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Saltlicks are a common management practice for both wildlife and farm animals. In the Norwegian 

mountain areas these are typically intended for sheep on summer pasture but are used frequently by 

wildlife such as deer and reindeer. In 2016 the first European case of chronic wasting disease (CWD) 

was found in reindeer in Nordfjella, Norway. CWD is a prion disease that causes brain damage and 

eventually death that is previously known from North America where multiple species of deer have 

been affected. Though other species of Cervidae are thought to be susceptible, CWD has so far only 

been found in reindeer in Norway. Saltlicks, with their high animal-density and overlap of groups 

and individuals are thought to be a possible contamination hotspot and a project was started as part 

of an action plan following the CWD findings. Wildlife cameras were placed at multiple saltlicks, 

providing picture material to find possible contamination routes and future management strategies. 

The purpose of this project was to examine the presence and behaviors of deer at the saltlicks to 

further investigate the spread of infection both to and from individuals. First, the pictures were sorted 

by area, camera, date, and species occurring. The pictures containing deer were then further sorted 

and labeled with specific species, group size, sex and age, and behavior. A quantitative study 

investigating the overlap between sheep, reindeer and other deer was also presented. The results 

show that deer perform behaviors at the saltlicks that can contribute to the spread and exposure of 

CWD, such as ‘head to ground’ where an exchange of infectious agents can occur. However, the 

results also show that reindeer and other deer largely utilize different saltlicks, indicating less 

overlap between reindeer and deer than previously thought. In theory this mean that deer are more 

protected against the disease than if they were to visit the same saltlicks as reindeer. Further research 

on species susceptibility of CWD and possible control measures is needed to better understand the 

possible effects of the disease and how spread can be prevented. 

Keywords: Chronic wasting disease, Cervidae, Norway, animal recognition, wildlife cameras, 

saltlicks, infection agents, reindeer, sheep, red deer 
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1.1 Hjortdjurens utbredning och betydelse i Norge 

De hjortdjur som förekommer i Norge är vild (Rangifer tarandus tarandus) och 

semidomesticerad ren (Rangifer tarandus), älg (Alces alces), kronhjort (Cervus 

elaphus), rådjur (Capreolus capreolus) och dovhjort (Dama dama). De sistnämnda 

lever framför allt i inhägnader med en liten population förrymda och invandrade 

dovhjortar (Artsdatabanken, 2018; Tranulis et al., 2021). Hjortdjuren spelar en 

viktig ekologisk roll och har ett stort ekonomiskt och kulturellt värde (Mysterud & 

Rolandsen, 2018; Tranulis et al., 2019). I Norges södra fjällområden finns dessutom 

de 24 sista återstående populationerna av vild fjällren (Rangifer tarandus tarandus) 

som härstammar från den skandinaviska vildrenen, då andra underarter anses vara 

semidomesticerade precis som renarna inom den svenska renskötseln (Villrein.no, 

2022d). Norska artdatabanken ändrade år 2021 statusen för vild fjällren från 

livskraftig till nära hotad, då den gått från en stabil vinterpopulation på ca 25 000 

djur till att på senare år sjunka i antal (Artsdatabanken, 2021). Det finns därför idag 

ett allt större behov av att skydda underarten (Artsdatabanken, 2021).  

Vissa arter av frilevande hjortar brukar migrera upp till högre altituder på fjället 

inför sommaren då det finns mer energirik mat, och ned från fjället under hösten då 

mattillgången sinar och snötäcket blir allt tjockare (Mysterud, 1999; Bischof et al., 

2012). Renar är dock ett undantag då de visserligen kan röra sig långa sträckor i 

jakt på mat, men mer eller mindre stannar på högre altituder året om och är 

anpassade efter detta (Tranulis et al., 2019). Under sommaren är det även en vanlig 

tradition att låta boskapsdjur, framför allt får (Ovis), beta fritt i fjällområden vilket 

innebär att många olika djurslag och populationer rör sig i samma områden 

(Tranulis et al., 2019). Något som också spelar in här är mänsklig påverkan i form 

av infrastruktur och viltförvaltning. Vägar, inhägnader och bebyggelser kan hindra 

djurens naturliga förflyttningsvägar och tvinga fler djur att röra sig över samma 

områden, och även göra att större antal djur behöver trängas på samma yta (Tranulis 

et al., 2019).  

 

Inledning 
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1.2 Födoval hos djuren i de norska fjällen 

1.2.1 Val av vegetation 

Kronhjort är en väldigt varierad växtätare som äter stora mängder gräs och örter, 

men kan även äta löv från buskar och träd samt skott, grenar och bark (Ramirez et 

al., 2019). Rådjur och dovhjort har liknande födoval men anses ha en mindre 

påverkan (Ramirez et al., 2019).  

Renar är mer selektiva, vars sommardiet består framför allt av gräs och örter 

samt löv från buskar, medan vinterdieten till stor del baseras på deras förmåga att 

hitta och äta lavar (Mårell et al., 2002). Detta gör att de kan stanna i höga 

fjällandskap trots att det under vintern finns ont om mat i dessa områden (Mårell et 

al., 2002). Får är ytterligare mer selektiva och äter främst gräs och örter av olika 

slag (Grant et al., 1985; Parsons et al., 1994).  

Hjortarnas selektivitet anses öka när mängden tillgängligt bete ökar, då oftast 

med en preferens för områden med stora mängder näringsrikt gräs (Lande et al., 

2013). I många områden leder därför en ökad förekomst av hjort till ökade skador 

på grödor och åkermark (Lande et al., 2013).  

1.2.2 Hjortars salt- och mineralbehov 

Vilda betande hovdjur har i de allra flesta klimat ett migrationsmönster som styrs 

av väder, födotillgång, predationsrisk och fysiologiska behov (McNaughton, 1990). 

En faktor som påverkar hjortdjurens födoval och rörelsemönster är deras 

mineralbehov. Bland annat har man i flera olika delar av världen sett hjortdjur som 

äter akvatisk vegetation (Linn et al., 1975; Lodge, 1991). Man tror att 

vattenväxternas höga mineralinnehåll är en drivande orsak till detta födoval (Fraser 

et al., 1984). Hjort har även observerats dricka bräckt vatten (Couturier & Barrette, 

1988).  

Hjortdjuren har på grund av mineralbehovet en väldigt stark attraktion till salter 

och är frekventa besökare vid saltstensplatser (Fraser et al., 1980). Både vid intaget 

av akvatiska växter och användandet av naturliga och artificiella saltkällor har man 

observerat säsongsmässiga mönster, framför allt att saltintaget är större under 

sommaren (Klaus & Schmid, 1998; Ceacero et al., 2014). Dessa mönster förklarar 

man med förändringar i betets näringsinnehåll vid skiftet från vinterbete till 

sommarbete, att mer natrium förloras genom svett och urin när temperaturerna 

stiger, samt att hjortdjurens mineralbehov skiftar under olika livsstadier (Ayotte et 

al., 2006; Ping et al., 2011). Honor har ett större mineralbehov vid slutet av 

dräktigheten och början av laktationen, som inträffar i början av sommaren 

(Atwood & Weeks, 2003).  
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Horntillväxt ökar mineralbehovet, vilket kan förklara hanarnas ihållande 

saltstensbesök under sommaren och inför brunsten på sensommaren då hornen ska 

vara fullvuxna (Ping et al., 2011).  

För att tillgodose hjortdjurens mineralbehov är saltstenar i norra Europa och 

även i Nordamerika en viktig del av naturvården under sommaren (Putman & 

Staines, 2004). 

1.3 Chronic wasting disease 

Chronic wasting disease (CWD) kallas på svenska för avmagringssjuka och är en 

obotlig prionsjukdom som tillhör gruppen transmissibla spongiforma 

encefalopatier (TSE) (SVA, 2022). Den orsakas av ett sjukdomsbärande prion som 

förändrar djurets egna prioner som sedan ansamlas i hjärnan och ger upphov till 

skador (SVA, 2022).  

CWD upptäcktes första gången i Colorado, USA år 1967 hos svartsvanshjort 

(Odocoileus hemionus), även kallad åsnehjort (Williams & Young, 1980). 

Hjortarna hölls i en viltanläggning där symptom observerades hos de djur som 

funnits på anläggningen under en längre tid och innefattade bland annat apati, 

viktnedgång, överdriven törst och urinering samt tecken på depression och slutligen 

döden (Williams & Young, 1980).  

Sjukdomen kan smitta både genom direktkontakt mellan djur samt indirekt när 

smittade individer utsöndrar prioner i saliv, avföring och urin (SVA, 2022). Dessa 

kan sedan överleva mycket länge i miljön, ofta i flera år, och infektera andra djur 

som kommer i kontakt med dem (SVA, 2022). Den höga resistensen hos smittan 

både i djuret och miljön gör att kontroll, behandling samt utrotning av den är mycket 

svår (Uehlinger et al., 2016). Inkubationstiden kan variera mellan månader och flera 

år, även symptomen kan pågå under många månader innan djuret till slut avlider 

(SVA, 2022). Risken för spridning till människor kan inte helt uteslutas, men 

sannolikheten anses vara mycket låg och sjukdomen räknas idag inte som en zoonos 

(SVA, 2022).  

