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Sammanfattning 
En kombination av jaktlagstiftningen under 1700-talets senare hälft, illegal jakt samt 
befolkningsökning i Sverige resulterade i en minskad population av stora hjortdjur i Sverige. Vid 
återetableringen under 1800-talet fram till sent 1900-tal fanns intresse av att introducera främmade 
hjortdjur för att förbättra viltbeståndet, en åtgärd som under denna tid blev allt vanligare världen 
över. Redan på 1800-talet finns det dokumenterat att import av wapiti (Cervus canadensis) skett till 
Skeppsta Gård i Södermanland. Import under 1900-talet är dock dåligt dokumenterad. Denna studie 
undersöker införslar, senare förekomst och lagstiftning under senare 1900-talet, 
anpassningsförmågan hos wapiti i Sverige samt eventuella följder av importen för flora och fauna.  
Importernas ursprung kunde inte fastställas beroende på avsaknad av dokumentation, men 
förekomsten av wapiti i Sverige har kunnat slås fast på fem platser mellan 1970 och 2000, då de 
sista dokumenterade wapiti avlivades. Idag skulle genetiska analyser krävas för att fastställa 
förekomst och eventuell spridning av gener till inhemska kronhjortar. Wapiti torde ha goda 
förutsättningar att etablera sig som vilt i Sverige. Att en etablering uteblev berodde främst på att 
exempelvis lagstiftningen blev allt mer restriktiv mot import av främmande arter. Den restriktiva 
lagstiftningen syftade främst till att minimera risker med introduktion av främmande arter, som hot 
mot bevarande, uppblandning med inhemska arter, biodiversitet samt mot introduktion av nya 
farliga sjukdomar.  

Nyckelord: Cervus canadensis, hybridisering, import, introduktion, reproduktion, taxonomi, wapiti 

Abstract 
The combination of hunting legislation during the latter part of the 18th century, illegal hunting and 
human population growth in Sweden resulted in a reduced population of large deer in Sweden. 
During the reestablishment in the 19th century to the late 20th century there was an interest in the 
introduction of foreign deer species to improve game stocks, a practice that was becoming 
increasingly common around the world. It is well documented that wapiti (Cervus canadensis) was 
imported during the 19th century to Skeppsta Gård in Södermanland. However, the documentation 
of imports during the 20th century is sparse. Therefore, this study aims to map these imports, later 
occurrence, legislation during the latter part of the 20th century, adaptability of wapiti to Swedish 
ecosystems and possible consequences for biodiversity.  
The origin of import was not possible to deduce due to lack of documentation, but occurrence of 
wapiti in Sweden could be determined in five places in the period from 1970 to 2000, when the last 
known wapiti was euthanized. None of the introductions resulted in release of wapiti into the wild. 
Today, genetic analysis would be required to determine the presence and possible spread of genes 
in native red deer. Wapiti is indicated to have the high potential to establish into the wild of Sweden. 
That introduced wapiti did not establish viable populations in Sweden, seem to be mainly due to 
human impact, such as legislation that became increasingly restrictive towards the import of foreign 
species. The restrictive legislation was primarily aimed at minimizing the risks of introductions of 
foreign species, such as threats to conservation, mixing with native species, negative impacts on 
biodiversity and new dangerous diseases. 
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Anledningar till introduktion av vilda djurarter har varierat historiskt, men 
företeelsen är ett resultat av människans sätt att hålla och avsiktligt eller oavsiktligt 
förflytta djur. De främsta avsiktliga anledningarna har varit att återförvilda och/eller 
bevara vilda bestånd (Hoffmann et al. 2015; Berger-Tal et al. 2020), utöka 
tillgången till mat, öka eller förbättra jakttillfällen samt för rekreation (Long 2003). 
Introduktion av hjortdjur (familjen cervidae) blev allt vanligare i Europa under 
1800-talet (Long 2003). Wapiti (Cervus canadensis), en art besläktad med Sveriges 
inhemska kronhjort (Cervus elaphus elaphus) (Polziehn & Strobeck 1998; Randi et 
al. 2001), har tillexempel introducerats i Storbritannien (Pérez-Espona et al. 2011) 
och Nya Zeeland (Moore & Littlejohn 1989; Fraser et al. 2000). I båda fallen var 
intentionen att förbättra de inhemska vilda hjortbestånden.  

Sveriges svaga hjortdjurspopulation från 1700-talet och framåt mot 1900-talet 
(Figur 1) låg till grund för ett ökat intresse av att introducera utländska hjortdjur. 
Vilket var möjligt, då Sverige var öppet för import av andra hjortdjursarter (Ahlén 
1965; Danell u.å.). Idag är lagstiftning mer restriktivt för att skydda svensk flora 
och fauna (SFS 1998:808; NFS 2002:20).  

