
En mycket tillmötesgående markägare 
möter upp dig och visar dig runt. 

Hen vet inte ett skvatt om trollsländor 
så du spenderar även nästa drag med 
att över middag undervisa markäga-
ren om arterna på hens ägor.

Du träffar två damer som insisterar 
på att bjuda på en lång fika. Som tur 
är så är de intresserade av trollslän-
dor, så du får en del bra tips. 

Nästa gång du ska använda en 
tärning slår du två gånger och väljer 
ett av slagen.

Ibland är det inget att göra, bara att 
bogseras till närmaste bilfirma. Stå 
över ett kast medan bilen fixas.

Invasion av biätare!

En sällsynt trollslända har hittats i 
Svealand. Alla som befinner sig där 
får ett artkort.

Du har mycket kraftig medvind, gå 
direkt till nästa lokal i den riktning du 
var på väg i.

En sällsynt trollslända har hittats i 
Götaland. Alla som befinner sig där 
får ett artkort.

Du kan inte fortsätta i riktningen du 
var på väg i, vänd tillbaks när det blir 
din tur nästa gång.

Du får en ny trollsländebok och inser 
att du bland dina bilder har fler arter 
än du trodde. Slå en tärning:

1-4 Dra ett artkort

5-6 Dra två artkort

Du fastnar dock i läsningen och tvingas 
stå över ett kast

Du hittar en exotisk flickslända i ditt 
akvarium. Behåll kortet och få +1 
poäng på slutet.

Varma vindar ger stora rörelser av 
trollsländor. Alla ger ett slumpmäs-
sigt artkort åt spelaren till vänster.

Stora flockar med denna trollslände-
ätande fågel har dykt upp i Götaland. 
Alla som befinner sig där blir av med 
ett valfritt artkort.

En sällsynt trollslända har hittats i 
Norrland. Alla som befinner sig där 
får ett artkort.

Din katt kommer hem med en levan-
de trollslända: dra ett artkort.

Ett plötsligt omslag får konsekvenser. 

1-2 Norrland drabbas av snö: släng 
ett valfritt artkort.

3-4 Svealand åtnjuter extra fint väder: 
dra varsitt artkort.

5-6 Götaland översvämmas: stå över 
ett kast.

Det är varmt och soligt, trollsländorna 
är aktiva dygnet runt. 

Alla som befinner sig i Norrland får 
genast ett extra kast.

En vred markägare kör bort dig. Slå 
om och fortsätt.

Det är helt galet mycket knott, så 
mycket att det inte går att vara utom-
hus. Som tur är drabbar det bara de 
som befinner sig på rinnande vatten, 
vilka tvingas stå över en omgång.

Det är helt galet mycket mygg, så 
mycket att det inte går att vara utom-
hus. Som tur är drabbar det bara de 
som befinner sig på myr, vilka tvingas 
stå över en omgång.
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Nordens trollsländor
En handbok till alla trollsländor som påträffats i Norden 
och några till.

• Utförlig introduktion till trollsländornas fascinerande liv.

• 2000 foton och illustrationer.

• Pedagogiska tabeller, jämförande artfoton och nycklar.

• Detaljfoton på artkaraktärer.

• Månadsdiagram över flygtider.

• Utbredningskartor.

• Artnamn även på danska, engelska, finska, norska och tyska.

• Foton på samtliga arters larver.

NORDENS
TROLLSLÄNDOR

DAVID
ANDERSSON

MAGNUS BILLQVIST

Fotografen DaviD anDersson (f. 1981) bor i 
halländska Varberg och har sedan barnsben 
varit aktiv fågelskådare. Under 2007 lockade 
dagfjärilarna honom att titta närmare på in-
sekter vilket ledde till att han fann Västman-
lands första spetsfläckade trollslända – denna 
boks omslag – och intresset väcktes. Därefter 
följde några intensiva år med fotografering av 
trollsländor. David använder Nikon och de flesta 
bilderna tas med ett macro 105/2,8, en del 
även med 300/2,8. Favoritplatsen är Hjälmare 
kanal i Västmanland där ofantliga mängder 
trollsländor av läckra arter håller hus.