1.3.1 CWD i Skandinavien 

Sedan 60-talet har sjukdomen upptäckts hos flera andra hjortdjur i Nordamerika, i 

Sydkorea till följd av import av infekterade djur och för första gången i Europa år 

2016, då hos vildren i Nordfjella, Norge (Benestad et al., 2016). Enstaka fall har 

upptäckts hos älg i Sverige och Finland, och i Norge har man utöver ren även funnit 

fall hos älg och kronhjort (Tranulis et al., 2021). Forskning visar på att hanar är mer 

mottagliga för smittan än honor och även att vuxna individer drabbas oftare än 

ungdjur, något som kan förklaras med det långa sjukdomsförloppet (Samuel & 

Storm, 2016; Mysterud et al., 2019). I områden med höga antal djur som lever i 
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stora grupper anses miljösmitta vara mer avgörande för sjukdomsspridningen än 

direktkontakt mellan djur, och skillnader mellan kön kan även suddas ut på grund 

av den stora smittorisken (Mysterud et al., 2019).  

I samband med fallen i Skandinavien har man funnit att det finns olika varianter 

av sjukdomen, en smittsam så kallad ”klassisk CWD” och en icke-smittsam variant 

som man tror uppkommer spontant hos äldre djur, kallad ”atypisk CWD” (Jarnemo 

et al., 2019; SVA, 2022). Renarna i Norge tror man har drabbats av den smittsamma 

varianten, medan mycket tyder på att de enstaka älgarna och kronhjortarna drabbats 

av den spontant uppkommande varianten (Pirisinu et al., 2018).  

Trots att kronhjort inte testat positivt för klassisk CWD i Skandinavien ännu 

anses de mottagliga för smittan, då detta observerats hos kronhjort i Nordamerika 

(Balachandran et al., 2010; Jarnemo et al., 2019). Även rådjur och dovhjort anses 

mottagliga för smittan då den genetiska variationen mellan olika hjortdjursarter är 

relativt liten, dock är det möjligt att de är mindre mottagliga samt att sjukdomen 

utvecklas långsammare och djuren därför kan leva med smittan under en längre tid 

(Jarnemo et al., 2019).  

Efter upptäckten i Nordfjella beslutades det att hela renbeståndet i området 

skulle skjutas av (Solberg et al., 2019). Beslut togs även om att minska 

hjortbestånden i närliggande kommuner, i syfte att försöka minska smittspridningen 

(Solberg et al., 2019). 

1.4 Potentiell smittspridning vid saltstensplatser i 

Norge   

Som nämndes tidigare är miljösmitta en väldigt viktig del i spridningen av CWD, 

speciellt i områden med mycket djur (Mysterud et al., 2019). Saltstenar anses vara 

en så kallad ”hotspot” för miljösmitta, där djur från olika populationer nyttjar 

samma saltsten och en smittad individ kan sprida smittan vidare till flera andra 

individer de annars inte kommit i kontakt med. Djuren slickar och äter dessutom 

från marken runt om, där smittan kan förekomma i avföring och urin (Jarnemo et 

al., 2019). Studier har visat att avföring, urin och hjärnvävnad som innehåller 

prionsmitta kan kontaminera jorden och bindas i växternas rötter och blad, vilket 

innebär att betande djur kan få i sig smittan genom födan (Pritzkow et al., 2015). 

Eftersom CWD överlever flera år i miljön kan nya individer bli smittade både av 

mark och växter långt efter att den första smittade individen befann sig på platsen, 

och även långt efter att en saltsten fanns upprättad på platsen (Jarnemo et al., 2019; 

SVA, 2022).  

Sedan upptäckten av CWD i Norge beslutades det att befintliga saltstenar i 

Nordfjella skulle stängslas in på ett sådant sätt att endast betande får kunde komma 

in, och dessutom stängas helt under vinterhalvåret när fåren inte går på naturbete 
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(VKM, 2018). Så kallade ”högrisk-saltstenar” skulle stängslas av helt, bland annat 

om de ansågs vara placerade på en plats med dålig dränering. Nya saltstenar får inte 

upprättas för vilda hjortdjur, dock är det tillåtet för betande får om behovet finns 

(VKM, 2018). Trots att stängslingen troligen minskat antalet hjortdjur som nyttjar 

saltstenarna har man observerat att både ren och kronhjort lärt sig hur de ska 

använda öppningarna. Det finns inte heller något som säger att stängslet runt själva 

saltstenen minskar antalet hjortdjur i området kring stängslet (VKM, 2018).  
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2.1 Syfte 

Vid upptäckten av CWD i Norge år 2016 tilltogs flera åtgärder för att utreda, 

övervaka och minska smittspridningen. En av dessa var ett projekt under ledning 

av NINA (Norsk institutt for naturforskning) med fokus på att genom 

viltkameraövervakning vid saltstensplatser undersöka hur dessa kan fungera som 

en smittväg för prionsjukdomen (VKM, 2021).  

Arbetets huvudsakliga syfte var att genom en bildanalys och beteendestudie på 

kronhjort, dovhjort och rådjur undersöka förekomst och aktivitet vid 

saltstensplatserna, med fokus på överlappning mellan får, ren och övriga hjortdjur 

samt riskbeteenden för CWD. Detta med målet att utvärdera vilken roll de kan ha 

för smittspridning och även smittrisken de själva utsätts för. Även könsfördelning 

studerades, med syfte att ge vidare förståelse för möjliga effekter av sjukdomen nu 

och i framtiden. Studien ger underlag för vidare diskussion om hanteringen av 

CWD i Norge samt risken för spridning till närliggande områden och länder. 

2.2 Frågeställningar 

- Hur ser överlappningen ut mellan får, ren & hjort i de norska fjällen? 

 

- Vilka beteenden utför kronhjort, dovhjort & rådjur vid saltstensplatserna? 

 

- Hur ser köns- och åldersfördelningen ut hos hjortarna som besöker 

saltstensplatserna? 

 

- Hur skulle hjortarna påverkas av borttagandet av saltstenarna? 

 

 

 

Syfte & frågeställningar 
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3.1 Material 

3.1.1 Datainsamlingsområde 

Bilderna kom från totalt 34 olika viltkameror placerade i fyra olika 

vildrensområden i södra Norge. Alla kameror var placerade i närheten av 

saltstensplatser ämnade främst för får på naturbete, men som även användes av 

andra arter. Urvalet av övervakade saltstenar gjordes med målet att ge en god 

representation av fjällområdena som helhet. 

Dovrefjell är ett vildrensområde som också går under namnet Dovrefjell-

Sunndalsfjella nationalpark (Nationalencyklopedin, 2022). Området är 1693 km2 

stort och består till stor del av ett relativt kargt fjällandskap främst lämpat för ren, 

med flera toppar på över 2000 meter (Nationalencyklopedin, 2022). Från detta 

fjällområde tillhandahölls bilder från två olika viltkameror. 

Knutshø är ett vildrensområde med en sammanlagd area på 1776 km2 och den 

högsta toppen ligger 1690 meter över havet (Villrein.no, 2022b). Området är känt 

för dess rika och varierade vegetation med relativt tunna snötäcken under vintrarna, 

och är därför ett populärt område för betande djur (Villrein.no, 2022b). Från detta 

fjällområde tillhandahölls bilder från sex olika viltkameror. 

Forollhogna är ett vildrensområde med en sammanlagd area på 1843 km2 

(Villrein.no, 2022a). Området är det mest nordligt belägna av de fyra 

studieområdena och har en högsta topp på 1332 meter. Majoriteten av ytan har ett 

mer lågalpint landskap, något som skiljer detta område från många andra 

vildrenområden (Villrein.no, 2022a). Från detta fjällområde tillhandahölls bilder 

från sex olika viltkameror. 

Nordfjella är ett vildrensområde med en sammanlagd area på ca 3000 km2 

uppdelat i två olika zoner, avgränsade av riksväg 50 (Villrein.no, 2022c). 

Majoriteten av områdets yta är beläget ca 1500 meter över havet och innehåller 

toppar på upp till 1900 meters höjd. Det finns därför en variation mellan 

fjällandskap och områden med mildare klimat (Villrein.no, 2022c). Det var 

vildrensbeståndet i zon 1, norr om motorvägen, som avlivades till följd av 

Material & Metod 
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upptäckten av CWD år 2016 (Villrein.no, 2022c). Från detta fjällområde 

tillhandahölls bilder från 20 olika viltkameror. 