Under 1800-talet infördes wapiti till Sverige och förekom i vilt tillstånd samt i 
hägnade bestånd (Danell u.å.). Det saknas dock information kring importerna under 
1900-talet samt till vilka hägn dessa wapiti introducerades och fördelades. Syftet 
med denna studie är att undersöka 1900-talets import och förekomst av wapiti i 
Sverige, dåvarande lagstiftning, eventuella följder av introduktion av en främmande 
hjortdjursart samt wapitins anpassning till Sverige. Följande frågeställningar ämnas 
besvaras. Hur många wapiti har importerats, samt vad var dess ursprung och kön? 
Hur såg förekomsten ut och finns det avkommor kvar? Hur såg lagstiftningen ut då 
wapiti förekom i Sverige? Passar wapiti in i den svenska floran och faunan? Kan 
introduktion av främmande hjortdjursarter ge upphov till följder eller risker för 
svensk biodiversitet?  

 

1. Introduktion 
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2.1 Historiskt hjortbestånd I Sverige 
I Sverige förekommer tre inhemska hjortarter; älgen (Alces alces), kronhjorten och 
rådjuret (Capreolus capreolus). Samt är dovhjorten (Dama dama), en främmande 
art för svenska förhållanden, etablerad i vilt tillstånd i Sverige sedan 1800-talet 
(Liberg et al. 2010).  

Under 1700-talet var individantalet i flera svenska hjortbestånd lågt och under 
1800-talets första hälft var hjortbestånden nästan utrotade. Vilket var en respons på 
en ökad befolkningsmängd, foderkonkurrens med boskap och den illegala jakt som 
förekom trots det kungliga och adliga monopolet (Cederlund & Bergström 1996; 
Liberg et al. 2010; SCB 2022). Samt innebar förändringen av jaktlagstiftningen år 
1789 att det kungliga jakträttsmonopolet avskaffades och att markägare fick 
jakträtten på allt vilt inom sin ägo. Därtill fanns även större tillgänglighet av 
jaktvapen. Resultatet blev markanta minskningar av vilda hjortdjursbestånd. Älgen 
fanns i små populationer i de västra och norra delarna av landet, medan rådjuren 
och kronhjorten fanns kvar i små bestånd i de södra delarna av landet (Liberg et al. 
2010; Danell et al. 2016).  

Alla bestånd av hjortdjur har återhämtat sig efter hand, främst tack vare flera 
insatser och lagar, som reglerad avskjutning, förbättrad födotillgång och färre 
predatorer (Lavsund & Sandegren 1989; Cederlund & Bergström 1996). 
Stammarna av kronhjort återhämtade sig tack vare återutsättningar med kronhjortar 
av olika ursprung och migrerande djur från Norge under 1900-talet (Ahlén 1965; 
Liberg et al. 2010; Höglund et al. 2013). Återhämtningen återspeglas idag i 
avskjutningsstatistiken av respektive hjortarter i Svenska Jägarförbundets 
viltövervakning (Figur 1).  

 

2. Litteraturgenomgång 
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Figur 1. Den svenska nationella avskjutningen av älg, rådjur, dovhjort och kronhjort mellan 1939 
och 2020. Data hämtad från https://rapport.viltdata.se/statistik/. 

2.2 Kronhjortens taxonomiska historia 
Tidigare klassades wapiti som, Cervus elaphus canadensis, alltså en underart till 
Cervus elaphus. Klassningen ifrågasattes och kritiserades (e.g. Polziehn et al. 1998; 
Ludt et al. 2004) vilket ledde till att molekylär genetik befäste Cervus canadensis 
som en egen art, därmed klassas idag wapiti som Cervus canadensis (Randi et al. 
2001; Polziehn & Strobeck 2002; Pérez-Espona et al. 2011).  

Den ursprungliga utbredningen för wapiti omfattar Nordamerika och Asien. 
Storleksmässigt är arten den näst största bland hjortdjuren, efter älgen. Förvirrande 
nog benämns wapiti i Nordamerika som ”elk”, vilket är det europeiska namnet för 
älg (Polziehn & Strobeck 1998). Visuellt är wapiti lik kronhjorten (Tabell 1). I 
Nordamerika förekommer underarter inom wapiti, som till exempel Cervus 
canadensis roosevelti, C. c. nelsoni och C. c. manitobensis och i Asien som C. c. 
sibiricus, C. c songaricus och C. c. xanthopygus. Medan kronhjorten förekommer i 
underarten Cervus elaphus elaphus i Sverige, C. e. atlanticus i Norge, C. e. scoticus 
i Storbritannien och Irland och C. e. hippelaphus i västra Europa (Whitehead 1972).  

