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Dette foredraget:

– Bruk av salteplasser før og nå – hva vet vi
– Salteplasser i Nordfjella – litt bakgrunn
– Prioner i miljøet – litt bakgrunn
– Studie I: PMCA-funn i Nordfjella så langt 
– Studie II: Ulike jordtypers evne til å binde prioner
– Studie III: Hvordan jorda endrer seg på salteplasser
– Studie IV: Salteplassenes rolle for overføring av parasitter fra sau til villrein



Bruk av saltstein før syttitallet

• strøsalt brukt lenge?

• saltstein på markedet tidlig på 1900-tallet – brukt mest
innomhus?

• Jon Sæland, «Sau og saustell. Lærebok i saual» utgitt 1944: 
«Salt er sauen sers glad i medan han gjeng i fjellbeiti. Ein kan difor 
millom anna bruka salt til å venja han med, soleis som dei gjer på sætrane. 
Når sauen er van med å få salt, kan ein lokka han til seg lange vegar. 
Detta kan millom anna koma vel med i sankingi um hausten. 

Sumarstid må ein elles ikkje uroa sauen meir enn turvande. For trivnaden 
er det ikkje radt turvande med salt, endå det truleg gjer godt.» 



• «Sauehald med framtid, NSG, 1976 og 1982» 

• Saltstein nevnt én eneste gang i hele boka

• Salt på helle fortsatt vanlig?

Bilde: Ragnar Pedersen, Vang, 1970 
(Domkirkeodden)

Bilde: Per Sæbø, sanns. 30-tallet, Digitalt museum



• Organisert beitebruk (1970)

• avtale mellom 
Landbruksdepartementet og NSG

• mer rasjonell bruk av utmarksbeiter og 
reduksjon av tap

• tilskuddsordning som blant annet 
kan brukes til å sette ut saltstein

• økning utover åtti- og nittitallet

• høyere til fjells

 

Figur 1: Antall registrerte snøskutere i Norge har økt betydelig de siste tiårene. Tilgang til skuter gjør det enklere å frakte ut 
saltsteiner til salteplasser langt oppå fjellet. 



Sau på beite – utvikling landsplan
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Wildife camera images of 
moose, reindeer, red deer and 
sheep visiting the same salt lick 
(Images by Lars Nesse, Lærdal, 
Norway)



Kartdata fra Mattilsynet og 
Dyreposisjoner.no. Laget 
av Geir Rune Rauset, NINA 
på oppdrag for VKM









Avstenging av gamle salteplasser
• 684 salteplasser
• 278 i Sone 1
• 143 i Sone 2
• 263 i Sone 0

• De fleste med saueluker
• Disse skulle lukkes om vinteren

Images from Norwegian Food Authority (Mattilsynet)



Camera trap video from Lyngvellene. 
Saltsteinsprosjektet, NINA©
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Prioner i miljøet
} ekstrem motstands-

dyktighet
} forblir i miljøet
} tåler desinfeksjon
} tåler varme

} binder seg ulikt til ulike 
jordtyper
} leire

} bindes i øvre jordlag
} økt infektivitet

} sand
} bindes, men ikke så fast
} vaskes ut?

} humus
} fanges?



Prioner i miljøet
} ekstrem motstandsdyktighet

} forblir i miljøet
} tåler desinfeksjon
} tåler varme

} binder seg ulikt til ulike 
jordtyper

} tas opp i planter

Pritzkow, S et al., (2015) Cell Reports, 11, 
8, 1168-1175



Saltsteinsprosjektet -
prøvetaking på salteplasser



Lyngvellene -

Joanosi

Botnane -

Berdalen -

Rausmesdalen -

Heisen 
(Stemmerdalen = Lok. D)

Bruahalli -

Bakkahelleren
(Geitryggshytta) -

Fretheimsdalen -
- Folaskardtjørnan

Kjel (Lok. C)

StorhovdbotnKringlebotn -

- Håvardsete

- Breisete

Raudvatnet -

Skjær -

Byrkjastølen –

- Viset-
stølen
(Lok. F) 

- Sanddalen
(Fossahytta) 

- Areberg
(Lok. B) 

- Brattegaldane (Lok. A)

- Eråksdalen 

Engi -

- Stardalen tipp

- Kamershytta
- Syningen Bjøbergdalen -

Steinane -

- Trolltjørne

- Mjolgevatnet 

- Djup - Nedre
Skorpetindtjørne

- Saupsengene





Studie I: Prionundersøkelser (PMCA)

} Judd Aiken & Alsu Kuznetsova, University of Alberta, 
Edmonton, Canada

https://www.ualberta.ca/prio
n-centre/



Alsu Kusnetzova, Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences - Renewable Resources Dept. (Image: Judd Aiken)