3.1.2 Kamerafällor och bildmaterial 

Viltkamerorna var av modellerna Reconyx Ultrafire XP9 och Browning Strike 

Force HD, och var programmerade att ta en serie av bilder när de triggades av 

rörelse. Den förstnämnda kameramodellen tog även en bild vid midnatt varje dygn 

för att säkerställa att kameran fungerade.  

Majoriteten av kamerorna tog bilder under vår, sommar och höst samt korta 

videoklipp under vintern, dock tog vissa kameror både bilder och videor under 

vintern. I denna studie användes endast material från sommarhalvåret, främst 

mellan maj-okt, och därför analyserades endast stillbilder. 

Bildmaterialet i studien är insamlat av NINA mellan 2018–2020 och består av 

totalt omkring 500 000 bilder. 

3.1.3 Flox 

Flox är ett företag som jobbar med viltövervakning och utvecklar system för att 

skydda skogs- och åkermark samt kartlägga och inventera vilt för att skydda både 

människor och djur. Bland annat utvecklar de system med AI (Artificiell 

intelligens) som registrerar djur på bild och video och märker dem med både art 

och gruppstorlek. Ett AI-program för att sortera viltkamerabilderna från Norge 

utifrån de aktuella arterna utvecklades tillsammans med Flox och i nära samarbete 

med en av deras medarbetare och mastersstudent, som utför en egen studie med 

bilderna. För att träna programmet användes även hemsidan makesense.ai, där 

individuella djur markerades och artbestämdes manuellt på ca 5000 bilder. Detta 

utfördes både som en del av denna studie och av en mastersstudent som även är en 

medarbetare på Flox. Dessa bilder användes sedan av Flox för att träna AI-

programmet där resterande bilder, efter vissa justeringar, kunde sorteras 

automatiskt efter fjällområde, kameranummer och art. 

3.1.4 Camelot Project 

Camelot Project är en kostnadsfri programvara utvecklad för att underlätta sortering 

av viltkamerabilder för forskning inom bevarandebiologi. I programmet kan bilder 

ordnas i övervakningsområde och kameranummer där bilder sedan kan laddas över 

och sorteras utifrån valfria parametrar. Programmet underlättar sorteringen av stora 

antal bilder och har en funktion där data enkelt kan överföras till Excel där vidare 

analyser kan ske med en överblick av resultatet. 
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3.2 Metod 

Det första steget i metoden var att sortera bilder enligt art. Detta utfördes 

tillsammans med och till stor del utav en masterstudent med stor kunskap inom 

ämnet samt i samarbete med företaget Flox. När bilderna sorterats enligt djurslag 

tillhandahölls rådata i Excel. Härifrån utfördes vidare datasortering på egen hand.  

Ytterligare justeringar gjordes i Excel för att sortera ut bilder som innehöll 

kronhjort, rådjur eller dovhjort, i programmet samlat under ”hjort”. Programmet 

FlashRenamer användes sedan för att byta namn på bildfilerna så att namnet 

innehöll fjällområde, kameranummer, datum då bilden togs samt vilken art som 

identifierats på bilden. En manuell kontroll gjordes innan bilderna gick vidare för 

sortering för beteendestudien. Cirka 5000 bilder registrerades innehålla hjort och 

användes för vidare analys. 

Med hjälp av programmet Camelot sorterades bilderna och identifierades enligt 

olika parametrar. Den information som lagrades för varje bild var tid och datum då 

bilden togs, vilket område bilden togs i och med vilken kamera. Med hjälp av 

programmet dokumenterades dessutom gruppstorlek, kön och ålder för varje 

individ och även beteendet som varje individ utförde. Ytterligare en parameter som 

registrerades var förekomsten och positionen av saltstenen. Detta avgjordes med 

följande alternativ: Salt uppsatt, salt på mark, inget salt, okänt.  

Bildserier delades upp i händelser, där tidsgränsen för en ny händelse var fem 

minuter. Om det gått fem minuter mellan att två bilder tagits, räknas de alltså som 

två olika händelser. Om det fanns flera bilder inom en händelse användes dessa 

tillsammans för att avgöra hur många djur som ingår i händelsen, och även vilket 

beteende som utförs. För att göra detta behövde etogrammets beteenden 

rangordnas, enligt högst intresse och störst vikt för studien. Rangordningen visas 

enligt position i etogrammet där beteendet högst upp är det av högst intresse. Om 

händelsen exempelvis innehöll två bilder, där djuret på första bilden uppvisar 

beteendet ”står/går” och på andra bilden har huvudet sänkt mot saltstenen, kommer 

beteendet som registreras att vara ”huvud mot saltsten”. Detta då förflyttningen 

anses vara nödvändigt för djuren att utföra målbeteendet, att nyttja saltstenen. 

Om en individs beteende inte kunde avgöras registrerades det som ”okänt”.  

Kön och ålder bestämdes med följande alternativ: Vuxen hane, vuxen hona, 

ungdjur & okänt. Förekomsten av horn var det som främst användes för att skilja 

mellan hona och hane medan storlek främst användes för att skilja mellan en vuxen 

individ och ett ungdjur, då ungdjur ofta förekommer i en grupp där storlek kan 

jämföras. Trots att en hjort inte uppnår sin slutgiltiga fullväxt förrän efter flera år, 

får de flesta hjortar spetshorn efter endast ett år. I denna studie räknas alltså en 

spetshornsbock, en ettårig bock som får sin första hornuppsättning, till kategorin 

”vuxen hane”, och till kategorin ”ungdjur” räknas främst kalvarna som fötts samma 

år som bilden tagits. Detta då det är allt för svårt att på bilderna avgöra mer exakt 

ålder på varken hona eller hane. Vissa gånger fick även andra hjälpmedel användas 
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för att avgöra kön eller ålder på en individ, exempelvis huvudformen hos en vuxen 

kronhjortshind eller råbockens hårtofs vid könet jämfört med rågetens hårpensel 

vid baken. 

Alla bilder som ingick i den etologiska studien sorterades manuellt genom 

programmet Camelot, och exporterades sedan till Excel där vidare analyser kunde 

ske.  

3.2.1 Etogram 

Etogrammet skapades med hänsyn till beskrivningen av riskfaktorer för 

smittspridning i artikeln av Ricci et al. (2017) samt med utgångspunkt i en liknande 

studie av Johansson (2021). Det var inte alltid möjligt att avgöra om djuren hade 

fysisk kontakt med saltsten eller mark, därför användes definitionen ”huvud mot” 

som en indikation att djuret hade eller försökte få kontakt med de olika områdena.  

Tabell 1. Etogram med beskrivning av beteenden som registrerades i studien 

Beteende Beskrivning 

Huvud mot saltsten Djuret har huvudet tydligt sänkt mot, 

eller i direkt kontakt med, saltstenen 

alternativt plastskyddet som omger 

saltstenen 

Huvud mot marken Djuret har huvudet tydligt sänkt ner 

mot, eller i direkt kontakt med, marken 

Ligger  Djuret har kroppen mot marken med 

alla benen vikta under eller vid sidan 

av kroppen 

Står/går Djuret har en upprätt position och 

stödjer sig på två eller fler utsträckta 

ben 

Okänt Djurets beteende går inte att avgöra på 

grund av dess position eller synlighet 

på bilden 
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4.1 Överlappning mellan får, ren och hjort under 

månaderna maj - nov 

I Dovrefjell och Nordfjella (fig 1 och 4) var majoriteten av bilderna tagna under 

månaderna juni, juli och augusti. I Knutshø (fig 2) gäller detta även för bilderna på 

får, dock registrerades ett stort antal bilder på ren under månaderna oktober och 

november. I Forollhogna (fig 3) togs majoriteten av bilderna under månaderna juni 

och juli. I samtliga fjällområden var får det djur som observerades flest gånger 

under de undersökta månaderna. Ren observerades i alla områden utom Nordfjella, 

med högst antal bilder i Knutshø och Forollhogna. Hjort observerades i Nordfjella 

och Dovrefjell samt ett fåtal gånger i Forollhogna. 

 

 

Figur 1. Diagram över det totala antalet bilder på får, ren och hjort vid samtliga kameror från 

Dovrefjell, data från 2019 & 2020. 
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Figur 2. Diagram över det totala antalet bilder på får, ren och hjort vid samtliga kameror från 

Knutshø, data från 2018, 2019 & 2020. 