Wapiti definieras som en intermediär födosökare (Hofmann 1989) och födointaget 
varierar främst efter årstid och tillgång. Vintertid utgörs födointaget av buskar och 
träd, medan gräs och örter utgör större delen av födointaget resten av året. Wapiti 
förekommer naturligt i tempererade klimat med lövträd, löv- och barrträd eller 
barrskogar (Toweill & Thomas 1982).  
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Tabell 1. Beskrivning av fenotypiska egenskaper hos avvanda kronhjortar och wapiti i vinterpäls 
från Ward et al. (2006), översatt från engelska och modifierad 

 Kronhjort Wapiti 
 
Kropp 

 
Kortare, spädare, mer 
proportionerlig kropp och lemmar 

 
Längre, grövre, mindre proportionerlig 
kropp och lemmar 

Päls Grått ansikte och buk, röd kropp 
 
 
Ben av samma färg som buk 

Choklad-svart huvud och halsman, ljusare 
brunaktig grå till krämig eller halmgul kropp 
 
Ben av samma färg som kropp 

Gump Mindre, mindre framträdande 
spegel, i färger varierande mellan 
röd och vit 
 
Svans i annan färg än spegel 
 
Upp-och-ned vänd päronform 

Större tydligt framträdande krämvit spegel 
 
 
 
Svans i samma färg som spegel 
 
Hjärtformad och rundaktig 

Huvud Avlångt nosparti, grått ansikte, röd 
och brun panna 

Kortare och kraftigare nosparti, brunt 
ansikte och panna 

2.3 Wapiti i Sverige under 1800-talet 
Då wapiti förekom i Sverige under 1800-talet tycktes de anpassa sig väl till klimatet 
och födoutbudet enligt Danell (u.å). Den främsta födan vintertid bestod av klöver, 
gräs och örter och enbuskar men bredden av födoval var troligen större. Det 
förekom även stödutfodring med hö. Wapiti reproducerade sig normalt 
framgångsrikt i vilt tillstånd, men trots två introduktionsförsök av wapiti till 
Sverige, både som fritt levande och i hägnade bestånd blev inte etableringen 
framgångsrik. Människan var det största hotet för wapiti-etableringen i fria bestånd 
i Sverige under 1800-talet. Dödandet skedde främst av jägare som sköt bort de stora 
hjortdjuren samt av förargade lantbrukare, då wapiti skadade grödor och skog. År 
1909 ansågs de sista vilt levande wapiti vara borta (Danell u.å.).  

2.4 Introduktioner 
Introduktion av vilda djur är komplexa och påverkas av många faktorer (McCann 
et al. 2021), som ekonomiska (Berger-Tal et al. 2020), vilken art det är och hur 
många individer som introduceras (Armstrong & Seddon 2008). Men även av de 
habitat som arten införs i, habitatkonkurrens, förekomst av predation och 
sjukdomar, samt konflikter mellan människor och den införda arten (Anderson et 
al. 2005; Dolman et al. 2008; Hegel et al. 2009; Walter et al. 2010; Popp et al. 
2014). Därför är det av stor vikt att beakta flera faktorer vid etablering av vilt 
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(Armstrong & Seddon 2008; McCann et al. 2021). Det är också av stor vikt att se 
till att etableringen inte resulterar i negativ påverkan på flora och övrig fauna, som 
förlust av naturlig inhemsk biodiversitet (Clout & Russell 2008).  

En stor risk i samband med införsel av främmande arter är introduktion av farliga 
sjukdomar (Kock et al. 2010). Wapiti kan vara bärare av flera smittsamma 
sjukdomar som kan överföras till andra arter i Sverige (Tabell 2). 

Tabell 2. Relevanta smittsamma sjukdomar som kan förekomma hos wapiti, samt arter som kan 
drabbas av dessa sjukdomar 

Ett ytterligare resultat av införandet av en främmande art är hybridisering. Det är 
känt att wapiti och kronhjortar har korsat sig, i hägn som i vilda bestånd (Whitehead 
1964; Randi et al. 2001). Det har ansetts gynnsamt att korsa mindre hjortdjursarter 
med wapiti för att öka kroppsmassa och hornstorlek (Pérez-Espona et al. 2011, 
2013), samt ekonomiskt gynnsamt vid viltköttsproduktion (Fennessy & Thompson 

Sjukdom Påverkade arter Referens 
Tuberkulos av bovin form 
(Mycobacterium bovis, M. 
caprae) 

Kron-, dovhjort, rådjur, 
älg, nötkreatur, får, getter, 
människa och andra 

(Wahlström et al. 1998; Forde 
et al. 2015; World Organisation 
for Animal Health (OIE) u.å.b) 

Paratuberkulos (M. avium ss. 
paratuberculosis) 

Kron-, dovhjort, rådjur, 
älg, nötkreatur, får, getter 

(Riemann et al. 1979; Raizman 
et al. 2005; World Organisation 
for Animal Health (OIE) u.å.c) 

Mul- och klövsjukan 
(Picornaviridae, 
Aphthoovirus) 

Idisslare, inkl. hjortdjur 
och gris 

(Rhyan et al. 2008) 

Hjärhinnemask 
(Parelaphostrongylus tenuis) 

Kron-, dovhjort, älg, ren (Anderson et al. 1966; Samuel 
et al. 1992) 

Stor leverflundra, 
(Fascioloides magna alt. 
Fasciola hepatica) 

Älg, kronhjort, dovhjort, 
ren, nötkreatur, får, getter 

(Pybus 1990, 2001; Kock et al. 
2010) 

