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Faunaväkteriet uppmärksammar 
TUNDRATROLLSLÄNDA 
Somatochlora sahlbergi

ArtDatabanken  •  Trollsländeföreningen
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Tundratrollslända förekommer i vatten på, strax under eller över trädgränsen. Den kan hittas i närheten av vindskyddade platser som partier med 
fjällbjörk, låga kullar eller palsar. Foto Magnus Billqvist

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi NT

Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat längst i norr och finns främst i 
områden vid eller ovanför trädgränsen. I Sverige är den endast funnen på tre platser i den 
allra nordligaste delen av fjällen. Arten finns dock sannolikt på flera platser i nordligaste 
Sverige, men det är okänt hur utbredd den är och hur långt söderut ut den går.
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Tundratrollslända fi nns i både småvatten på myrar och i småsjöar på kalfjäll.  
Foto Magnus Billqvist
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Antal individer av adulter 
rapporterade på Artportalen 
under året. Flygperioden är 
vanligen under senare delen 
av juli och början av augusti. 
Källa: www.artportalen.se

Livsmiljö och ekologi
Tundratrollslända är en av de allra mest svårsedda troll
sländorna. Svårigheten att hitta den ligger i att den fi nns 
allra längst i norr, ofta på otillgängliga platser där det 
råder nyckfullt väder. Artens fl ygtid är dessutom kort och 
mycket tyder på stor säsongsvariation. Den är till förvir
ring lik fjälltrollslända och arterna kan dessutom före
komma tillsammans.

Tundratrollslända fi nns främst i områden med per
mafrost och är mer styrd av klimat än av en viss miljö. 
I Skandinavien verkar den främst förekomma i vatten 
på, strax under eller över trädgränsen. Den fi nns i kalla, 
men såväl djupa som grundare vatten (minst 50 cm). 
Den hittas i både småvatten på myrar och småsjöar på 
kalfjäll. Saker som förenar dessa är vanligen närheten till 
vindskyddade platser som partier med fjällbjörk, låga kul
lar eller palsar samt förekomsten av fl ytande vitmossa i 
vattnet. I Sverige är arten huvudsakligen funnen i vatten 
på palsmyrar (myrar med höga kullar av torv som bildas 
av permafrost).

Är det varmt är vuxna trollsländor mycket aktiva och 
skygga men vid lägre temperaturer kanske de inte ens 
fl yger upp när de blir störda. Hanen fl yger ute över öppet 
vatten, ofta långt från stranden. De vilar eller tar ofta natt
kvist i ögonhöjd i fjällbjörk ett stycke från vattnet.

Larvutvecklingen är ofullständigt känd och vi vet över 
huvud taget fortfarande väldigt lite om tundratrollslän
dans ekologi. Larver är utanför Sverige kända från fl er 
platser än vuxna vilket innebär att den troligen förekom
mer på fl er lokaler och möjligen även i fl er miljöer än 
vad vi idag känner till.

Uppgifterna på Artportalen ger en skev bild av artens 
fl ygtid. Detta beror på att en stor majoritet av de som le
tat efter den gjort så vid den tid då man antog chansen att 
se den skulle vara störst. Flygtiden börjar vanligen under 
förstaandra veckan i juli och slutar ca en månad senare.
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 Säkrast skiljs tundra- från 
fjälltrollslända på detal jer 

i könsorganen. Honans 
valvula är sedd bakifrån 

tydligt djupt inskuren. På 
denna bild tagen ovanifrån 

syns valvulan  
”hålla fast” ägg.

Fjäll- och tundratrollslända 
har en vit ring (inte gul) 
mellan andra och tredje 
bakkropps segmentet. Den 
syns ofta väldigt tydligt 
rakt ovani från och bäst på 
honan.

Ibland syns även en 
otydligare ring mellan nästa 
segmentpar. 

Utseende och artbestämning
Tundratrollsländan tillhör släktet som kallas glans
trollsländor vilka alla är grönmetallicglänsande. Två av 
dem, fjäll och tundratrollslända, är de enda som förutom 
en gul fläck på båda sidorna av nosen helt saknar gula 
teckningar. Fjäll och tundratrollslända är också mörkare 
än de andra och har en vit (inte gul) ring mellan andra 
och tredje bakkroppssegmentet. Den vita ringen syns 
ofta väldigt tydligt rakt ovanifrån och ibland syns även en 
otydligare ring mellan nästa segmentpar.