 

 

Figur 3. Diagram över det totala antalet bilder på får, ren och hjort vid samtliga kameror från 

Forollhogna, data från 2018, 2019 & 2020. 
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Figur 4. Diagram över det totala antalet bilder på får, ren och hjort vid samtliga kameror från 

Nordfjella, data från 2018 & 2019. 
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saltstenarna i Dovrefjell & Nordfjella 

Eftersom majoriteten av bilderna på hjort kom från kamerorna i Dovrefjell och 

Nordfjella, var det dessa bilder som vidare analyser utfördes på. I Dovrefjell (fig 5) 
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Vuxna honor observerades främst under juli månad med betydligt färre bilder är 

hanarna. Ungdjur observerades aldrig på bilderna från Dovrefjell. På bilderna från 

Nordfjella (fig 6) observerades istället betydligt fler vuxna honor, med en topp i 

besöksfrekvens under augusti. Kurvan för ungdjuren följer till stor del spridningen 

hos de vuxna honorna fast med färre antal observationer och har även den en topp 

i augusti. De vuxna hanarna har en något mer jämn spridning under 

sommarmånaderna än hondjuren, dock har även denna kurva en topp under augusti 

månad. 
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Figur 5. Diagram över kön- och åldersfördelningen hos hjortar observerade vid saltstenar under 

sommaren i Dovrefjell, data från 2019 & 2020. 

 

 

Figur 6. Diagram över kön- och åldersfördelningen hos hjortar observerade vid saltstenar under 

sommaren i Nordfjella, data från 2018 & 2019. 
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4.3 Beteendeobservation på hjort i Dovrefjell & 

Nordfjella 

Även för beteendeobservationerna var det bilderna från Dovrefjell och Nordfjella 

som användes. Vid saltstensplatserna i Dovrefjell (fig 7) är det beteendena ’huvud 

mot marken’ och ’står/går’ som observerades med högst frekvens. Beteendet 

’huvud mot saltsten’ utgör 2% av de totala observationerna och ’okänt’ utgör 4 %. 

Beteendet ’ligger’ observerades aldrig. 

Vid saltstensplatserna i Nordfjella (fig 8) utgör beteendet ’står/går’ nästan 

hälften av alla observationer. Den näst vanligaste beteendet var ’huvud mot 

marken’, följt av ’huvud mot saltsten’ som utgör 16% av observationerna. Både 

’okänt’ och ’ligger’ utgör 1% av observationerna. 

 

 

Figur 7. Procentuell fördelning av hjortarnas beteende vid saltstensplatser i Dovrefjell, data från 

2019 & 2020. 
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Figur 8. Procentuell fördelning av hjortarnas beteende vid saltstensplatser i Nordfjella, data från 

2018 & 2019. 
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5.1 Risker för smittspridning 

5.1.1 Beteendestudien 

Resultaten från beteendestudien visar att de observerade hjortarna, främst 

kronhjort, utför vissa klassiska riskbeteenden vid båda undersökta saltstensplatser. 

Att de slickar på saltstenen alternativt slickar, födosöker, eller äter på kringliggande 

mark, innebär att CWD-drabbade individer efterlämnar smittämnen och att friska 

individer exponeras för smittan (Ricci et al., 2017). Huvud mot mark var det 

beteende som registrerades med högst frekvens, och utfördes både mot marken där 

den uppanvända saltstenen tidigare låg och där salt då fortfarande kan finnas i 

marken samt vid sidan av saltstensplatsen mot gräs, sten och jord. Det exakta syftet 

med det sänkta huvudet analyseras inte i denna studie, då spridningen för CWD-

smitta anses lika hög oavsett vilket material djuret kommer i kontakt med (VKM, 

2018). Huvud mot saltsten observerades med mycket låg frekvens i Dovrefjell, och 

med relativt låg frekvens i Nordfjella. Den största orsaken till detta är att saltstenen 

inte alltid var synlig på bilderna, och beteendet då inte med säkerhet kunde 

registreras. Det är möjligt att saltstenen låg gömd bakom en sten, eller låg utanför 

kamerans synfält, och att djuren därför hade kontakt med den i högre utsträckning 

än vad som kunde avgöras i denna studie.  

Ett viktigt fynd från beteendestudien var dock att hjortdjuren i mycket låg 

utsträckning låg ned vid saltstensplatserna. Detta observerades endast ett fåtal 

gånger hos ungdjur medan honan nyttjade saltstenen. Detta kan indikera att de inte 

spenderar långa stunder vid platsen utan snarare går dit, nyttjar saltet, och går 

vidare. Det kan då möjligen även innebära att mängden efterlämnade smittämnen 

blir mindre än om besöken varit längre, dock är ämnet inte undersökt och kan inte 

stödjas av tidigare forskning. De korta besöken kan även indikera att hjortdjuren 

nyttjar saltet när behovet finns, och inte i överdrivna mängder bara för att det är 

gott. Om det hade varit fallet hade djuren med största sannolikhet spenderat längre 

tid vid saltstenarna och vilat i samband med att de nyttjade saltet upprepade gånger.  

Att står/går registrerades med näst högst frekvens innebär rimligen inte 

nödvändigtvis att djuret i fråga endast promenerar förbi kameran utan att nyttja 

Diskussion 
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saltstenen. Mer troligt är att de fångas på kamera när de står/går och att kamerans 

inställning gör att ingen bild i serien lyckas fånga då djuret har huvudet sänkt mot 

saltsten eller mark.  

 

5.1.2 Överlappning av arter 

I naturen, utan mänskligt skapade överlappningsområden, har olika arter mycket 

begränsad kontakt och rör sig ofta i olika områden (Mysterud & Ostbye, 1999). När 

utfodringsplatser eller saltstensplatser upprättas, skapas platser som är attraktiva för 

flera olika arter och orsakar en stor överlappning mellan dem som annars troligen 

inte hade skett, eller hade varit betydligt mindre.  

Resultaten visade att får och ren nyttjar samma saltstensplatser. Till viss del 

nyttjade även hjort samma områden, dock tyder mycket på att hjort undviker 

områden med mycket ren. Detta då hjort inte observerades alls eller vid ett fåtal 

tillfällen i Forollhogna och Knutshø där ren observerades som mest. Hjort fanns 

som mest i Nordfjella där hela renbeståndet sköts av som en smittspridningsåtgärd 

efter utbrottet av CWD år 2016 (Mysterud & Rolandsen, 2018) och i Dovrefjell där 

ren observerades i lägre utsträckning. Detta kan vara ett viktigt fynd i relation till 

hjortarnas påverkan av CWD i framtiden. Än så längre har klassisk CWD endast 

hittats hos ren i Norge och om hjortar till stor del väljer att undvika områden med 

stora renbestånd kan detta minska deras risk för att smittas av sjukdomen. 

Orsaken till att hjort undviker områden med mycket ren skulle kunna vara att 

hjortdjur till stor del konkurrerar med varandra, både om utrymme och föda 

(Anderwald et al., 2016). Trots att en fullvuxen kronhjort är större än en fullvuxen 

ren lever den sistnämnda i större sociala grupper som enkelt bör kunna konkurrera 

ut ett fåtal kronhjortar. Enligt tidigare forskning befinner sig vissa arter av hjort och 

ren på samma altituder under högsommaren och söker då efter liknande födokällor 

(Mysterud, 1999; Bischof et al., 2012; Lande et al., 2013). Att grupperna aktivt 

undviker varandra, eller enbart att hjort undviker ren, är därför mer rimligt än att de 

har olika habitatbehov under sommaren, även fast detta såklart kan spela in under 

delar av studieperioden. 

Resultatet visade även på en lägre förekomst av får i Nordfjella än i övriga 

fjällområden. En möjlig förklaring kan vara att färre bönder släpper ut sina tamfår 

på bete i området efter upptäckten av CWD, då det fortfarande inte är säkerställt 

om får är mottagliga för sjukdomen. Både frånvaron av konkurrenskraftiga renar 

samt den stora födotillgången till följd av färre betande får, är goda orsaker för 

hjortar att söka sig till Nordfjella. 
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5.1.3 Överlappning vid födosök 

Överlappningen och smittorisken förekommer inte endast vid saltstenen, utan kan 

även ske i närliggande områden. Får, ren och hjort som befinner sig kring saltstenen 

födosöker och äter högst sannolikt även i området, vilket öppnar upp för fler 

eventuella smittvägar. Tidigare forskning om födoval hos djuren i de norska fjällen 

visar att de till stor del äter samma saker, framför allt då samtliga arter väljer att äta 

gräs och örter i första hand och övergår till andra, mindre näringsrika födokällor 

om behovet finns (Grant et al., 1985; Parsons et al., 1994; Mårell et al., 2002; 

Verheyden et al., 2006; Ramirez et al., 2019).  

Om majoriteten av djuren väljer att äta gräs och örter så länge detta finns 

tillgängligt i områden kring saltstenarna, kan en viktig miljösmitta ske även där. 

Saliv och avföring efterlämnas från smittade individer och kan överföras till nästa 

djur som födosöker på samma ställe.  

Då tidigare forskning visat att efterlämnad prionsmitta kan bindas till växternas 

rötter och utsöndras i växternas blad (Pritzkow et al., 2015), kan vegetationen bli 

en smittorisk även åren efter att en smittad individ befunnit sig i området och efter 

att de första kontaminerade växterna dött eller ätits upp.  