Winter tick (Dermacentor 
albipictus) 

Älg, vitsvanshjort,  (Calvente et al. 2020; 
Ellingwood et al. 2020) 

Ashworthius sidemi 
 

Hjortdjur, nötkreatur (Höglund et al. 2007; 
Kuznetsov 2021; Nosal et al. 
2021) 

Avmagringssjuka, chronic 
wasting disease (CWD)   

Ren, kronhjort, vitsvans- 
och svartsvanshjort, älg, 

(Baeten et al. 2007; Benestad et 
al. 2016) 

Blue Tongue Virus (BTV) Idisslare som hjortar, 
nötkreatur, får, getter 

(Howerth et al. 2001, 2018; 
World Organisation for Animal 
Health (OIE) u.å.a) 

Mjältbrand (Bacillus 
anthracis) 

Idisslare, Kron-, dovhjort, 
rådjur, älg, ren, nötkreatur, 
får, getter, människa 

(Gates et al. 2001) 

Brucellos (Brucella abortus) Älg, kronhjort, nötkreatur, 
hästar, får, getter, svin, 
bison, människa 

(Thorne 2001; Mackintosh et al. 
2002; Spickler 2018) 
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1989; Iacolina et al. 2019). Dock kan hybridiseringen även ha negativa effekter som 
försämrad fertilitet (Asher et al. 2005), samt utgöra ett hot mot bevarande av 
inhemska hjortarter och biologisk mångfald (Iacolina et al. 2019). Att tillföra gener 
från främmande hjortdjursarter, som wapiti, kräver att man har kunskapen om 
anpassad djurhållning för gynnsamma resultat (Asher et al. 2005) och för att nå god 
djurhälsa (Pearse 1992). 

2.5 Dåvarande lagstiftning  
Under 1970-talet fram till början av 2000-talet reglerades importen av klövdjur av 
den veterinära införselkungörelsen (SFS 1958:551) som senare ersattes av 
förordningen om införsel av levande djur m.m. (SFS 1994:1830). Lagstiftningen 
syftade till att förebygga att djur fördes in med smittsamma och ärftliga 
djursjukdomar, samt till att förebygga skadlig inverkan på den svenska faunan av 
främmande vilt. Lagstiftningen innebar att Jordbruksverket, dåvarande 
Lantbruksstyrelsen, kunde utfärda importtillstånd samt ange bestämmelser om 
karantän och införselkontroller. Som komplement för att förebygga spridning av 
smittsamma sjukdomar samverkade även epizootilagstiftningen (SFS 1935:105), 
senare ersatt av (SFS 1980:369) samt epizootiförordningen (SFS 1980:371). Tillika 
ersattes Jaktstadgan (SFS 1938:279) av Jaktförordningen (SFS 1987:905) vilken 
angav att andra hjortdjur än älg, dovhjort eller rådjur inte fick introduceras i det 
vilda, utan skulle hållas i hägn. I samråd med Jordbruksverket, dåvarande 
Lantbruksstyrelsen, var Naturvårdsverket ansvarig för att ge ut föreskrifter om 
hållning av djur i vilthägn. I jaktkungörelse (SNFS 1994:3) angavs att tillåtna 
hjortdjursarter i hägn var kron- och dovhjort födda i fångenskap. 
Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) kom även att omfatta hållning av djur i 
vilthägn.  

Även naturvårdslagen (SFS 1964:822), naturvårdsförordning (SFS 1976:484) och 
lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter (SFS 
1994:1818) reglerade introduktionen av djur i det vilda. De berörde föreskrifter och 
förbuden kring utsättning, införsel, transport, handel och förvaring, för att skydda 
vilt levande djur- och växtarter eller naturmiljö.  
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Insamling av information rörande wapiti-förekomst i Sverige utfördes med hjälp av 
en enkät, via sökande efter importtillstånd av djur, samt muntliga och skriftliga 
kontakter. Vidare söktes litteratur med hjälp av sökmotorerna Primo, Scopus, 
Google Scholar och Web of Science. Begränsningar i litteratursökande sattes efter 
frågeställningarnas ramar. Kompletterande lagstiftning söktes på riksarkivet.  

Enkätformuläret skapades i Google Formulär (Bilaga 1) och mailades ut via 
Svenska Hjortavelsförbundet till 250 medlemmar. Frågorna rörde kännedom om 
wapiti, tidigare förekomst, eller förekomst idag i svenska vilthägn. Frågor som 
ställdes var, när infördes eller köptes wapiti in och varifrån. Om det krävdes 
importtillstånd eller karantän. Dessutom efterfrågades under vilken tidsperiod 
djuren hölls, hur många djur det handla om, vilka kön de hade, vilka åldrarna var, 
om de användes i avel, förmedlades, utplanterades eller avlivades. Samt om 
dokumentation fanns kvar. Det fanns även möjlighet att fritt utveckla sin kunskap 
och kännedomen om wapitins förekomst i Sverige. Enkätens utformning 
garanterade svararens och svarens anonymitet, dock stod det respondenten fritt att 
frivilligt uppge mailadress tillika telefonnummer för eventuella följdfrågor.   

