
”monitoring-fasen” av projektet, det vill säga 
göra inventeringar och mätningar i de 20–25 
anlagda våtmarkerna för att se om åtgärderna 
haft någon effekt. En del i detta var studier av 
den biologiska mångfalden, med särskilt fokus 
på trollsländor. Jag hade sedan 2016 börjat inse 
att trollsländor var ganska kul, men fortfarande 
ganska frustrerande vad gällde artbestämning-
en. Jag noterade att trollsländorna koloniserade 
de nya våtmarkerna väldigt snabbt och började 
se fram emot att inventera dem. 

I maj 2019 ordnade Trollsländeföreningen ett 
läger i Varberg inför den planerade atlasinven-
teringen där, och det var ett ypperligt tillfälle 
att lära sig lite inför första årets inventeringar. 
Då kom dessutom Nordens trollsländor ut och 
det gjorde inventeringsarbetet betydligt roligare 
eftersom det nu gick att bestämma tenerala och 
avvikande former. I samma veva köpte jag en 
bättre kamera eftersom det frustrerade mig att 
jag hade så svårt att arta de stora mosaikslän-

dorna som flög ute över vattnet och inte gick 
att håva. Kikare fungerade hjälpligt, men ett 
foto var enklare att studera i lugn och ro och 
jämföra med litteraturen. 

Nu kunde jag plötsligt se vilka arter det var 
som flög därute. Visst, de flesta bilderna blir 
kassa, och de är få man skulle vilja förstora och 
hänga på väggen, men just för artbestämning 
så gör det inte så mycket om bilderna är dåliga 
så länge man ser rätt karaktärer. Nuförtiden 
fotar jag för det mesta istället för att håva eller 
använda kikare, även små flicksländor i gräset 
och liknande. Ser man inte direkt om det är en 
ljus lyr eller sjöflick så tar det ett par sekunder 
att knäppa en bild och zooma in i kameradis-
playen. Likaså om det sitter en sjötrollslända 
på lite avstånd. Ett snabbt foto, så kollar man 
vingmärkena. Dessutom är det bra att ha som 
extra ”anteckningsbok”, så man inte glömmer 
vad man sett. Särskilt om man är på flera olika 
lokaler samma dag är det ett bra komplement 
till fältprotokollet.    

Den första lokalen jag inventerade i projektet 
2019 var den som sedan kommit att bli min 
favoritlokal. Den ligger i Stjärnarp utanför 
Halmstad i ett före detta hjorthägn och heter 
TA25 på projektspråk. Här var tidigare en stor, 
djup, uppdämd damm mitt i Trönningeån, som 

Figur 2. Våtmarken TA25. 
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var ett effektivt vandringshinder för fisk. Att 
riva ut den dammen var den första åtgärden 
vi gjorde i LIFE-Goodstream, och förutom att 
bäcken fick tillbaka sin naturliga fåra, så anla-
de vi flera mindre, grunda våtmarker invid ån. 
TA25 är ca 0.7 ha, en dryg meter i maxdjup och 
ligger invid bäcken med omgivande betesmark 
och en tall/ek-dunge intill.

Säsongen 2016 inventerade jag området längs 
ena kanten av den dåvarande dammen, och 
2019 inventerade jag samma område som då 
inkluderade den nya våtmarken TA25. Jag in-
venterade området vid fem tillfällen under året 
mellan maj – september och varje inventering 
gick jag i transekt och noterade de arter jag såg 
i en 5 m bred remsa längs transekten. Jag hade 
också tre fasta punkter där jag stod i 15 min 
och noterade arter. 2016 fann jag bara 6 arter 
och 2019 fann jag hela 16 arter med samma 
inventeringsinsats. Jag blev helt förbluffad över 
ökningen i arter. Det fanns dock nästan säkert 
fler arter där 2016, men då var jag tämligen 
orutinerad på trollsländor (hade ännu inte blivit 
”biten”) så jämförelsen är inte helt rättvis även 
om metodiken var identisk.  Men det var väldigt 
kul med så påtagliga resultat och jag fortsatte 
med de övriga våtmarkerna. 

Så under 2019 så for jag runt som en skottspole 
bland de olika projektvåtmarkerna och letade 
trollsländor. Det var helt fascinerande när jag 
började få resultat från de olika våtmarkerna. 

Utbredningsdatan samt alla visuella observatio-
ner gav upphov till en massa frågor. Varför finns 
det hundratals ljus lyrflickslända vid en våtmark 
men bara enstaka vid en till synes likadan våt-
mark ett par km bort? Hur kan bred trollslända 
vara så sabla snabb på att hitta våtmarkerna, de 
dök ibland upp innan grävmaskinerna ens hade 
hunnit lämna stället. Var tar dom vägen när 
solen går i moln? Varför ger sig revirhävdande 
hanar på helt andra arter? Hur kommer det sig 
att utbredningen av sjöflickslända i projektet är 
nästan identisk med blå kejsartrollslända? Ska 
jag någonsin lära mig att skilja på tegelröd och 
större ängstrollslända?