Resultaten från denna studie tyder på att hjort och ren till stor del undviker 

varandra i det vilda och att överlappningen därför blir mer begränsad, dock menar 

tidigare forskning att det inte krävs mycket överlappning för att smittan ska sprida 

sig (Williams & Young, 1980; Ricci et al., 2017). En liten mängd djur som nyttjar 

samma saltsten eller överlappar i andra områden kan bära med sig smittan till ett 

område där majoriteten av arten befinner sig. 

5.1.4 Vilka djur drabbas? 

Vilka arter som kan smittas av CWD samt hur stor smittorisken faktiskt är, har ännu 

inte helt klarlagts (Kurt & Sigurdson, 2016). Detta beror delvis på den långa 

inkubationstiden, men även på att sjukdomen inte övervakats storskaligt under en 

särskilt lång tid (Kurt & Sigurdson, 2016). Arters genetik påverkar dess 

mottaglighet för prionsmittan och sjukdomens förutsättningar att utvecklas i 

kroppen (Jarnemo et al., 2019).  

På grund av detta går det ännu inte att dra några definitiva slutsatser kring hur 

överlappningen mellan arter samt hjortarnas beteende påverkar dess utsatthet för 

sjukdomen eller hur de kan komma att drabbas i framtiden. 

Då den genetiska variationen mellan olika hjortdjur är relativt liten är det dock 

osannolikt att exempelvis kronhjorten i Norge inte skulle kunna smittas av klassisk 

CWD, det har dessutom observerats hos kronhjort i Nordamerika (Balachandran et 

al., 2010). Det är även osannolikt att dovhjort och rådjur inte kan smittas trots att 

insjuknade individer inte upptäckts ännu (Jarnemo et al., 2019). Det är dock möjligt 

att de är mindre mottagliga eller att sjukdomen utvecklas långsammare och djuren 

därför kan leva med smittan under en längre tid (Jarnemo et al., 2019). Om de är 
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mindre mottagliga, kan faktumet att hjortar till stor del undviker områden med 

mycket renar vara avgörande. De utsätts då för betydligt mindre smittorisk än om 

de nyttjat samma område och det är möjligt att exponeringen då inte blir tillräcklig 

för att populationen som helhet ska påverkas nämnvärt. 

Osäkerheten kring vilka djur som kan drabbas av sjukdomen och till vilken grad, 

bör framkalla försiktighet snarare än att vänta med åtgärder tills man utrett 

smittrisken fullständigt.  

Kron- och dovhjort som lever i grupp anses löpa större risk för att bli smittade 

än rådjur som är främst ensamlevande (Jarnemo et al., 2019). De två förstnämnda 

har dessutom en lägre reproduktionstakt som kan innebära att populationerna skulle 

komma att drabbas hårdare av ett sjukdomsutbrott, eftersom de har sämre chanser 

att återhämta sig (Jarnemo et al., 2019).  

5.2 Skillnader mellan könen 

5.2.1 Skillnader i besök beroende på säsong 

Djurens saltbehov skiftar beroende på säsong och fysiologiska behov 

(McNaughton, 1990; Klaus & Schmid, 1998; Atwood & Weeks, 2003). Få studier 

har dock undersökt hur besöksfrekvensen mellan de olika könen skiljer sig under 

sommaren, och framför allt har få studier utförts i Europa och Skandinavien. 

Li et al. (2019) fann vid en studie på sikahjort (Cervus nippon) i Kina att det 

fanns en tydlig säsongsvariation i antal besök vid saltstenarna, men att det inte fanns 

någon skillnad mellan könen när könskvoten räknades in. En liknande studie av 

Ping et al. (2011), också på sikahjort i Kina, fann en tydlig skillnad mellan könen 

där honornas besöksfrekvens var högst i april och maj medan hanarnas nådde en 

topp i oktober. Könskvoten diskuterades inte, men tydliga mönster fanns inom båda 

könen. Ping et al. (2011), likt den av Atwood & Weeks (2002) på vitsvanshjort 

(Odocoileus virginianus) i USA, fann inte någon ökad besöksfrekvens hos hanar 

vid hornens slutliga tillväxtfas. Ping et al. (2011) förklarade detta med hjortarna 

tillgodosåg mineralbehovet konsekvent under sommaren, vilket inte ger några 

toppar eller dalar i besöksfrekvens. Studien pekar även på hjortarnas förmåga att 

använda skelettets mineraldepå för tillväxten av hornen vilket skulle innebära att 

besökstoppen kommer efter att hornen vuxit färdigt och depåerna behöver fyllas på 

igen (Baxter et al., 1999). Detta skulle kunna förklara varför Ping et al. (2011) såg 

att hanarna besökte saltstenar som mest i oktober. Ytterligare en förklaring är att 

hanar under brunsten lägger mycket tid på sociala beteenden och mindre på 

födosök, vilket leder till att de får i sig mindre mineraler från födan och sedan har 

ett större behov av att uppsöka saltstenar (Koga & Ono, 1994; Ping et al., 2011).  
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Även resultaten från studien av Gambín et al. (2017) stödjer att skiftade 

fysiologiska behov ger upphov till säsongsskillnader hos båda könen i nyttjandet 

av mineralkällor. 

Resultaten från denna studie visade att hanar har en något mer jämn 

besöksfrekvens under sommarmånaderna med mindre tydliga toppar än honorna, 

vilket alltså skulle kunna förklaras med deras ihållande mineralbehov under 

sommaren för horntillväxt och tillväxt inför brunst. Ingen besökstopp observerades 

för honor under sen vår/ tidig sommar. Besöksfrekvensen var i stället som störst 

under augusti månad.  

En möjlig förklaring, som jag själv funderat över, till den uteblivna toppen under 

tidig sommar kan vara hjortarnas vandring från lägre till högre altituder i jakt på 

mer näringsrik mat. I Norge kan det dröja en lång tid, ända in på sommaren, innan 

snötäcket i fjällen smälter och temperaturerna ökar (Theakstone, 2013) och innan 

det alltså blir gynnsamt för hjortar att befinna sig högre upp på fjällen. Honorna 

kanske då hinner tillgodose sitt saltbehov vid kalvning och laktation vid lägre 

belägna saltstenar som inte inkluderades i denna studie, och besökstoppen sker 

innan den kan observeras i de tillhandahållna bilderna. Eftersom hanar 

observerades även tidigare på sommaren, och till viss del även honor, skulle det 

även kunna bero på att unga kalvar inte klarar av den långa vandringen och det mer 

karga klimaten förrän längre in på sommaren. Återigen är detta en egen spekulation, 

men det är möjligt att honor med kalvar stannar kvar i lägre altituder tills kalvarna 

vuxit till sig något och klarar av att röra sig upp för fjället. Även detta skulle då 

innebära att honorna tillgodoser sitt saltbehov i början av sommaren vid lägre 

belägna saltstenar, och dessutom förklara varför andra hjortar befann sig högre på 

fjället under tidigare månader.  

Toppen under augusti månad är svårare att förklara med hjälp av tidigare 

forskning. Kronhjort, som observerades på den absoluta majoriteten av bilderna, 

föder sin kalv under april och maj (Svenska Jägareförbundet, 2021). Avvänjningen 

sker efter 3–4 månader (National Deer Association, 2015), alltså runt augusti där 

besökstoppen för honor och ungdjur finns. Korrelationen innebär att detta skulle 

kunna vara en möjlig förklaring. Återigen är detta en förklaring jag själv funderat 

över och inte kunnat hitta något annat vetenskapligt stöd till. Om förändringar i 

födans näringsinnehåll kan öka hjortarnas salt- och mineralbehov under skiftet från 

vinter- till sommarbete (Ayotte et al., 2006), kanske även kalvarnas behov ökar vid 

skiftet från di till växter. Honornas mineraldepåer kan behöva fyllas på efter att flera 

månader av digivning når sitt slut. Ytterligare studier skulle behövas för att 

undersöka denna möjlighet ytterligare, då detta är en studie i liten skala.  

5.2.2 Implikationer för framtiden – hur påverkar kön? 

Forskning i Nordamerika har visat att hanar är mer mottagliga för smittan än honor 

(Samuel & Storm, 2016). Denna skillnad är delvis fortfarande ett mysterium, då 



31 

honor av hjortdjursarter ofta lever i betydligt större sociala grupper och därmed 

borde utsättas för en större smittorisk (Mysterud et al., 2019). En möjlig förklaring 

är att hanar under parningssäsongen rör sig mellan flera olika grupper av honor och 

därför löper större risk att stöta på en smittad grupp, medan honorna har mer stabila 

hemområden (Grear et al., 2010). Man misstänker även att slagsmål mellan hanar 

är en möjlig smittväg som ytterligare ökar smittrisken (Potapov et al., 2013).  

I områden med hög densitet av djur sker det en större överlappning mellan både 

grupper och individer, vilket kan innebära att båda könen löper lika stor risk för 

smitta eftersom miljösmitta blir mer avgörande än smitta genom direktkontakt 

(Mysterud et al., 2019). Saltstenar är en plats där denna situation kan uppstå. 