1. Rein5 (negative)
2. Rein2788
3. 225c 2015 (negative)
4. SC20581(Nor98)
5. 2L04Sc (Nor98)
6. 2004-70-P59 (classical)
7. Mouse44t (2nd passage)
8. tgElk
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Norway Prion Samples, PMCA round 1

TgElk substrate
75ug of PK 37oC for 45 min
Sha31 1:10000

Forklaring: Testing av negativ hjerneprøve fra rein, positiv rein, hjerne 
fra sau med atypisk og klassisk skrapesjuke opp mot poda mus og mus 
som uttrykker hjorteprioner
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Green - negative



Preliminære konklusjoner – PMCA-analyser

• vi klarer å påvise svært små mengder prioner i salteplassjorda
• det vi påviser er ikke prioner fra atypisk scrapie eller klassisk 

scrapie, men CWD-prioner
• det geografiske mønsteret stemmer overens med villreinens 

områdebruk
• ingen kontrollplasser positive så langt
• men

– positive salteplasser i liene ned mot Aurlandsdalen overraskende
– positiv salteplass i Sone 2 på en måte uventet



Studie II: Hvordan CWD-prioner beveger 
seg i ulike jordtyper

• lab-eksperiment
• bare én prøve fra Nordfjella i en av to 

deleksperimenter



Studie II: Bakgrunn

Fire ting kan skje med prioner i jord:
1. prionene kan binde seg til overflatejord og forbli tilgjengelige og

smittefarlige for dyr
2. prionene kan binde seg til jord-forbindelser som senker

tilgjengeligheten og smitteevnen
3. prionene kan bevege seg nedover i jorda og dermed bli

utilgjengelige for dyr
4. prionene kan bevege seg gjennom hele jordlaget og til fast 

grunn/grunnvann



Studie II: Hypotese og arbeidsmåte

- hvordan prionene beveger seg i jorda varierer med jordtype

- blander jord og prioner og skyller gjennom med væske



Seks ulike jordhorisonter med fire ulike 
jordtyper fra canadisk prærie, taiga og 
tundra og én prøve fra høyfjellet i 
Nordfjella sone 2. 
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1319 moh. Det tynne
jordlaget er dekket av
sparsomme mengder
dvergvekster, levermoser
og lav. Jorda er lett sur 
kvartsholdig silt-sand 
mineraljord med lite 
leirinnhold

Bilde: Aron Freym
Gudmundson, Aurland 
fjellstyre
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Resultater: Eksperiment 1:

• Leirmineralet montmorillonitt og jordtypen Chernozem bandt prionene til seg, 
mens det ikke var påvisbare prioner i væskefasen

• I prøven fra leirmineralet illit var det meste av prionene i væskefasen
• I prøver av mineralet kvarts og den ene jordprøven fra Nordfjella ble svært

lite av prionene bundet, dvs. at nesten alt var i væskefasen



Konklusjon:

• indikerer at miljøsmitte skjer
lettest der du har prærie-
jord, mens taiga-, tundra- og
norsk høyfjellsfjord kan gjøre
smitteoverføringen mindre
effektiv

• I lette jordtyper hvor kvarts
er det dominerende
mineralet, vil det meste av
prionene vaskes gjennom
jordlaget



Studie III:

Line Tau Strand, Fakultet for miljøvitenskap
og naturforvaltning (MINA), NMBU



Hypotese:

• jorda på salteplassene er endret

Gjennomgang:

• hvordan kan endringene tenkes å påvirke spredningen av skrantesjuke?





Påviste forskjeller i jordkjemien mellom salte- og 
kontrollplass relatert til salttilførselen

• Økt elektrisk ledningsevne, Na, Cl, Ca, Mg, I og Zn
• Mer Mn (NF og FH, men ikke KH)

• mindre Fe, samme Cu
• økning i pH (kalkingseffekt av salt og karbonater fra saltsteinen) 

• økning i basemetning 



Økt pH – effekt på prioner?
• i Storbritannia og USA er hhv. scrapie og CWD mer vanlig i områder med høy pH 

(Imrie et al., 2009, Dorak et al., 2017)

• persistensen av prioner øker når pH>6.6 (Dorak, 2017)

• 6.6 er det isoelektriske punktet til prioner (Ma et al., 2007)
• dvs. den pH hvor prionet ikke har noen netto ladning
• sannsynlig at prionene i mindre grad er bundet på salteplasser?



Høy ionestyrke – effekt på prioner?