Fotografen Christer BergenDorff (f. 1949) 
bor i Hällevik utanför Sölvesborg i Blekinge. 
Han använder främst kameran Canon 7D ll och 
linsen Canon EF 180/3,5 macro för att foto-
grafera småkryp. Han är numera pensionär 
från arbetet som tekniker i industrin med allt 
från mobiltelefoner, bilar och kraftverksbyg-
gen. Han fotograferade färgplanscherna till 
Nordens vecklare samt har levererat bilder till 
några trollslände- och fjärilsböcker. Naturin-
tresset började tidigt i uppväxten med fåglar 
och däggdjur, vilket övergick till skalbaggar 
och fjärilar och sedan 15 år har intresset skiftat 
till dessa fantastiska trollsländor.

Författaren Magnus Billqvist (f. 1971) bor i 
skånska Tjörnarp. Han arbetar som verksam-
hetskoordinator för Naturskyddsföreningen 
och ligger bakom ett dussintal böcker, bland 
annat Svenska Trollsländeguiden (2012) och 
Skånes trollsländor (2016). Från att ha varit all-
mänt naturintresserad och fältbiolog, fågelskå-
dare och herpetolog, har Magnus sedan 2008 
helt gått upp i trollsländor och ägnar sedan 
dess större delen av sin vakna tid åt dessa 
fascinerande djur. Han håller kurser och före-
drag, arrangerar resor och är ordförande för 
Trollsländeföreningen.
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Omslagets fram- och baksida: spetsfläckad 
trollslända. Foto: David Andersson.
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Varma vindar!Exotisk flickslända!Ny bok!

Artlarm: Svealand!Artlarm: Norrland!Min katt kan!Väderomslag!Midnattssol!Sur markägare!

Artlarm: Götaland!Raketfart!Strul med bilen!Gofika!Mygginvasion!Knottinvasion!

Bron är avstängd!Trevlig markägare!



Den sällsynta art du sökte här har 
blivit insamlad och inga fler individer 
hittas under ditt besök. Bättre lycka 
nästa drag.

Du åker på en förkylning och tvingas 
inta sängläge. Stå över ett kast.

Som tur är får du mycket läst om troll-
sländor, så nästa gång du befinner dig 
på en lokal får du +1 på slaget.

Du kommer inte åt området du var på 
väg till, vänd tillbaks när det blir din 
tur nästa gång.

Sydliga regn för in ökensand från 
Sahara, vilket kraftigt ökar chansen 
att se något sällsynt: gå direkt till 
valfri lokal i din landsdel.

Gift har dumpats i sjöar och dammar. 

Alla blir av med en valfri art som finns 
där.

Alla som befinner sig där mister ett 
extra kort i samma kategori.

Har man inga kort märkta sjöar och 
dammar klarar man sig.

Du hänger med Trollsländeföreningen  
på utflykt: gå direkt till närmaste 
lokal.

Du väljer att satsa på att lägga tid på 
Trollsländeföreningens sommarläger. 
Det är normalt sett ett säkert kort, 
men hur går det för dig?

1 Köldknäpp, hela lägret värdelöst.

2-4 Helt ok, får två nya artkort.

5-6 Finemang, tre nya artkort.

Du går på kurs med Trollsländefören-
ingen, vad lär du dig där?

1-2 Att en av dina arter är felbe-
stämd: släng ett valfritt artkort.

3-4 Som ovan, men du får ett nytt.

5-6 Att dina motståndare artbestämt 
fel, så alla andra slänger ett artkort!

Grunda vatten torkar ut. 

Alla blir av med en valfri art som finns 
i kärr.

Alla som befinner sig på kärr mister 
ett extra kort i samma kategori.

Har man inga kärrkort klarar man sig.

Vattendragen svämmar över. 

Alla blir av med en valfri art som finns 
i rinnande vatten.

Alla som befinner sig på rinnande 
vatten mister ett extra kort i samma 
kategori.

Har man inga klarar man sig.

Ett vatten blir omvandlat till bostäder. 

Alla blir av med en valfri art som finns 
i skapade vatten.

Alla som befinner sig på skapade 
vatten mister ett extra kort i samma 
kategori.

Har man inga klarar man sig.

Du kommer inte åt området du var på 
väg till, vänd tillbaks när det blir din 
tur nästa gång.

DNA visar att en art i själva verket 
består av två.

Alla drar ett extra artkort, utom den 
som drog detta kort, hen får två.

Du vinner en ny kikare!

1 Du hade precis skaffat en likadan.

2-4 Lägg till +1 på nästa lokalslag.

5-6 Lägg till +2 på nästa lokalslag.