Enligt Mysterud et al. (2002) kan antalet hanar i en population delvis påverka 

honornas brunst och tiden för befruktning. Artikeln belyser dock att det krävs en 

stor obalans mellan könen innan låga antal hanar påverkar populationens tillväxt 

och överlevnad i längden. Förekomsten av vuxna, könsmogna honor däremot, är 

avgörande för populationens tillväxt och påverkar dess resistens och överlevnad vid 

miljöförändringar och sjukdomar (Gaillard et al., 1998). Med en livskraftig och 

bestående andel vuxna honor kan en population återhämta sig trots en period av 

ökad dödlighet hos ung- och handjur (Gaillard et al., 1998).  

Resultaten visade på att hjortar undviker områden med mycket ren, vilket kan 

innebära att smittrisken för båda könen minskar drastiskt. Majoriteten av honorna 

observerades dessutom i Nordfjella, ett område helt utan ren. Resultaten visade 

även på få hjortobservationer totalt, vilket tyder på att densiteten av hjort är låg vid 

de undersökta saltstensplatserna. Båda dessa resultat är positiva ur en 

smittrisksynpunkt då hjortar, och framför allt honorna, verkar undvika den enda art 

som hittills testat positivt för klassisk CWD. Den låga densiteten av hjort vid 

saltstenarna skulle även kunna indikera att det fortfarande är främst hanar som 

drabbas hårdast av ett eventuellt sjukdomsutbrott. 

5.3 Saltstenarna 

5.3.1 Behov av saltstenar 

Salt, eller framför allt natrium som saltet innehåller, är viktigt för flera fysiologiska 

funktioner i kroppen (Leshem, 2009). Risken för saltbrist är som störst då 

saltbehovet ökar, vid dräktighet, laktation, tillväxt och hög aktivitet (Michell, 

1985). När saltintaget genom föda inte är tillräckligt är det mer troligt att de 

uppsöker både naturliga saltkällor och saltstenar (Staaland & White, 2001).   

Ett överintag av salt är skadligt för djur, precis som det är för människor 

(Leshem, 2009). Överkonsumtion av salt är främst en risk för lantbruksdjur med en 

felaktig utfodring, som inte själva kan påverka intaget (Jansson & Dahlborn, 1999). 

Viltlevande djur som har möjlighet att välja sin egen föda har ofta en medfödd 



32 

tendens att välja den föda som innehåller det deras kropp behöver, detta gäller även 

för människor (Leshem, 2009). Människor verkar enligt studier ha en stark strävan 

efter smaken av salt, men inte nödvändigtvis för att täcka ett saltbehov utan framför 

allt för att det smakar gott när vi använder det i mat (Leshem, 2009). Man tror att 

vår stora överkonsumtion, speciellt under de tusentals år då salt användes för att 

konservera mat, har gjort vår saltaptit till något mer än bara ett saltbehov (Cordain 

et al., 2002). Människornas beteende gällande föda har gått mycket längre än att 

täcka de fysiologiska behoven (Leshem, 2009). 

Eftersom djur fortfarande har en saltaptit som inte baseras på dess smak 

(Leshem, 2009), kan man dra slutsatsen att hjortdjuren i norska fjällen besöker 

saltstenarna när de har ett fysiologiskt behov av salt. Faktumet att man i studier ser 

säsongsmässiga skillnader i besöksfrekvensen vid saltstenarna, och även toppar och 

dalar som överensstämmer med djurens ökade saltbehov, tyder även detta på att 

hjortdjuren främst uppsöker saltstenar när behovet finns snarare än att de som 

människor har ett nästan omättbart sug efter salt.  

Det är svårt att säga om hjortdjuren i Norge uppsöker saltstenar för att det är en 

lättillgänglig källa jämfört med naturliga saltkällor, eller om de faktiskt inte kan 

tillgodose sitt mineralbehov på naturligt sätt. Det är därför även mycket svårt att 

förutspå hur de skulle påverkas om saltstenarna togs bort. Med tanke på hur viktigt 

saltet är för djurens mjölkproduktion och tillväxt, är dock sannolikheten liten att 

bönder som har sina får på sommarbete i norska fjällen skulle gå med på att ta ned 

alla saltstenar. Eftersom instängsligen inte fungerat och saltet även sprider sig i den 

kringliggande miljön, är det högst osannolikt att man kan få hjortdjuren att sluta 

nyttja dessa saltstenar. 

5.3.2 Är borttagandet av saltstenar rätt lösning? 

Saltbehovet gör att platser där salt och mineraler finns tillgängliga är mycket 

attraktiva för djuren (Laurian et al., 2008). Då naturliga saltkällor ofta är sällsynt i 

boreala barrskogsområden likt de norska fjällområdena, förlitar sig många hjortdjur 

på saltstenar för att tillgodose dessa behov (Laurian et al., 2008). Hjortdjur har 

observerats anpassa sin distribution och sina rörelsemönster utefter vart saltkällor 

är tillgängliga (Weeks & Kirkpatrick, 1976). Då det i Norge inte får upprättas nya 

saltstenar åt vilda djur och flera även plockats bort (VKM, 2018), kan detta innebära 

att fler djur samlas vid de saltstensplatser som finns kvar, eller vid övergivna 

saltstensplatser där det fortfarande finns gott om salt i jorden. Detta skulle isåfall 

innebära att förbudet med syfte att minska eventuell smittspridning vid 

saltstensplatser kanske innebär motsatsen, att det sker en större överlappning vid de 

saltstenar som finns kvar. Mer studier behövs dock för att undersöka om 

instängslingen och förbudet lett till att mindre hjortdjur befinner sig vid och kring 

saltstenarna.  
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Ett känt beteende hos vilda hjortdjur är osteofagi, då de gnager eller slickar på 

efterlämnade ben eller horn för att få i sig mineraler (Gambín et al., 2017). Naturliga 

beteenden likt detta skulle möjligtvis kunna öka om saltstenarna togs bort, och 

smittspridningen som kan ske vid dessa kvarstående naturliga saltkällor ska inte 

försummas. 

Om färre saltstenar i teorin kan innebära en större smittspridning, kan man också 

fråga sig om lösningen i stället kan vara att upprätta fler saltstensplatser. Enligt 

Mysterud & Ostbye (1999) är den naturliga överlappningen och kontakten mellan 

vilda hjortdjur väldigt begränsad, något som överensstämmer med resultaten i 

denna studie. Det lättillgängliga saltet vid saltstenarna är tillräckligt lockande för 

djuren att de kan ändra naturliga rörelsemönster för att uppsöka dem (Weeks & 

Kirkpatrick, 1976; Bobrowski et al., 2020). Överlappningen mellan djuren i denna 

studie hade då kanske varit mindre om alla kunde tillgodose sina behov på skilda 

håll. Det är därför möjligt att upprättandet av fler saltstenar skulle innebära att 

djuren återigen kan följa sina naturliga rörelsemönster, om de kan tillgodose sitt 

saltbehov på vägen. Färre djur skulle kanske då uppsöka varje saltsten, och 

överlappningen mellan arter skulle även kunna bli något mindre, vilket kan 

innebära en minskad smittspridning. Beroende på förekomsten av naturliga 

saltkällor i de norska fjällen och om hjortdjuren kan tillgodose sitt behov endast 

genom dessa, kan man även fundera över hur stor överlappningen kan tänkas bli 

om alla djur ska besöka dessa i stället för saltstenar.  

5.4 Etik & hållbarhet 

5.4.1 Följder i samhället 

Än så länge har få fall av CWD upptäckts i Norge och Sverige och flera av dem 

anses dessutom vara av den atypiska och icke-smittsamma varianten (Tranulis et 

al., 2021). Dess påverkan på samhället är därför ännu mycket begränsad, men kan 

komma att bli större i framtiden. I Nordamerika där sjukdomen funnits under en 

längre tid ser man tecken på det många forskare redan misstänkt, att dess långa 

sjukdomsförlopp samt överlevnad i miljön gör den extremt svår att kontrollera och 

att den kan ha en långsiktig negativ påverkan på en populations livskrafthet och 

överlevnad (Edmunds et al., 2016). Forskare anser dessutom att sjukdomen 

fortfarande är i en tidig fas i Nordamerika och att effekterna kommer växa sig allt 

större i framtiden (DeVivo et al., 2017). Mysterud & Edmunds (2019) presenterar 

rapportering av populationsnedgångar hos vitsvanshjort, svartsvanshjort och älg i 

Nordamerika till följd av CWD.  Mysterud & Edmunds (2019) menar även att 

hjortdjurens genetiska likheter, det inkluderar även ren, innebär att 

populationsnedgångar kan uppstå även hos andra arter i framtiden, både i 

Nordamerika och Europa.  
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Övervakning och testtagning anses avgörande för att kontrollera smittan och 

kunna utföra passande viltvårdsåtgärder (Cross et al., 2009). Fortsatt storskalig 

övervakning som skett i både Norge och Sverige sedan utbrottet 2016, tillsammans 

med vidare studier på sjukdomen kan komma att bli mycket kostsamt, tidskrävande 

och logistiskt utmanande (Vaske, 2010; Edmunds et al., 2016; Tranulis et al., 

2021). Avskjutningar har gjorts och görs idag både på ren och annat hjortvilt i 

Norge, för att hålla nere smittspridning (Solberg et al., 2019). En viktig aspekt är 

dock att en redan reducerad population, med färre vuxna djur som kan reproducera 

sig, gör den ännu mindre motståndskraftig mot ett sjukdomsutbrott. Avskjutningar 

i sig innebär även stora kostnader och arbetsinsatser samt förlust av renar inom 

renskötseln. 

