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Sammanfattning 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av nattviol 
(Platanthera bifolia) i området Katrineberg väster om Karlstad.  

Inventeringen återbesökte gamla observationer av nattviol i Katrineberg, fyra områden som 
avgränsades i Bengtsson (2012) söktes noggrant igenom för att leta efter rosetter och 
blomställningar. 

Endast en av de fem tidigare registrerade populationerna av nattviol var fortfarande kvar. 
Denna lokal registrerades tidigare av Ekologigruppen (2016). Inga rosetter hittades vid de 
övriga fyra bestånden som hade registrerats 2012. 

Även en bredare sökning över hela det avgränsade detaljplaneområdet för Katrineberg 
genomfördes, utan att några ytterligare fynd av nattviol gjordes. 

Frånvaron av rosetter under ett enskilt år indikerar inte nödvändigtvis en populationsförlust 
hos nattviol eftersom flerårig vila har registrerats hos denna art (Brzosko 2003). Dock 
bedöms det troligt att 2012-populationerna inte längre är närvarande – eftersom det inte har 
registrerats nattviol inom de utpekade områdena sedan 2012 och att de inte hittades i år 
heller trots att det fanns en befintlig blommande population i ledningsgatan inom Katrineberg. 
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1. Inledning 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av nattviol i området 
Katrineberg, väster om Karlstad. Nattviol har observerats i Katrineberg på 5 platser som finns 
inrapporterade på Artportalen [baserat på uppgifter hämtade 2021-04-01]. Skogsstyrelsen 
(Bengtsson 2012) registrerade fyra förekomster under en inventering av alla skogsområden i 
Katrineberg, ytterligare en förekomst har sedan dess registrerats av Ekologigruppen (2016). 

Nattviol (Platanthera bifolia (L.) Rich.) är en perenn orkidé som förekommer i många olika 
livsmiljöer över stora delar av tempererade Eurasien, inklusive gräsmarker och skogar. Arten 
blommar från början till mitten av juni. Varje växt producerar en enda blomställning som är 
upp till cirka 30 cm lång, bestående av vita blommor (Brzosko 2003). Det finns två underarter 
i Sverige, skogsnattviol och ängsnattviol. Underarten skiljs åt genom sporrens längd, 
skogsnattviolens sporre är längre (3–4 cm) än ängsnattviolens (ca 2 cm). Ängsnattviol är 
rödlistat som nära hotad (NT) medan skognattviol bedöms som livskraftig (LC), båda är dock 
fridlysta liksom alla orkidéer och används som typisk art för en rad olika Natura 2000 
naturtyper av gräsmarks- och lövängskaraktär.
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Figur 1. Avgränsning av Katrineberg (röd linje) samt tidigare observationerna av nattviol (gula prickar), avgränsning av de områden som särskilt genomsöktes baserat på 
uppgift från Skogsstyrelsens rapport (blå linje samt numrering) och positionen för nattviol från årets inventering (turkos stjärna).  
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2. Metod 
Artobservationer av nattviol laddades ner från artportalen [2021-04-01] och var och en av 
dessa fem tidigare lokaler besöktes. Områden som beskrivs som 1c, 4, 9 och 10 i 
Skogsstyrelsens rapport (Bengtsson, 2012) genomsöktes noggrant i sin helhet efter 
blomställningar och orkidérosetter. Efter att ha sökt i dessa områden genomfördes en 
bredare sökning i hela Katrineberg. Fynd av nattviol registrerades med 3 meters 
noggrannhet i applikationen Input (Lutraconsulting, 2021) på iPad. 

Inventeringen genomfördes 2021-06-22 av Charles Campbell och Adam Trapp. Nattviol 
fanns rapporterad som blommande inom Karlstads kommun från veckan innan besöket, 
vilket tyder på att det var rätt period för att inventera arten. 



8 | 12 
 

3. Resultat 
Alla tidigare lokaler från Skogsstyrelsens inventering (Bengtsson, 2012) besöktes utan att 
några rosetter eller blomställningar av nattviol kunde observeras, dock återfanns 14 plantor i 
kraftledningsgatan där de även observerades 2016 (Ekologigruppen 2016) (Figur 1).  

Frånvaron av rosetter under ett enda år indikerar inte nödvändigtvis en populationsförlust 
hos nattvioler eftersom flerårig vila har registrerats hos denna art (Brzosko 2003). Dvala är 
ett vanligt fenomen hos orkidéer (Shefferson et al., 2020). Dvala induceras bland annat av 
ogynnsamma, stressiga förhållanden. För nattviol anges en genomsnittlig viloperiod på 1,5 år 
med ett observerat maximalt 6 år, och upp till 25% av en population kan vara vilande under 
ett enskilt år (Sheffereson et al. 2018). Den maximala förväntade livslängden för en nattviol 
är 12 år, med en genomsnittlig livslängd på 2 till 9 år beroende på population (Shefferson et 
al. 2018). 

För populationerna i Katrineberg observerades många individer på fyra olika platser under 
2012. Om dessa individer fortfarande är närvarande skulle de närma sig slutet av deras 
normalt kända livslängd. Därför bedömer Greensway det som troligt att 2012-populationerna 
inte längre är närvarande – eftersom det inte har registrerats nattviol inom de utpekade 
områdena sedan 2012 och att de inte hittades i år heller trots att det fanns en befintlig 
blommande population i ledningsgatan inom Katrineberg. 

3.1. Återbesök av tidigare observationer av nattviol 
Område 1c består av en blandning av björk- och blandlövskog med ett stort område med 
gräsmark i öster (Figur 2). Den tidigare registreringen av nattviol var i ett område mellan 
barrskog och en gräsmark vars vegetation består av en tät blandning av gräs och fräknar. 
Inga rosetter eller blomställningar hittades. 

Figur 2. Platsen där nattviol hade observerats i område 1c i Skogsstyrelsens rapport. 
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Område 4 innehåller en blandning av barrblandskog med små delar av lövskog innehållande 
asp och björk (Figur 3). Inga rosetter eller blomställningar hittades.  

Figur 3. Platsen där nattviol hade observerats i område 4 i Skogsstyrelsens rapport. 

 

Område 9 omfattade två distinkta naturtyper, ett område med blöt björkskog i söder och en 
tät ungskog av gran i norr (Figur 4). Den tidigare observationen av nattviol gjordes i 
björkskogen. Inga rosetter eller blomställningar hittades. 

Figur 4. Platsen där nattviol hade observerats i område 9 i Skogsstyrelsens rapport. 
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Område 10 består av en blandskog med asp, björk, grann och tall på tidigare kulturmark 
(Figur 5). Inga rosetter eller blomställningar observerades. 

Figur 5 Platsen där nattviol hade observerats i område 10 i Skogsstyrelsens rapport. 

3.2. Fynd av nattviol inom Katrineberg 
Ett bestånd av nattviol hittades vid en gräsbevuxen stig i den norra delen av 
kraftledningsgatan som korsar Katrineberg från norr till söder (Figur 7). I kraftledningsgatan 
består vegetationen av en blandning av unga asp-, björk- och sälgträd med fläckar av torr 
gräsmark (Figur 6). Denna fyndplats för nattviol har registrerats i en tidigare inventering av 
området (Ekologigruppen 2016). Totalt hittades 14 plantor som alla blommade. Blommornas 
sporrar var 3 cm långa, vilket innebär att de tillhör underarten skogsnattviol (P. bifolia subsp. 
latiflora). 

Figur 6 Nattviolen som återfanns i den norra delen av kraftledningsgatan. 
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Figur 7 Fyndplatsen för den observerade populationen an nattviol i Katrineberg. 
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