Du kommer inte åt området du var 
på väg till. Välj själv om du vill vända 
tillbaks när det blir din tur nästa gång, 
eller om du vill stå över en runda.

Stora flockar med denna trollslände-
ätande fågel har dykt upp i Svealand. 
Alla som befinner sig där blir av med 
ett valfritt artkort.

för trollsländespecialisten lärkfalk i 
Norrland. Alla som befinner sig där 
blir av med ett valfritt artkort.

Ibland har man bara otur, vägarbete 
gör att du fastnar i bilköer i en runda.

Giftdumpning!Vägarbete!Lyckad säsong...Aftonfalksinvasion!Sjukdom!Jakt pågår!

Blodregn!Ny kikare!Nya rön!Orienteringstävling!Militärövning!Insamlad!

Exploatering!Skyfall!Värmebölja!Trollsländekurs!Sommarläger!Exkursion!



Välj en av följande händelser:

- Slå om ditt föregående slag.

- Ta ett nytt händelsekort.

- Flytta till nästa händelse utan att ta 
nytt kort där.

- Ta ett artkort.

- Välj en spelare att stå över nästa kast.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

Spela detta kort för att ogiltigförklara 
ett tärningskast som någon just gjort. 
Kastet slås om.

Kan användas även för egen del.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

En art knuten till rinnande vatten kan 
göras om till en art knuten till sjöar 
och dammar. Används för att rädda 
ett kort när någon typ av händelse 
knuten till specifik vattenmiljö gör att 
du måste kassera ett kort.

Nästa person som anländer till en 
lokal finner den avstängd på grund av 
ett nyligen instiftat beträdnadsförbud.

Låt kortet ligga kvar på brädet tills 
det kommit i spel en gång.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

När någon slänger ett artkort kan 
du spela ut En ny chans! för att själv 
plocka upp det slängda kortet. Det 
kan vara ett eget kort som du tving-
ats kassera.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

När någon slänger ett händelsekort 
kan du spela ut Ett ess i rockärmen! 
för att själv plocka upp det slängda 
kortet. Det kan vara ett eget kort du 
själv använt.

EU beslutar slopa sommartiden, 
därför går ni från och med nästa drag 
moturs istället.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

När du drabbas av något som stop-
par dig, som trafikköer, eller tvingar 
dig att vända, som bron är avstängd, 
kan du spela detta kort för att ignore-
ra aktuell händelse.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

En art knuten till kärr kan göras om 
till en art knuten till myr. Används 
för att rädda ett kort när någon 
typ av händelse knuten till specifik 
vattenmiljö gör att du måste kassera 
ett kort.

Behåll detta kort på handen. An-
vänds en gång.

En art knuten till myr kan göras om 
till en art knuten till kärr. Används 
för att rädda ett kort när någon 
typ av händelse knuten till specifik 
vattenmiljö gör att du måste kassera 
ett kort.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

En art knuten till sjöar och dammar 
kan göras om till en art knuten till rin-
nande vatten. Används för att rädda 
ett kort när någon typ av händelse 
knuten till specifik vattenmiljö gör att 
du måste kassera ett kort.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång.

En art knuten till skapade vatten kan 
göras om till en art knuten till rin-
nande vatten. Används för att rädda 
ett kort när någon typ av händelse 
knuten till specifik vattenmiljö gör att 
du måste kassera ett kort.

Du har länge väntat på tid hos 
tatueraren för att få en trollslända 
förevigad. Äntligen får du tid, men 
tyvärr mitt under säsongen, så du 
tvingas stå över ett kast.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. 

Tyvärr påverkar en slutavverkning ditt 
nästa besök på en lokal. Du får -1 på 
tärningsslaget där.

Via appen Band får du meddelande 
om att något kul setts på närmaste 
lokal: gå dit!

Välj en av följande händelser:

- Ta ett nytt händelsekort.

- Dra ett slumpvist artkort av mot-
spelare.

- Ta ett artkort.

- Välj en spelare att stå över nästa kast.

Används en gång. Vill du eller kan du 
inte nu så kan du spara på kortet.

Du får byta ett artkort till ett nytt 
artkort, istället för sedvanliga två 
mot ett.

Används en gång. Vill du eller kan du 
inte nu så kan du spara på kortet.

Du får byta ett artkort till ett nytt 
artkort, istället för sedvanliga två 
mot ett.

Inget stoppar mig!Ingen sommartid!Ett ess i rockärmen!Magisk tärning!En ny chans!Beträdnadsförbud!