Populationsnedgångar av hjort eller ren, oavsett om de beror på planerade 

avskjutningar för att hålla nere smittspridningen eller om de beror på dödlighet av 

sjukdomen själv, kan innebära stora effekter i samhället, både socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt. Hjortdjuren spelar en viktig ekologisk roll i Norge, och har även 

ett högt ekonomiskt och kulturellt värde (Mysterud & Rolandsen, 2018). Detta 

visades inte minst vid avskjutningarna i Nordfjella, som väckte starka reaktioner 

hos befolkningen och även politiska frågor (Mysterud & Rolandsen, 2018). 

Enligt Vaske (2010) är ytterligare ekonomiska förluster på grund av förekomsten 

av CWD i USA bland annat minskad försäljning av jakt- och vapenlicens, minskad 

jaktturism, restriktioner i försäljning av viltkött, statliga kostnader för ersättning av 

förlorade djur, kostnader för årlig övervakning av CWD. Liknande ekonomiska 

förluster kan växa fram i Norge och även Sverige om sjukdomen fortsätter att 

spridas.  

Den ekologiska påverkan som förlusten av hjort och ren kan innebära ska inte 

heller glömmas bort. Deras påverkan lyfts ofta främst fram i deras roll som 

skadedjur på åkermark och skogsplanteringar (Konôpka et al., 2019). Dock gynnar 

förekomsten av viltlevande hjortdjur ekosystemet enormt och ger en ökad 

biodiversitet (Gill & Beardall, 2001). Deras födoval styr vilka växter som gynnas, 

de trampar upp marken, de skalar bark och äter skott och deras avföring ger näring 

(Reimoser, 2003). Dessa är saker som kan orsaka problem ibland men som i det 

stora hela är livsviktiga i miljön (Gill & Beardall, 2001). Det är helt säkert att en 

drastisk minskning i hjortdjurspopulationerna skulle ha stora effekter på 

ekosystemen. 

 

5.4.2 Etik 

Det stora etiska dilemmat gällande detta ämne är hur långt människan får eller bör 

gå för att påverka vilda djur, och för att minska spridningen av CWD. Saltstenar 

placeras ut för att hålla djur borta från vägar och åkermark, saltstenar stängslas in 

för att minska smittspridningen, fler djur jagas och över 2000 renar avlivas. Det 
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lidande som de stora avskjutningarna innebar, och kommer innebära om liknande 

åtgärder utförs i framtiden, ska inte underskattas. Jakten innebär en stor stress, 

möjliga skadeskjutningar och stora antal friska djur som dödas för att inte riskera 

vidare spridning från smittade individer utan symptom. Stora plötsliga förluster av 

ren och hjort ger även ekologiska effekter och kan komma att drabba andra djur i 

ekosystemen. 

Med tanke på de enorma negativa effekterna CWD kan få i samhället om det 

sprider sig, kan man tycka att nästan inga åtgärder är för stora eller oförsvarbara. 

Samtidigt går det att argumentera för att smittan överlever så länge i miljön att få 

åtgärder kanske har någon verklig effekt. Exempelvis har instängsligen ingen effekt 

om risken för smittspridning är lika stor på marken utanför stängslet som på 

saltstenen innanför, om hjortdjuren fortsätter att besöka saltstensplatserna trots 

åtgärderna. Även när det gäller avskjutningar kan denna fråga ställas. Trots att den 

stora avskjutningen i Nordfjella förhoppningsvis saktade ned smittspridningen och 

minskade den, vet vi nu att en närliggande population trots insatserna blivit 

smittande av sjukdomen. Det finns även en gräns på hur många populationer som 

kan skjutas av, när det nu inte längre gäller en isolerad händelse och då man kan 

förvänta sig fler upptäckta fall i framtiden.  

Norge och andra närliggande länder som kan komma att påverkas står inför en 

osäker tid där man ännu inte vet hur utbredd sjukdomen är, vilka djur som kan 

drabbas eller redan är drabbade samt vilka åtgärden som är verkligt effektiva. 

Misslyckade försök att stoppa sjukdomen i Nordamerika kanske bör lära oss att 

hitta åtgärder som jobbar mot en samexistens med sjukdomen snarare än en 

eliminering av den, dömt att misslyckas.  

5.5 Styrkor och svagheter hos studiedesignen 

En styrka hos denna studie är att etogrammet tar hänsyn till svårigheterna med att 

avgöra ett beteende på viltkamerabilderna genom att innehålla få och simpla 

beteenden som exempelvis inte särskiljer lukta/slicka/beta. Mer generella begrepp 

som ”huvud mot saltsten” ger inte upphov till gissningar utan ger säkra resultat i de 

fall där exakt beteende inte kan avgöras. Färre och tydligare beteenden innebar även 

att större antal bilder kunde sorteras eftersom mindre tid gick åt till analysering.  

Särskiljning av exakt beteende, alternativt vilket underlag som beteendet 

riktades mot, som ”huvud mot gräs” eller ”huvud mot jord” hade dock gett en 

tydligare bild över syftet med djurets besök vid saltstenen och öppnat upp för fler 

framtida analyser. Dessa analyser var inte möjliga på grund av arbetets 

tidsbegränsning och kan ses som en svaghet. 

Ytterligare en svaghet kan vara bristen på information gällande könskvot eller 

förekomsten av naturliga saltkällor. Om dessa räknats in i diskussionerna om 

könsfördelningen samt hjortdjurens behov av saltstenar är det möjligt att andra 
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implikationer kunnat framträda. Även information om kamerornas geografiska 

placering, altitud och omgivande miljö hade öppnat upp för ytterligare diskussioner 

och analyser. En svaghet kan vara att resultaten om överlappning endast presenteras 

enligt fjällområde, och inte kameranummer. Om överlappning studerades på 

kameranivå kanske fler skillnader, till exempel mellan får och ren, hittats. Det fanns 

dock inte utrymme för ytterligare diskussioner i detta arbete. 

Frågeställningarna är passande för arbetet och genom att fokusera på dem i 

diskussionen ger arbetet en bra överblick över ämnet och vilka utmaningar man står 

inför. 

Slutligen är en styrka hos studiedesignen att den öppnar upp för studier på andra 

arter från viltkamerabilderna samt liknande studier i andra områden. Grovjobbet 

som gjorts i samarbete med Flox för att sortera bilderna enligt område, kamera och 

art sparar mycket tid för framtida analyser och ger ett underlag för planering och 

utförande av framtida studier. 

5.6 Styrkor och svagheter i litteraturen 

 

Artikeln av Li et al. (2019) studerade hur saltstensnyttjandet av sikahjort i Kina 

påverkades av bland annat säsong och kön. En stor styrka hos studien är att de 

presenterar hur skillnader mellan könen ej var signifikanta när könskvoten räknades 

in. Att data gällande könskvot fanns tillgänglig samt att den utnyttjades för att 

analysera resultatet, gjorde att studien undvek att dra felaktiga slutsatser om 

saltstensanvändandet i området.  

En svaghet hos samma studie var att de vid observationsstart satte upp nya 

saltstenar, till skillnad från att placera ut viltkameror vid redan existerande 

saltstensplatser. Djuren i området behöver tid att anpassa sig till denna nya resurs 

och det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om studien skett vid redan 

existerande saltstenar, där nyttjandet speglar verkligheten bättre. Om det inte fanns 

några artificiella saltstenar i området från början innebär detta troligen att djuren 

inte behöver dem. Ett plötsligt införande av stora mängder lättillgängligt salt kan 

möjligtvis innebära att djuren i området använder dessa mer intensivt under en 

kortare period än de använder naturliga saltkällor i vanliga fall. 