Insamling av information för registrerad import av wapiti till Sverige efterfrågades 
hos Jordbruksverket (vid importtillfället Lantbruksstyrelsen) och hos Riksarkivet.  

Muntliga och skriftliga kontakter skapades med viktiga tjänstemän vid 
Naturvårdsverket och Jordbruksverket, samt med personal vid Kolmården och med 
vilthägnägare. Via vidare hänvisning av dessa personer, skapades ytterligare 
kontakter. 
 

3. Metod och material 



13 

Via enkäten erhölls 28 svar, av dessa var det 22 hägnägare respektive sex icke-
hägnägare som svarade. Svarsfrekvensen var 11,2 %. Av svaren framgick att 
kunskap om att wapiti skulle ha förekommit i landet var låg och att man var tydlig 
med att wapiti inte förekommer idag. Information om att wapiti möjligen funnits 
på Ransundets Vilthägn, Hargs Bruk och Trolle Ljungby framkom.  Inget hägn har 
lämnat någon dokumentation.  

Registrerade importtillstånd av djur till Sverige utgallras hos Riksarkivet efter fem 
år enligt beslut 1989:14, därför har inte importmaterial från 1970-talet fram till 
1990-talet kunnat inlemmas i studien.  

Muntliga som skriftliga kontakter har informerat om att wapiti förekommit i 
Sverige under 1800-talet samt under 1900-talet, från 1970-talet till och med 2000-
talets början. Fem hägn med wapiti konstaterades, Norra Björstorps Gård, Hargs 
Bruk, Kolmårdens Djurpark, Ransundets Vilthägn och Hejdeholms Gård (Figur 3; 
Tabell 3). Information om antalet wapiti, deras kön samt eventuella avkommor och 
förekomst av korsningar varierar (Tabell 3). Att förmedling skett mellan hägn har 
kunnat konstateras (Figur 3), dock har uppgifter om ursprunget, dvs. varifrån wapiti 
importerats, inte kunnat fastställas. Kända korsningar av wapiti och kronhjort blev 
avlivade under 1980-talet. Samtliga wapiti i Sverige har konstaterats avlivade vid 
2000-talets början.  

 

Figur 2. Norra Björstorps Gårds största wapitihjort Adam. Foto: Bror Thornberg 1978.  

4. Resultat 
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Figur 3. Karta över vilthägn som konstaterat hållit wapiti (svart text) samt hägn som möjligen hållit 
wapiti (grå text) i Sverige under 1800-talet och 1900-talet. Sammanställt från enkät, samt skriftliga 
och muntliga kontakter.  
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Tabell 3. Sammanställning av information från muntliga och skriftliga kontakter 

 

N
or

ra
 

Bj
ör

st
or

ps
 

G
år

d1
2  

H
ar

gs
 

Br
uk

34
 

K
ol
m
år
de
ns

 
D

ju
rp

ar
k2

 

R
an

su
nd

et
s 

V
ilt

hä
gn

25
 

H
ej

de
ho

lm
s 

G
år

d6
 

Förekomst Ja Ja Ja Ja Ja 

Årtal 1970-tal – 
1984* 

1980-tal* 
 

1984 – 2000 
 

1989 
 

1985 – 
1990* 

Djur Minst tre;  
1 

wapitihjort 

2 

wapitihindar 

Minst två;  
2 hybridhindar 
(wapiti/kronhjort) 
 

Minst tre; 
Vid 1984: 
1 wapitihjort, 2 år  
2 wapitihindar, 6 
resp. 7 år 
 
Vid 2000: 
1 wapitihjort 
3 wapitihindar 

Minst tre; 
1 wapitihjort 
2 wapitihindar 

Ca tio* 
  

Reproduktion  Ja Ja 
10 avkommor 
mellan 1987–1998 

Ja Ja 

Hybridisering  Ja Nej Nej Nej 

Förmedling Ja 
Till Kolmårdens 
Djurpark: 
1 wapitihjort 
2 wapitihindar 

Nej Ja 
Till Ransundet 
Vilthägn: 
Minst 1 
wapitihjort 

Nej Möjligt* 

Import Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd 

Utsättning Nej Nej  Nej Nej Nej 

Avlivning Okänt 
Samtliga wapiti 
förmedlades till 
Kolmårdens 
Djurpark då 
hägnet inte 
längre hade 
tillstånd att 
hålla wapiti  

Ja 
De två sista 
hybridhindarna 
avlivades under 
1980-talet till 
följd av dålig 
förökning, samt 
avkommor med 
dålig levnadskraft 

Ja  
Samtliga var 
avlivade vid 2000, 
bortsett från de 
djur som 
förmedlats 

Ja 
Samtliga djur 
avlivades, 
främst pga ålder 

Ja* 
Troligen i 
samband med 
tuberkulos-
utbrottet i 
Sverige  

Extra Wapiti hölls i 
vilthägn med 
sika- och 
dovhjort, tidsvis 
kronhjort 

 Gruppen bestod i 
snitt av fyra till 
fem djur 

Wapiti var 
trevliga och 
lugna djur att 
hålla 

Djuren 
troligen 
inköpta från 
svenska 
djurparker 

* Lämnad information är estimerad av informationsgivare.  