Det är inget forskningsprojekt, så jag har inte 
använt standardiserade inventeringsmetoder 
mer än för en handfull av våtmarkerna. EU 
nöjer sig med artlistor så det är sådana jag 
försöker få fram för så många som möjligt av 
de anlagda våtmarkerna. I våtmarken TA25 
har jag nu sett 27 arter och nu har det blivit en 
sport för mig att försöka hitta fler där. Det är 
den jag besökt flest gånger, enligt Artportalen 
ca 20 gånger sedan 2019. 

Senast tillskottet var stenflodtrollslända i juli i 
år, vilket inte var så konstigt eftersom larverna 
av den hittas hela tiden vid bottenfaunaunder-
sökningar i bäcken som rinner nära våtmar-
ken. Det borde gå att hitta sandflodtrollslända 
också. Och kanske någon av citronfläckad eller 
nordisk kärrtrollslända. Efterhand som under-

Hur kan bred trollslända vara så sabla snabb på att hitta nyskapade våtmarker?
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vattensvegetationen ökar kanske även mindre 
rödögonflickslända hittar dit. Blåbandad jung-
fruslända saknas också och det borde gå att 
hitta tycker jag. Det är kul att en så pass liten 
anlagd våtmark i jordbrukslandskapet kan ge 
så pass många arter där bara en person besökt 
den under drygt två säsonger. 

Skötseln kommer att bli viktig för att bevara 
TA25 som en bra trollsländelokal, och nu har 
glädjande nog markägaren fått ut betesdjur i 
området så igenväxningen hålls tillbaka. 

Om man kollar på vilka arter som hittas i vilka 
våtmarker finns det en del kul. Till exempel så 
följer sjöflickslända och blå kejsartrollslända 
varandra nästan perfekt och är lika vanliga som 

arter betraktat, men givetvis med en skillnad i 
individer på en faktor 100 eller mer. 

Uppenbarligen har de likartade krav på vat-
tenmiljöer eller så är det slumpen som gör att 
jag sett dem vid samma våtmarker. En annan 
intressant art är kungstrollslända som är no-
terad från tre lokaler, vilket förvånade mig en 
smula. Uppenbarligen så trivs den även i hyfsat 
renodlad jordbruksmark.

Kungstrollsländan är extra rolig i projektet 
eftersom den direkt hittade till en nyskapad 
bäckfåra. En markägare gav tillstånd att öppna 
upp en kulvert och vi kunde då återskapa ca 
700 m bäckfåra, vilket gav öring tillgång till 
fina lekbottnar uppströms och som dessutom 

Sjöflickslända med fynd i 15 våtmarker (till vänster) speglar nästan exakt blå kejsare med sina 14 fynd (till höger).

Sjöflickslända (vänster) och blå kejsartrollslända (höger). Storleken på cirklarna beror på antal individer vid de olika 
lokalerna. Blå kejsare finns en eller två per lokal och sjöflickslända ibland över 100 individer. Individantal är dock 
endast uppskattningar och därför tämligen osäkra.
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visade sig vara bra för trollsländor. Redan 
första året var där flera revirhävdande och 
äggläggande kungstrollsländor, och även andra 
rinnande-vattenarter som blå jungfruslända och 
röd flickslända. Där hoppas jag på att hitta blå-
bandad jungfruslända och sandflodtrollslända.

Totalt har jag nu sett 33 arter trollsländor 
i anlagda projektvåtmarker i den rätt trista 
jordbruksbäcken Trönningeån. Det är kul att 
de reagerar så snabbt och att våtmarkerna 
faktiskt fungerar som bra habitat trots att den 
omgivande miljön är så enahanda. De blir som 

Fynd av kungstrollslända i projektet. Även mitt i jordbrukslandskapet hittar man den.

Kungstrollslända lägger ägg i den helt nyanlagda bäckfåran och fler individer höll till längs bäcken.
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små oaser eller ”art-öar” i jordbrukslandska-
pet. Inga direkt uppseendeväckande arter har 
hittats, men eftersom det är ett EU-projekt så 
är det kul med fynd av citronfläckad kärrtroll-
slända som är en ”EU-art”, d.v.s. är skyddade 
enligt Art- och habitatdirektivet. Det är också 
hittills den enda lokalen i Halmstads kommun.

Mindre kustflickslända har hittats i tre pro-
jektvåtmarker och därmed har antalet lokaler 
för den arten fördubblats i kommunen. Samma 
gäller för månflickslända där projektets fyra 
lokaler är en fördubbling av de tidigare kända. 

