Vägledning för svenska arter i
habitatdirektivets bilaga 2

NV-01162-10
Beslutad: 20 januari 2011

Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis
EU-kod: 1042

Länk: Gemensam text (arternas namn och koder)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#2

BESÖK: STOCKHOLM

- VALHALLAVÄGEN 195
– FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
KIRUNA – KASERNGATAN 14
POST: 106 48 STOCKHOLM
T E L : 0 8 -6 9 8 1 0 0 0
F A X : 0 8 -6 9 8 1 4 8 0
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
ÖSTERSUND

N ATURVÅRDSVERKET
- 2011

VÄGLEDNING FÖR ARTER

Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Citronfläckad kärrtrollslända lever i vegetationsrika dammar, myrgölar, mindre
sjöar och i deltaområden, samt i tätt bevuxna vikar av större sjöar. I södra Sverige
kan arten lokalt vara tämligen allmän i igenväxande torvgravar. Förekomst av öppna vattenytor är nödvändigt under äggläggningen. Frånvaro av fisk är gynnsamt.
Larven förekommer i strandnära vatten där den lever som rovdjur på vatteninsekter
och kräftdjur.
Reproduktion och spridning
Larvutveckling är som regel 2-årig, men varierar från 1-3 år beroende på klimat
och födotillgång. Larverna kläcks till adulter under försommaren och arten har sin
flygtid från slutet av maj till mitten av juli. Vädret avgör under vilken del av sommaren som den största aktiviteten råder. En långvarig värmeperiod under försommar leder till tidigare kläckning och kortare men mer intensiv flygtid. Det omvända
gäller under kall och ostadig väderlek.
De fullbildade trollsländorna är goda flygare och kan förflytta sig mer än 10 km
mellan olika vattensystem. Det vanliga beteendet är dock att hålla sig i närheten av
uppväxtplatsen.
Övrigt
De fullbildade trollsländorna sitter ofta stilla i vegetationen, gärna på ett vertikalt
underlag, varifrån de gör utfall mot förbiflygande byten. Hannarna är territoriella,
medan honorna för en mycket tillbakadragen tillvaro fram till tidpunkten för parningen.
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Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status och internationellt ansvar
 Sveriges rödlista 2010: Arten är Livskraftig (LC) och därmed inte rödlistad.
 Citronfläckad kärrtrollslända finns på flera EU-länders nationella rödlistor.
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. B

Reg. K

Totalt

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

17

10

27

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

176 161
176 161
Gynnsam
Stabil

20 724
20 724
Gynnsam
Stabil

198 885
198 885

Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

1 000 - 3 000
2 000
Gynnsam
Stabil

100 - 500
200
Gynnsam
Stabil

1 100 - 3 500
2 200

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

1

Reg. A

Enhet för artens population är antal lokaler.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
Citronfläckad kärrtrollslända har en tämligen vidsträckt utbredning som omfattar
norra Europa, Ryssland och västra Asien. En mycket stor del av det europeiska
beståndet finns i de södra delarna av Sverige, sydöstra Norge och södra Finland.
Arten har försvunnit från Jylland och tydligt minskande på Själland. Utvecklingen i
de kontinentala delarna av Europa är genomgående negativ. Sverige har således ett
stort ansvar för denna art.
Arten har ett stort mörkertal och finns troligen på ett stort antal okända lokaler.
Sedan Sveriges rapport till EU 2007 har arten påträffats på fler lokaler.
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).

Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
 Beskuggning av småvatten genom tillväxt av skog är en sannolik hotfaktor
mot enskilda populationer. Arten är starkt gynnad av solexponering.
 Eutrofiering där vegetationen blir så tät att inga vattenspeglar återstår är
negativ för arten men detta är ingen stor påverkansfaktor i Sverige.
 Igenläggning av småvatten och exploatering av mark är ett hot i urbana
områden.
Bevarandeåtgärder
 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
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Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

 Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.
 Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i
art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1.
 Vilt levande exemplar av arten är fredade enligt 1-4 stycket 4§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt
störa, fånga eller döda arten, eller avsiktligt förstöra eller skada bo- och viloplatser samt att skada eller samla in ägg.
 Enligt 13§ Artskyddsförordningen kan vilt levande exemplar av arten samlas in under förutsättning att det behövs för att rapportera arten och under
att vissa villkor uppfylls, t.ex. att den aktuella populationen inte påverkas
negativt långsiktigt.
 Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen
vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens
2

Utbredningsområdet för
citronfläckad kärrtrollslända
ska vara minst 176 161 km2 i
kontinental region.

Biogeografisk

Håvning av larv och
Antal km
adult eller observation
av flygande adult.
Uttag från artportalen.
Geografisk analys enl.
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Utbredningsområdet för
citronfläckad kärrtrollslända
ska vara minst 20 724 km2 i
kontinental region.

Biogeografisk

Håvning av larv och
Antal km2
adult eller observation
av flygande adult.
Uttag från artportalen.
Geografisk analys enl.
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år
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Mål – population

Nivå

Metod

Det ska finnas minst XX
individer av citronfläckad
kärrtrollslända i boreal region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av citronfläckad
kärrtrollslända i kontinental
region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Citronfläckad kärrtrollslända
ska finnas på minst 2 000
lokaler i boreal region.

Biogeografisk

Inventering med
standardiserad fälla.
Sammanställning av
fynddata.

Antal lokaler

Vart 6:e år

Citronfläckad kärrtrollslända
ska finnas på minst 200
lokaler i kontinental region.

Biogeografisk

Inventering med
standardiserad fälla.
Sammanställning av
fynddata.

Antal lokaler

Vart 6:e år

Håvning av larv eller
adult alternativt observation av flygande
adult. Uttag från
artportalen.

Antal

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
Lokal
individer av citronfläckad
kärrtrollslända på lokalen YY.

Mått

Frekvens

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av livsmiljö vart
12:e år.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30

Artvis litteratur
Dannelid, E, Sahlén, G, 2008: Trollsländor i Sverige, en Fälthandbok, Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Dijkstra, K-D. B. & Lewington, R. 2006: Field Guide to the Dragonflies of Britain
and Europe. British Wildlife Publishing, Milton on Stour, Dorset, UK.
Nordiska Ministerrådet och ArtDatabanken (2002): Hundraelva Nordiska evertebrater - Handledning för övervakning av rödlistade småkryp Gärdenfors, U., Aagaard, K., Biström O (red) & Holmer, M. (Ill).
Sahlén, G. 1996: Sveriges Trollsländor (Odonata). 2:a uppl. Fältbiologernas förlag,
Sollentuna.
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Sandhall, Å. 1987: Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm. Danmarks
miljøundersøgelser (2003):
Kontaktuppgifter
ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@artdata.slu.se
018-67 26 14
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