 
1 E-post, 2021-11-22, Legerdahl, L. 
2 E-post, 2022-02-17, Röken, B. 
3 E-post, 2020-02-19, Pfeiff, C. 
4 Telefonsamtal, 2022-05-03, Dietrichson, U. 
5 E-post, 2022-03-24, Pettersson, H. 
6 Telefonsamtal, 2022-04-05, Ljung, A. 
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Figur 3. Tidsaxel över känd import (I), förekomst (F) och förmedling (streckad linje) av wapiti i 
Sverige under 1800-talet och 1900-talet.  
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5.1 Import och förekomst 
Studien visade att wapiti importerats till Sverige och förekom i reproducerande 
bestånd under 1900-talets slut. Förekomst av wapiti kunde fastställas vid Norra 
Björstorps Gård, Hargs Bruk, Kolmårdens Djurpark, Hejdeholms Gård och 
Ransundets Vilthägn, där de förekom mellan 1970-talet till början av 2000-talet 
(Figur 3; Tabell 3). De sista kända bestånden avlivades år 2000, samt avlivades de 
sista kända korsningar med inhemska kronhjortar under 1980-talet. Då de wapiti 
som introducerades under 1800-talet ansågs vara utdöda 1909 (Danell u.å.), så har 
import skett under senare delen av 1900-talet. Trots att kunskapen om detta är låg 
idag och att myndighetsdokumentation, vilken är utsorterad, inte kan ge 
information om varifrån wapiti hämtades, hur många de var och vilka kön de hade. 

Förekomst av avkommor från wapiti har inte kunnat säkrats, trots att det är känt att 
wapiti framgångsrikt har reproducerat sig i Sverige. Under 1800-talet konstaterades 
att reproduktionsframgången var bättre i vilt tillstånd än i vilthägn (Danell u.å.). 
Korsningar i hägnade bestånd reproducerade sig dåligt, vilket Asher et al. (2005) 
påvisat är en risk vid hybridisering mellan wapiti och kronhjort.  

Genetiska spår kan finnas till följd av hybridisering, men vid fyra av de fem hägn 
som har hållit wapiti avisas den möjligheten, då hägnägare menar att korsningar 
inte skett eller att de avlivats. Från det femte hägnet fanns ingen information om 
korsningsavel trots att wapiti hölls med kronhjort tidvis, vilket ger möjlighet till att 
parning skett. I vilda kronhjortar kan det eventuellt finnas genetiska spår av wapiti 
sen introduceringsförsöken till det vilda vid Skeppsta Gård under 1800-talet.  

Om hybridisering skett mellan kronhjortar och wapiti kan det visuellt var svårt att 
upptäcka då kronhjorten och wapiti liknar varandra. Dock har studier påvisat 
möjligheten att visuellt bedöma introgression7 från wapiti (Asher et al. 2005; Ward 
et al. 2006). Dock belyses att visuella observationer medför en ökad risk för 
felbedömningar på grund av svårigheten att bedöma grad av introgression utifrån 

 
7 Överföringen av genetiskt material mellan arter 

5. Diskussion  
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fenotypens utseende. Därför är det säkrare att använda sig av genetiska analyser för 
bedömning. Graden av introgression påverkas av anpassningsförmågan hos wapiti 
samt av mänskliga faktorer, som avelsstrategier och antalet introducerade individer 
(Asher et al. 2005; Smith et al. 2018). Av ovilja att hybridisera wapiti och kronhjort, 
samt i kombination med det begränsade antalet introducerade wapiti i Sverige, kan 
resultatet av introgression vara lågt eller att ingen introgression skett av wapiti till 
svenska kronhjortar. 

För att idag fastställa förekomst av genetiska spår i de svenska kronhjortsbestånden 
skulle omfattande genetiska analyser krävas. Då wapiti främst förekom i hägn i 
Mellan- och Sydsverige skulle analyser på kronhjortar från dessa öka sannolikheten 
för att identifiera wapiti-gener. Vidare kunde det vara relevant att genetiskt 
analysera kronhjortar med hög kroppsvikt, då introgression av wapiti hos kronhjort 
medför ökad kroppsstorlek (Asher et al. 2005). 

Då det ännu finns muntlig samt knapphändig skriftlig information om 
wapitihjortars import och förekomst i Sverige har studien uppfyllt sin viktiga 
intention att insamla och styrka wapitins förekomst i Sverige. Studien är därför 
viktig för myndigheter, hägnägare samt andra, då information sammanställs som 
fyller en kunskapslucka och tar tillvara information som annars skulle ha gått 
förlorad.  