Dålig tajming!Gör om mig!Gör om mig!Gör om mig!Gör om mig!Gör om mig!

Marknadsplats!Marknadsplats!Välj själv!Bandlarm!Välj själv!Slutavverkning!



Du ger dig iväg för att deltaga på 
Biologiska mångfaldens dag. En 
mycket trevlig dag, men det blev 
mest fikande och fågelskådning, bara 
ett artkort, tyvärr. Bättre lycka nästa 
drag.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. Spela detta nästa gång du 
befinner dig på myr.

Alla arter i myr gynnas: du får +1 på 
slaget.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. 

Använd detta kort för att byta miljö 
för en av dina arter. Används för att 
rädda ett kort när någon typ av hän-
delse knuten till specifik vattenmiljö 
gör att du måste kassera ett kort.

Du är immun mot nästa händelsekort 
som någon drar, oavsett om det är 
positivt eller negativt för dig.

Något uppenbart undantag finns, till 
exempel om alla tvingas gå moturs 
istället för medurs.

Du stöter ihop med en trollslän-
denörd från Tjörnarp som envisas 
med att dra oerhört dåliga ordvitsar 
om trollsländor. Som plåster på såren 
visar han dig några arter i området: 
dra två artkort.

Du träffar på en äldre herre från Lund 
som kan allt om trollsländelarver, 
och helt sonika håvar upp ett gäng 
sådana.

1 Larver?! Det har jag inte tid med.

2-4 Dra ett artkort

5-6 Dra två artkort

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. Spela detta nästa gång du 
befinner dig på kärr.

Alla arter i kärr gynnas: du får +1 på 
slaget.

Du hittar en exotisk trollslända i ditt 
akvarium. Behåll kortet och få +1 
poäng på slutet.

Nästa gång du ska använda en 
tärning slår du två gånger och väljer 
ett av slagen.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. Spela detta nästa gång du 
befinner dig på rinnande vatten.

Alla arter i rinnande vatten gynnas: 
du får +1 på slaget.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. Spela detta nästa gång du 
befinner dig på sjöar och dammar.

Alla arter i sjöar och dammar gynnas: 
du får +1 på slaget.

Behåll detta kort på handen. Används 
en gång. Spela detta nästa gång du 
befinner dig på skapade vatten.

Alla arter i skapade vatten gynnas: du 
får +1 på slaget.

Osedvanligt tidig eller sen frost slår 
till i Norrland. Alla som befinner sig 
där blir av med ett valfritt artkort.

En i ditt sällskap råkar slå till dig med 
håven. Dina glasögon faller i plurret, 
du står över en runda med att leta 
efter dem.

Som tur är får du kompensation i 
form av ett nytt artkort då ditt säll-
skap har ögonen med sig.

Det har skett ett inflöde av trollslän-
dor och många har fastnat i Helgo-
landsfällorna på Ottenby och Stora 
Fjäderäggs fågelstationer. Två artkort 
till de som har turen att befinna sig på 
Öland eller i Västerbotten.

Av en ren händelse sker det ringmärk-
ning här, och i nätet har det fastnat en 
trollslända. Ta ett artkort.

Vilken dag!Larvbonanza!Biologiska mångfaldens dag!Vilken nörd!Bra eller dåligt?Opportunist!

Vilken dag!Vilken dag!Vilken dag!Vilken dag!Extra flyt!Exotisk trollslända!

Köldknäpp!Köldknäpp i söder!Köldknäpp i norr!Håller håv dåligt!Helgolandsfällan!Ringmärkt!

Osedvanligt tidig eller sen frost slår 
till i Götaland. Alla som befinner sig 
där blir av med ett valfritt artkort.

Osedvanligt tidig eller sen frost slår 
till i Svealand. Alla som befinner sig 
där blir av med ett valfritt artkort.



Väderomslag!Väderomslag!

Ett plötsligt omslag får konsekvenser. 

1-2 Götaland drabbas av snö: släng 
ett valfritt artkort.

3-4 Norrland åtnjuter extra fint väder: 
dra varsitt artkort.

5-6 Svealand översvämmas: stå över 
ett kast.

Ett plötsligt omslag får konsekvenser. 

1-2 Svealand drabbas av snö: släng 
ett valfritt artkort.

3-4 Götaland åtnjuter extra fint väder: 
dra varsitt artkort.

5-6 Norrland översvämmas: stå över 
ett kast.