• øker aggregat-størrelsen, hydrofobisitet og ladning
(Ma et al., 2007, Saunders et al., 2011)

• mer protease-resistent struktur
(Bartelt-Hunt et al., 2012; Concha-Marambio et al., 2014; Nishina et al., 2004)

• mye Na ødelegger jordstrukturen og gir økt erosjon (avrenning)
• mye Na gir mer stabilt fuktige forhold som kan gi økt persistens 

(Charlet et al., 2008; Saunders et al., 2012; Yuan et al., 2015)



Høye Mn og Zn-konsentrasjoner – effekt på prioner?

• påvirker prionenes struktur, aggregering, protease-resistens, interaksjon med 
overflater

• høye Mn-nivåer observert i områder med høy forekomst av scrapie
(Charlet et al., 2008; Ragnarsdottir and Hawkins, 2006)

• høye Mn-nivåer kan øke persistensen 100 ganger 
(Davies and Brown, 2009)



Salt i jord – effekt på overføring

• ethvert sporstoff kan fungere som attraktant hvis dyra har lave nivåer
• lange avstander, behovsstyrt
• gir sammenstimling 
• overstyrer aversjonen mot å spise forurenset jord 
• stimulerer dermed til geofagi



Dyras bruk – effekt på prioner i jord?
• erosjon og forandringer i jordstrukturen
• mindre organisk materiale og tap av vegetasjon 
• mindre degradering av prioner

(Maddison et al., 2010; Saunders et al., 2011,  Giachin et al., 2014; Kuznetsova et al., 2018; Saunders et al., 2008; Saunders et 
al., 2012 and Johnson et al., 2011)

• økt fukt – enkapsulering av prisoner 
(Tomaszewski et al. 2011)

• urin øker jordas pH 
(Shand and Coutts, 2006)



Tilførsel av møkk og urin – effekt på overføring

• Økt mengde tilgjengelig fosfat – smakelig i seg selv?

• Gjødsling – langvarige endringer i vegetasjonen



Bilde: Roy Andersen, NINA



Foreløpige konklusjoner – studie III

• salt tiltrekker dyr – fremmer kontakt mellom dyr og dermed direkte og indirekte overføring
• salt i jord gjør at dyr eter andre dyrs avføring og urin – fremmer overføring
• økt pH, økt natriuminnhold, mindre organisk materiale, økt fukt og forandringer i 

jordstruktur kan påvirke hvor lenge prioner persisterer

• endringer i sporstoffbalansen kan muligens påvirke sykdomsforløp
• kan tenkes å lede til seleksjon av prionstammer spesielt tilpasset rein-salteplass-syklus?



Attachment
of prions to soil 

particles

Persistence
of prions in soil

Modification
of prion

properties?

Geophagia
of contaminated

soil

Disease 
development

Attraction
of prion-shedding

individuals

organic material ↓

↑ NaCl

element 
imbalances?

pH ↑ 

Mn+ ↑

MnO ↑ 

↑Mg2+

↑base saturation

↑ inorganic N 

↑carbonates

soil structure↑ 

↑ P saturation

↑ exchangable K

lichen vegetation ↓

moisture ↑ 

ionic strength↑

SALTING
TRAMPLING

FERTILIZATION



Studie IV – parasittoverføring på 
salteplasser

• primært mål å se på
salteplassenes rolle for 
overføring av parasitter

• sekundært mål å bruke
overføring av parasitter som
en modell for prioner
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Rein fotografert på Elgsjøtangen i Knutshø 23. august 2007 (fått bilde av Ingolf Røtvei)
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27 % økning siden 2000 – beitelag i Oppdal økning på 61%, 7780 dyr



Hva gjorde vi:

• Avføringsprøver fra villrein og sau
• Jordprøver fra salte- og kontrollplasser
• Molekylærbiologiske analyser
• Klekkingsforsøk

60



N. tarandi
N. longissimespiculata

N. battus
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• Nematodirus battus
• fremmed art i Norge
• overvintrer – simultan klekking ved 

døgntemp. lik 10°C



• Ostertagia gruehneri
• T. circumcincta fra sau
• påvirker reproduksjon, slaktevekt, 

fôropptak
• hypobiose
• overføring også på vinteren



Studie IV: Konklusjoner

• salteplassene fungerer som «hot-spots» for overføring av parasitter
– innen samme art
– mellom arter

• villreinen har fått saueparasitter
• ukjent effekt – krever mer observasjoner

• salteplassenes rolle for prioner sammenliknbar



Overordnede konklusjoner om salteplasser

• forholdsvis ny tradisjon
• finner prioner på salteplasser
• jordas egenskaper viktig for prionene
• salteplass-jorda har endrede egenskaper mhp

prionoverføring
• salteplasser er viktige for smitteoverføring