Tundratrollslända förekommer ofta på samma platser 
som fjälltrollslända. Bra bilder eller detaljstudier i handen 
är därför ett måste för säker artbestämning. Båda hanar
nas ögon upplevs ofta mörka och kontrastlösa mot den 
mörka kroppen. Äldre honor av båda arterna har dock 
tydligt rödaktiga ögon och unga sländors ögon är gråa 
och röda. Vingmärkena är på tundratrollslända mycket 
ljusa, i motsats till de mörka vingmärkena på könsmogna 
fjälltrollsländor. 

Säkrast skiljs tundra från fjälltrollslända på detaljer i 
könsorganen och i vingarnas celler. Hanens analbihang 
är nästan abnormt vinklade. Honans valvula är sedd baki
från tydligt djupt inskuren. Tundratrollslända har endast 
en tvärribba i en cell mellan kropp och vingtriangel där 
fjälltrollslända nästan undantagslöst har två. Räknar man 
cellerna i framvingekanten från kroppen ut till noden 
(”vingknogen”) har tundratrollslända 911 celler medan 
fjälltrollslända har 79.

C
Foto Magnus Billqvist
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En tvärribba i cellen mellan 
kroppen och vingtriangeln.

tundratrollslända

fjälltrollslända

mindre glanstrollslända

Vingmärkena  är mycket ljusa. Analbihanget är starkt vinklat.

Analbihanget är svagt vinklat.

Analbihanget är svagt böjt.

Två tvärribbor i cellen mellan 
kroppen och vingtriangeln

C

Vingmärkena  är mörka.
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Utbredning och status
Tundratrollslända finns cirkumpolärt (dvs. också i Nordamerika) främst norr om Polcir
keln men med stora luckor i dess kända utbredning. Den är känd från endast ett 80tal 
platser i världen varav ca 30 är i Europa, majoriteten i Ryssland. I Sverige är den doku
menterad från tre områden men det finns obekräftade uppgifter från ytterligare någon 
plats.

I Sverige är tundratrollslända listad som Nära hotad (NT) på grund av mycket få 
kända förekomster och ett mycket begränsat och fragmenterat utbredningsområde. På 
global och europeisk nivå saknas tillräcklig kunskap för att säkert uttala sig om artens 
status och arten är här rödlistad i kategorin Kunskapsbrist (DD). Tundratrollslända före
kommer i områden med väldigt lite mänsklig direktpåverkan och i miljöer som inte är 

ovanliga men ändå kan man befara att arten kan drabbas 
negativt framöver. Några av skälen till detta är klimat
förändringar som i grunden kan påverka områden med 
permafrost samt ändrade konkurrensförhållanden när 
sydligare arter av trollsländor ökar sitt utbredningsområde 
norrut. Det senare är något som skett under de senaste 
decennierna då den större släktingen metalltrollslända 
börjat uppträda ymnigt på en del kända lokaler utanför 
Sverige. Hur detta kan komma att påverka tundratroll
slända återstår att se.

Världsutbredning av tundratrollslända. Källa: Atlas of the European dragonflies and damselflies (Kalkman & Boudot 2015)
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Inventeringsmetod
Störst chans att påträffa tundratrollslända har man vid två 
tillfällen under dess korta flygperiod. Först när de läm
nar vattnen vilket normalt inträffar under de två första 
veckorna i juli. Nästa tillfälle är något senare när de köns
mogna trollsländorna återvänder till vatten för patrulle
ring, parning och äggläggning. Mycket tyder på att hanar 
aktivt letar honor över större områden och därför bara 
tillfälligt patrullerar ett enskilt vatten. År med få individer 
gör att arten kan vara svår att lokalisera.

Fynd av tundratrollslända 
i Sverige.  

fynd fr.o.m. 2000
Källa: ArtDatabanken SLU 2016

Inventeringsbehov
Tundratrollsländan finns rimligen på flera platser i Sve
rige. Bra chans att hitta nya lokaler finns i områden med 
hög täthet av palsmyrar. Dessa finns framförallt inom 
”norra triangeln” i den nordligaste delen av Sverige 
men också ner mot Padjelanta nationalpark samt isolerat 
ännu längre söderut. I Finland är arten inte begränsad 
till enbart palsmyrar vilket indikerar att så kan vara 
fallet även i Sverige. Då finns ett mycket stort antal 
potentiella miljöer för arten från området väster 
om Kiruna där det sydligaste fyndet är gjort via 
Torneträsk till den norra triangeln.



Faunaväkteriet
Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djurarter. En grundläggande kunskap 
om hotade arters förekomst samt trender i populationsstorlek och dynamik krävs för 
att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av 
bevarandearbetet.  
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www.slu.se/faunavaktarna

Trollsländeföreningen
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