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Sjukdomar utgör ett allt större hot mot folkhälsan. Allt fler studier visar att för-
störda naturtyper och landskap och därpå minskad biologisk mångfald bidrar 

till utbrott av djurspridda sjukdomar.1 Här beskriver vi hur biologisk mångfald kan 
skydda mot utbrott av dessa sjukdomar med sorkfeber som exempel.

Borrelios, harpest, ebola, covid-19 och olika hantavirussjukdomar är exempel 
på djurspridda sjukdomar. Sådana sjukdomar kan antingen spridas mellan djur, så 
kallade epizootier, eller från djur till människa, så kallade zoonoser. Vissa zoonoser 
kan till och med spridas från människa till djur och tillsammans med epizootier 
utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden.

Sorkfeber är en hantavirussjukdom som förekommer hos människor i Sverige. 
Den är ibland symptomfri eller yttrar sig i influensaliknande symptom, men den 
kan också orsaka dialyskrävande njursvikt och i sällsynta fall vara dödlig. Denna 
zoonos består endast av sorkfeberviruset (Puumala orthohantavirus) och sprids av det 
enda kända värddjuret, skogssork, som är Europas vanligaste däggdjur. Skogssorken 
sprider viruset till människor framför allt när vi kommer i kontakt med luftburna 
viruspartiklar från djurets avföring eller urin, något som exempelvis sker i vedför-
råd, uthus, lador och sommarstugor. Zoonosens enkelhet och att sjukdomen är för-
hållandevis vanlig gör den till ett perfekt modellsystem inom sjukdomsekologin. 

Naturförstöring, genom kalhuggning och skogsbränder, kan – i alla fall på kort 
sikt – öka risken för överföring av viruset mellan skogssorkar och från dem till 
människor. Det är möjligt på grund av att artsammansättningen förändras och art-
rikedomen minskar bland smådäggdjuren.

Skogssorken är en generalist, det vill säga en art som klarar sig i många olika 
miljöer, allt från kalhyggen till gammal skog. Typiska smådäggdjurssamhällen i 
gammal skog i norra Sverige består av skogssork, gråsiding, åkersork, skogslämmel 
och näbbmöss. De andra arterna har en skyddande effekt mot spridning av viruset 
mellan skogssorkar.

Åkersorken och gråsidingen är konkurrensmässigt överlägsna skogssorken och 
kan tränga undan den och minska kontakten mellan skogssorkarna. Näbbmöss å 
andra sidan kan döda nyfödda skogssorkar vilket minskar antalet skogssorkar som 
är mottagliga för viruset. Både åkersork, gråsiding och vanlig näbbmus kan därför 
bidra till att minska andelen infekterade skogssorkar.2

1 Gibb et al., 2020.
2 Khalil et al., 2016.
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Specialiserade rovdjur, t.ex. pärlugglan som livnär sig huvudsakligen på sorkar, 
kan minska smittspridningen av sorkfeberviruset men även av harpestbakterien 
genom att de i högre utsträckning fångar infekterade skogssorkar. Ett bevis på att 
rovdjur är bra för vår hälsa. Pärlugglan liksom åkersorken och gråsidingen har dock 
minskat kraftigt under de senaste decennierna och denna minskning sammanfal-
ler med en ökad andel sorkfeberinfekterade skogssorkar.

Pärluggla med fångad skogssork. Denna uggla är specialiserad på sorkar och kan selek-
tivt fånga skogssorkar som är infekterade med smittämnen. Ett bevis på att biologisk 

mångfald i allmänhet och rovdjur i synnerhet är bra för vår hälsa. 
Foto: Patrik Olofsson.

Dessa svenska exempel visar på att biologisk mångfald har en skyddande effekt 
mot överföring av smittämnen mellan värddjur. Fenomenet kallas för utspädnings-
effekten (dilution effect) – ju rikare djursamhällena är, desto mindre är risken för 
smittöverföring.3

3 Keesing & Ostfeld, 2015.
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Även naturtypernas kvalitet är viktig för virusets fortlevnad. Under år då det 
finns gott om sork är andelen infekterade skogssorkar ofta högre i störda skogsmil-
jöer, som på kalhyggen, än i gammal skog, vilket gör att infektionsrisken för männ-
iskor också blir högre i störda miljöer.4

När naturtyper förstörs minskar inte bara den biologiska mångfalden. En sådan mil-
jöförändring gynnar även generalister på bekostnad av specialister. Generalister som 
skogssork är ofta så kallade hyperreservoarer, dvs. de är värddjur för många olika smitt-
ämnen. Förstörda naturtyper med minskad och förändrad biologisk mångfald som följd 
ökar därför risken att smittbärande arter gynnas och att sjukdomar sprids.5
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Vi har skrivit en utförligare populärvetenskaplig artikel inom ämnet på SLU:s kunskaps-
bank. Där finns även hänvisningar till originalstudierna: 
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/zoonos-sorkfeber/ 
Ecke, F. & Hörnfeldt, B. 2021. Miljöövervakning av smågnagare. 
 (https://www.slu.se/mo-smagnagare). Övervakningen av smågnagare ingår i SLU:s mil-

jöanalysprogram Vilt (https://www.slu.se/miljoanalys/program/vilt/) som finansieras av 
Naturvårdsverket.

4 Magnusson et al., 2015.
5 Ecke et al., 2017.
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