Kunskap om import och förekomst av wapiti i Sverige under 1900-talet har varit 
svår att inhämta fullt ut, främst beroende på att kännedom om och 
myndighetsdokumentation gått förlorad. Den kännedom om wapiti i Sverige som 
finns att tillgå idag är direkta minnen, kunskap som delgetts genom muntliga och 
skriftliga kontakterna samt via enkäten. Därmed är risken stor för kunskapsluckor, 
då informationshämtning helt har förlitats på hänvisningar till och genom 
respondenterna. Flera hänvisningar om förekomst av wapiti har inte kunnat styrkas 
på grund av brist på säkra källor. Mycket information har gått förlorad med tiden, 
då det är så lång tid som förflutit sedan import och förekomst skett. 
Dokumentationen som har kunnat tas fram är sparsamma, både från vilthägn samt 
från de myndigheter som hanterade importtillstånden, vilket gör att officiell 
dokumentation som enskild tillförlitliga källa gått förlorad. Vidare är det möjligt att 
vilthägn som besitter dokumentation har felaktiga uppgifter, då den taxonomiska 
indelningen av wapiti kan ha gett upphov till förvirring under registreringen, då 
artens klassificering varit föränderlig. Misstag att enbart registrera den första delen 
av klassen, Cervus elaphus och inte hela namnet Cervus elaphus canadensis, skulle 
visa att importen berörde kronhjort. Studiens möjlighet att identifiera import eller 
förekomst under tidigare 1900-talet (1900 – 1970) ter sig idag ytterst liten.  
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5.2 Lagstiftning 
Lagstiftningen under 1900-talet var utformad för att minska påverkan av 
främmande arter på den svenska floran och faunan (SFS 1958:551; SFS 
1994:1830). Fram till 1988 gällde att Jordbruksverket, dåvarande 
Lantbruksstyrelsen, utfärdade importtillstånd utefter lagstiftningen, dock fanns inga 
specifika restriktioner kring vilka hjortdjursarter som kunde införas. Först efter 
1988 förtydligades restriktioner kring vilka hjortdjursarter som fick introduceras i 
det vilda (SFS 1987:905), vilka hjortdjursarter som fick hållas i hägn förtydligades 
först 1994 (SNFS 1994:3). Dessförinnan var alltså importen av främmande 
hjortdjursarter friare. Vidare förändrades epizootilagstiftningen (SFS 1935:105; 
SFS 1980:369; SFS 1980:371) allteftersom smittsamma sjukdomar identifierades, 
vilket medför risken att tidigare införsel av oidentifierade sjukdomar förekommit.  

Trots dessa lagar, kvarstod risker i samband med importen, då det inte fanns någon 
garanti för att främmande hjortdjursarter inte skulle rymma eller sättas ut illegalt. 
De negativa konsekvenser som detta kunde innebära menar Johansson (2001) 
skapade enighet i Sverige kring att främmande hjortdjursarter inte bör tillåtas, vilket 
dagens lagstiftning återspeglar. Därför anger NFS 2002:20 att enbart hjortdjur som 
genom naturlig utbredning tillhör den svenska faunan får hållas i vilthägn, tillika 
avser Miljöbalken (SFS 1998:808) ytterligare att skydda den biologiska 
mångfalden. 

5.3 Introduktion och dess konsekvenser 
Studien visar att förutsättningarna för framgångsrik introduktion av wapiti i Sverige 
under 1900-talet är svåra att avgöra. Fåtal wapiti introducerades i identifierade 
hägn, vilket enligt Armstrong & Seddon (2008) minskar sannolikheten för 
etablering av frilevande wapiti. Vidare har konflikter med människan påvisats 
(Danell u.å). Wapiti kan ha varit väl anpassad för att etablera sig i svenska habitat 
då förekomsten av predatorer varit näst intill obefintlig under 1970-talet och tidigt 
1980-tal. Sjukdomsförekomst och ekonomiska skäl har varit svårare att identifiera, 
då ingen sådan information framkommit, därav kan ingen slutsats dras avseende 
dessa förutsättningar för framgångsrik introduktion i Sverige.  

Att wapiti som art varit väl anpassad för etablering i svenska habitat styrks av 
förekomsten under både 1800-talet (Danell u.å.) och 1900-talet. De wapiti som 
fanns avlivades främst av skäl som att de orsakade skada, av ålder, dålig 
reproduktion och minskad önskan om etablering samt lagstiftning kring att hålla 
arten.  



20 

Sveriges geografiska placering i den tempererade zonen tillhandahåller dock 
liknande habitat som wapiti ursprungligen lever i. Så trots wapitins goda 
anpassningsförmåga till svenska habitat uppstod hinder, i form av konflikt med 
människan. Under 1800-talet i och med lantbrukarnas missnöje, samt jägares 
önskan att skjuta de stora djuren. Under 1900-talet orsakades konflikten av önskan 
att bevara den inhemska faunan intakt (Johansson 2001) samt svensk lagstiftning 
som gick mot en allt mer restriktiv syn på import och hållning av främmande arter.  

