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Trollsländorna hör till Sveriges största och mest 
iögonfallande insekter. Ändå har vi i Sverige län-
ge vetat förvånansvärt lite om dem. För att råda 
bot på detta genomförde Entomologiska Förenin-
gen Östergötland 2008-2012 ett ideellt inventer-
ingsprojekt för att kartlägga länets trollslände-
fauna – Sveriges första regionala kartläggning 
av trollsländor. 

Boken Östergötlands trollsländor är en sam-
manställning av de närmare 150 inventerarnas 
ideella arbete under projektet tillsammans med 
tidigare uppgifter om trollsländor i Östergöt-
land. Här presenteras alla 52 trollsländearter som 
har noterats i Östergötland och vad som karak-
täriserar länets trollsländefauna. Boken är rikt 
illustrerad med utbredningskartor och färgfoto-
grafier på både trollsländorna själva och deras 
livsmiljöer.

Östergötlands trollsländor sammanfattar allt 
vet vi vet om länets trollsländefauna och ger 
en god grund för att följa faunans förändringar 

Östergötlands trollsländor – Sveriges första regionala 
trollsländeatlas

i södra Skåne. Under de följande åren fångades 
fler lärkborrar på dessa platser och på nya platser 
(Fig. 7).  

Resultaten visar att lärkbocken nu är väl 
etablerad i sydöstra Sverige sedan Bertil Eric-
sons första fynd utanför Karlshamn 2007. Även 
lärkborren är troligen bofast och det finns iakt-
tagelser i döda lärkar att arten redan 2007 eller 

i framtiden. Den fungerar också som en allmän 
kunskapskälla till trollsländornas roll inom na-
tur- och miljövård i Sverige.

2008 etablerades i Sverige. Metoden att med 
hjälp av fällda träd och fångstfällor betade med 
artspecifikt feromon påvisa dessa arter visar möj-
ligheten att tidigt upptäcka dem. Förekomst av 
lärkbock och lärkborre i landet innebär att sköt-
seln av lärkskog måste anpassas till risken för 
angrepp av dessa arter.