Efter kursen i Varberg och mina första invente-
ringsrundor våren 2019 fastnade jag rejält för 
trollsländorna. Jag är så lyckligt lottad att jag 
kan kolla trollsländor i jobbet och har även fått 
med min fru på tåget, så nu är det trollsländor 
dygnet runt känns det som. Förutom att för-
söka lära sig de olika arterna ordentligt, och 
givetvis försöka få se fler olika arter och former, 
så är det också roligt att försöka få bra foton 
av dem. Det ger ytterligare en dimension till 
det hela. Det blir en form av dubbel skattjakt 
eller upptäckarglädje; först ute i fält där man 
letar efter arterna, och sedan framför datorn 
när man ser om det blev några bra bilder. Jag 
är ingen duktig fotograf utan kör enligt tesen 
att tar man tillräckligt många bilder blir ofta 
(ibland) någon bra. 

Varför är det kul med trollsländor?
Folk frågar ju så klart vad som fått mig att bli 
så besatt av just trollsländor. När jag funderar 
över vad som fått mig att bli så biten är det flera 
olika skäl som dyker upp.

Det är en positiv organismgrupp. Som biolog 
är det ganska uppfriskande att arbeta med en 
djurgrupp som faktiskt ökar i artantal i landet 
och där många arters utbredningsområde också 
ökar. Till viss del beror förmodligen ökningen 
på mindre trevliga saker (klimatförändring), 
men även nyanläggning av våtmarker lär på-
verka och att vattenkvalitén faktiskt är bättre 
nu än den var på slutet av 1900-talet. Utöver 
att det är trevligt i sig så ger det en ytterligare 
dimension i trollsländeskådandet i och med att 

faunan ju faktiskt utökas medan man håller 
på. Hos oss i södra Halland är blå kejsare och 
mindre rödögonflickslända redan ordentligt 
etablerade, men istället så är det spännande 
tider avseende vad mindre kejsartrollsländan 
ska hitta på. Hittills verkar den hålla sig i östra 

Citronfläckad kärrtrollslända. I år noterades sex tenerala 
individer vid en projektlokal.

Ägg av bred trollslända, fotade en minut efter att honan 
lämnade den specifika platsen.
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delarna, men jag hoppas den hittar till oss också 
så småningom. Det är en extra kick att spana 
specifikt efter den när man är ute. 

De ”beter sig” och det är ganska lättobserverat. 
Det är roligt med djur som är aktiva och som 
har en massa intressanta beteenden för sig. Jag 
kan lätt fastna vid en strandkant för att t.ex. 
kolla hur många gånger den breda trollslände-
honan doppar rumpan i vattnet på samma ställe 
vid äggläggningen och sen gå ut och kolla hur 
många ägg det blev av det (ca 200 ägg visade 
det sig).

De gillar fint väder. Som gammal fågelskådare 
är det fantastiskt trevligt med en djurgrupp 
som är aktiva mitt i juli och mitt på dagen, och 
bara vid fint väder dessutom! Istället för att gå 
upp i ottan eller stå helt vindpinad vid kusten i 
någon höststorm för att skåda fågel, kan man 
spankulera omkring i strålande solsken framåt 
11-tiden vid en våtmark. Jag som dessutom är 
lat av mig gillar grejen med att man bara kan 
sätta sig vid en strandkant och studera myllret 
(se första fotot).

Trollsländeskådandet är i en trevlig fas med 
trevliga människor. Trollsländorna och troll-
sländeskådarna är i en ganska trevlig fas tycker 
jag. Det är fortfarande ganska stora luckor i 
t.ex. utbredningen av olika arter beroende på 
att de inte är så välstuderade, vilket ger lite extra 
krydda. Man känner att man är med och fyller 

i kartan liksom. Samtidigt så är det ett aktivt 
och växande intresse och trollsländeskådare är 
trevliga och hjälpsamma. Trollsländeföreningen 
och Facebook-gruppen Trollsländor där man 
kan få hjälp med artbestämning och diskutera 
trollsländor på ett avslappnat sätt gör också 
det hela roligt.

Det är ingen materialsport. I princip behöver 
man ju inte mycket utrustning. En håv och/
eller enkel kikare räcker ju. Sen ska jag villigt 
erkänna att jag tycker det är kul med prylar 
och gärna testar alla möjliga hjälpmedel som 
finns. Min senaste pryl är Pentax minikikare 
Papilio, med en helt löjligt bra närgräns på 0.5 
m. Man kan använda kikaren på individer man 
håller i handen!

De finns överallt där det finns vatten. I dessa 
sabla Corona-tider har ju resandet blivit efter-
satt, men det ska bli så roligt när man kan ge sig 
iväg igen och få helt nya trollsländeupplevelser, 
dels inom Sverige, särskilt östra och norra de-
larna för oss hallänningar, och dels utomlands 
där mer exotiska arten och släkten väntar!

Så jag är fast bland trollsländorna. När jag 
sitter och skriver detta så har det just slutat 
regna och solen kommit fram, och det är 

dags att ta en liten sväng ut för att kolla läget 
i våtmarkerna. Är det i dag mindre kejsartroll-
slända ska dyka upp i Halland?

Mindre kejsartrollslända som vi fick se väldigt fint i Blekinge i slutet på juni i år.