Då wapiti är bärare av flertalet smittsamma sjukdomar som kan överföras till andra 
arter i Sverige (Tabell 2) utgör införsel av wapiti en stor risk för introduktion av 
farliga sjukdomar (Kock et al. 2010), vilket den svenska lagstiftningen ämnade 
motarbeta redan under 1900-talet. Det som talar för att hjortdjur kan introducera 
sjukdomar är att dovhjortimporten återinförde tuberkulos 1987, samt Ashworthius 
sidemi 2007 till Sverige (Wahlström et al. 1998; Höglund et al. 2007). Johansson 
(2001) påpekar att den svenska införselkontrollen var undermålig under 1980-talet. 
Import av wapiti kan ha utgjort en stor risk för att föra in sjukdomar som inte fanns, 
vilket kunde ha påverkat svensk fauna negativt.  

Import av wapiti skulle även kunna utgöra risker för bevarande av inhemska 
hjortarter och biodiversitet i Sverige, då konkurrens om habitat kan uppstå, samt 
oplanerade spridning och hybridisering (Iacolina et al. 2019). Riskerna kan 
minimeras med hållning av djur i hägn, dock kvarstår risken för att rymningar eller 
illegala utsättningar sker. Tillika kan korsningar ske mellan hjortarter i hägnet, 
vilket i sin tur kan leda till introgression i en annars bevarad hjortart, dessutom kan 
oönskade gener föras vidare (Iacolina et al. 2019). För att säkerställa bevarandet av 
arter är tydliga taxonomiska indelningar viktiga (Randi et al. 2001), därtill var 
fastställandet av den taxonomiska indelningen av wapiti ett viktigt steg.   

Det pådrivande incitamentet att introducera wapiti, som främmande art, runt om i 
världen tycks vara att förbättra kroppsmassa och hornstorlek samt förstärka det 
vilda beståndet (Moore & Littlejohn 1989; Fraser et al. 2000; Pérez-Espona et al. 
2011, 2013). Därmed är introduktion av en främmande art som wapiti endast en 
mänsklig önskan och följaktligen bör etiska frågeställningar vägas mot 
anledningarna att introducera en genetisk främmande art. Är människans önskan att 
introducera eller hybridisera arter överordnad och försvarbar i förhållande till 
djurindividens hälsa? Samt är risken för att den inhemska floran och faunan utsätts 
för intrång och utmaningar överordnad, då en garanterad genetisk samt 
storleksmässig framgång inte finns. Är då positiva alternativa aspekter som sociala, 
kulturella och ekonomiska vinster försvarbara i förhållande till de etiska och 
djurvälfärdsmässiga?  
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Avsaknaden av relevant litteratur kring wapiti i Sverige har inneburit att litteratur 
från andra geografiska platser, som Nordamerika, Skottland och Nya Zeeland, varit 
viktiga som kompletterande information.  
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Import av wapiti till Sverige påvisades och förekomst av wapiti fastställdes till fem 
hägn i Sverige mellan 1970-talet och början av 2000-talet. Då myndigheternas 
importtillstånd utsorteras efter fem år, kunde inte importerade djurs identitet, antal, 
ursprung och kön fastställas. Trots framgångsrik reproduktion kunde studien inte 
identifiera idag levande avkommor. Vilket kan vara ett resultat av att hägnägare 
inte haft önskan att korsa wapiti med inhemska arter, förändrad lagstiftning, samt 
visuella svårigheter att detektera förekomst av avkomma. Genetiska analyser krävs 
för att fastställa spår av wapiti idag.  

 
Den svenska lagstiftningen under 1900-talet ändrades efterhand vad avser vilka 
hjortarter som kunde införas, ävenså för att förhindra införandet av smittsamma 
sjukdomar och för att skydda svensk flora och fauna. I praktiken förekom en friare 
import fram till 1980-talets slut, varpå både importen och hållningen av främmande 
hjortdjursarter blev mer restriktiv.  

 
Introduktion av wapiti i Sverige misslyckades, och idag är det tämligen orealistiskt 
att nya försök kommer att utföras då wapiti enligt svensk lagstiftning är en 
främmande art och därmed oönskad i den svenska faunan. Dessutom är de svenska 
hjortbestånden återhämtade och därmed är efterfrågan på främmande hjortvilt inte 
den samma. Wapiti som art kan vara anpassningsbar till ett svenskt habitat, dock 
var och är människan dess största hot. Risker i samband med att importera och 
introducera en främmande art som wapiti ska tas seriöst, då den kan medföra 
främmande sjukdomar och vara ett hot mot bevarande av inhemska arter och 
biodiversitet. Riksarkivets utsortering av importtillstånd efter fem år visar även på 
svårigheter att smittspåra bak i tiden då myndighetsbeslut inte bevaras. Vilket är 
problematiskt då smittspårningspliktiga sjukdomar finns lagförda, samt försvåras 
identifiering av potentiellt smittsamma introduceringar. I studien tas även kort upp 
behovet av att diskutera kring etiska dilemman kring import av främmande arter.  
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