En liknande studie utfördes av Ping et al. (2011), även den på sikahjort. De fann 

tydliga skillnader mellan könen och deras saltstensbesök beroende på säsong, dock 

diskuteras inte könskvoten eller dess påverkan. En annan svaghet hos denna studie 

var att den utfördes i ett område på totalt endast 125 km2 och resulterade i 152 

videoinspelningar, vilket är en väldigt liten mängd data att dra slutsatser från. Även 

vid denna studie placerades nya saltkällor ut och förekomsten av tidigare artificiella 

saltkällor eller naturliga saltkällor diskuteras inte.  
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En styrka hos studien är att en saltkälla skapades genom att gräva bort eventuell 

vegetation och blanda ner saltet i jorden. Nyttjade av saltplatsen vid dataanalysen 

definierades därför som att djuren hade huvudet ned mot den uppgrävda jorden.  

Detta innebär att man eliminerar eventuella missförstånd om djurens beteende, till 

exempel om de nyttjar saltet eller betar vegetation. I den tidigare nämnda studien 

av Li et al. (2019) definierar de inte vad nyttjade av saltstenen innebär och det är 

möjligt att resultatet påverkas om en individ som slickar marken misstas för att beta 

eller om alla individer som fångas på kamera anses nyttja saltstenen även om de 

endast går förbi i bakgrunden. Oavsett vilken definition som väljs ut för studien bör 

den presenteras och diskuteras. 

Gambín et al. (2017) presenterar en studie på spansk kronhjort och deras 

konsumtion av ben och horn som en naturlig mineralkälla. En styrka hos studien är 

att den undersöker användandet av en mer naturlig och mindre koncentrerad 

mineralkälla än saltstenar, som bättre kan efterlikna andra naturliga källor. Ännu en 

styrka är att hornen placerades ut under tiden som de samlades in och djuren därför 

hade mer tid att vänja sig vid dem innan studien startade. Trots att hornen användes 

mindre än förväntat ger studien ett viktigt resultat om att det inte endast är den stora 

dragningen till just saltstenar som avgör hjortdjurens sökande efter mineraler. 

5.7 Studiens tillämpning och framtida forskning 

Resultaten från denna studie kan användas för vidare analys av saltstensplatser som 

en bidragande faktor för miljösmitta av CWD samt för hur hanteringen av 

saltstenarna kan utvecklas i framtiden. 

Då hjortdjurens mottaglighet för klassisk CWD ännu inte är klarlagd är det 

möjligt att kommande forskningsresultat kan göra studier likt denna ytterligare mer 

användbara i framtiden. Om det visar sig att kronhjort, rådjur och dovhjort kan 

smittas av klassisk CWD eller att stora antal djur redan smittats men att sjukdomens 

långa förlopp gör att det ännu inte visat sig, kommer stora åtgärder behöva göras 

för att hantera smittspridningen i både Norge och Sverige. 

För att kunna vidare utforska saltstenarna som smittpunkt, vilka möjligheter det 

finns för att eliminera dessa smittpunkter samt vad som skulle ske om CWD sprider 

sig, finns det fler områden som behöver utforskas.  

Förslag på ytterligare frågeställningar för framtida studier är: 

 

- Hur ser förekomsten och tillgängligheten av naturliga salt- och 

mineralkällor ut i de norska fjällen? 

- Skulle borttagandet av de artificiella saltstenarna innebära en mindre 

överlappning och smittorisk mellan olika arter? 
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- Skulle uppförandet av fler och mer utspridda saltstenar i de norska fjällen 

innebära en mindre överlappning av arter och en mindre smittorisk för 

CWD? 

- Har instängslingen av saltstensplatserna i Norge lett till att färre hjortdjur 

uppsöker saltstensplatserna? 

- Hur ser förberedelsen ut för ett utbrott av CWD i Sverige och vilka 

smittskyddsåtgärder skulle kunna införas här? 
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Resultaten visar på att tamfår och ren nyttjar samma saltstensplatser i fjällområdena 

Dovrefjell, Knutshø och Forollhogna. Nordfjella är ett undantag då renbeståndet i 

området skjutits av som en smittskyddsåtgärd. I Nordfjella återfanns i stället 

majoriteten av hjortobservationerna. Detta skulle kunna förklaras med att hjortar 

konkurreras ut från eller väljer att undvika områden med stora bestånd av ren.  

Vad gäller köns- och åldersfördelningen under sommarsäsongen hos hjort tyder 

resultaten på att de till stor del tillgodoser sitt saltbehov vid lägre belägna saltstenar 

då observationerna var få och ingen tydlig besökstopp kunde ses i början av 

säsongen. Data från resten av säsongen stämmer delvis överens med tidigare 

studier, dock är materialet i denna studie inte tillräckligt för att dra några definitiva 

slutsatser.  

Hjortarna utför i hög utsträckning riskbeteenden för spridning av CWD vid de 

undersökta saltstenarna. Ett viktigt fynd är att de inte observeras ligga ned, vilket 

kan visa på kortare besök vid saltstenarna och då även indikera en mindre utsatthet 

för miljösmitta eller risk att efterlämna smittämnen. Trots att den låga 

överlappningen med ren samt indikationen för kortvariga saltstensbesök är positiva 

fynd för hjortarnas utsatthet för CWD, bör försiktighet åtas tills forskning vidare 

utrett möjliga smittvägar för sjukdomen, vilka arter som är mottagliga samt till 

vilken grad. 

Vidare forskning om tillgången på naturliga saltkällor samt hur eventuell 

smittspridning vid saltstenar kan förhindras behövs innan mer definitiva slutsatser 

kan dras gällande hur hjortar skulle påverkas av borttagandet av artificiella 

saltstenar.  
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Hjortdjur har ett saltbehov som kan skilja sig beroende på årstid, tillgänglig föda 

samt livsstadiet hos djuret i fråga. I de norska fjällen är det vanligt att saltstenar 

placeras ut, både för tamfår på sommarbete och för de vilda djurens behov.  

År 2016 upptäcktes en dödlig sjukdom i Norge som kallas avmagringssjuka 

(CWD) och tidigare främst funnits i Nordamerika. Det är fortfarande inte helt 

klarlagt vilka djur som kan smittas eller hur stor smittrisken är. Ännu har endast 

insjuknade renar hittats i Norge, dock kan det inte uteslutas att även andra hjortdjur 

och även får är mottagliga. Eftersom sjukdomen sprids via kroppsvätskor tros 

saltstenar vara en möjlig smittpunkt, där många djur kan komma i kontakt med 

kvarblivna kroppsvätskor från en smittad individ. Efter utbrottet placerades därför 

viltkameror ut vid ett flertal saltstenar i norska fjällområden för att vidare undersöka 

djurens nyttjande av dessa och bilderna tillhandahölls för denna studie. 

Syftet var att undersöka överlappningen mellan arter vid saltstensplatserna och 

hjortarnas beteende vid dem. Studien utfördes genom att först sortera bilderna efter 

vilken art som förekommer på bilden, detta för att få en bild av överlappningen 

mellan får, ren och hjort som är arterna av högst intresse för denna studie. 

Hjortbilderna användes sedan för att utföra en beteendestudie och analys av 

spridningen på kön och ålder.  

Resultaten visade att får och ren nyttjar samma saltstensplatser medan hjort i hög 

utsträckning undviker områden med hög densitet av ren. Vid saltstenarna utför 

hjortarna beteenden som kan innebära en risk för spridning, dock tyder resultatet på 

att de spenderar korta stunder vid saltstenarna vilket innebär en mindre risk för 

kvarlämning eller mottagande av smittämnen. 

Den låga överlappningen mellan ren och hjort, de korta besöken, samt den totalt 

låga förekomsten av hjort är alla positiva resultat i förhållande till hur hjort kan 

komma att påverkas av CWD i framtiden. Det krävs dock inte mycket överlappning 

för att en smittspridning ska kunna ske och det är ännu inte säkert hur hjortar eller 

andra djur i de norska fjällen kan komma att påverkas av CWD. Denna studie kan 

ge en inblick i möjliga effekter i framtiden samt lägga grunden för vilka områden 

som bör utforskas i framtiden för att vidare hantera saltstensplatserna. 
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Jag vill tacka min handledare Jens Jung som kommit med hjälpsamma tips och idéer 

och gett uppmuntrande kommentarer i stunder när allt bara krånglat. Ett stort tack 

riktas även till Simone Vaianella som varit en enorm hjälp när det gäller 

bildsortering och dataanalys och en uppskattad studiekamrat att kunna utbyta och 
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Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras elektroniskt. 

Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver godkänna 

publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen) och metadata 

bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer endast metadata 

och sammanfattning bli synliga och sökbara. Även om du inte publicerar fulltexten 

kommer den arkiveras digitalt. Om fler än en person har skrivit arbetet gäller 

krysset för samtliga  författare. Läs om SLU:s publiceringsavtal här:  

 

 

• https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-

publicera/avtal-for-publicering/.  

 

☒ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras 

enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk. 

 

☐ NEJ, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att publicera fulltexten av föreliggande 

arbete. Arbetet laddas dock upp för arkivering och metadata och sammanfattning 

blir synliga och sökbara. 
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