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Mål med flaggskipet Miljøgifter

• Undersøke effektene av miljøgifter, og 
kombinert med andre stressfaktorer, på 
økosystem & mennesker i nord.

• Kunnskap om nye miljøgifter i Arktis 

• Hvordan kunnskapen fanges opp og brukes 
i nasjonale og internasjonale avtaler og 
prosesser

Miljøgifter- effekter på økosystem & helse

(jmf. Beslutningsnotat, MD 2010)



Bakgrunn for mat- og helsestudiet
• Flere institusjoner med 

komplementær kompetanse og 
erfaring i Pasvik området

•Pasvik Programmet 2003-2007
•Overvåkingsprogrammer

•Luft og nedbør
•Mose
•Ferskvann

• Mindre gjort på mat- og helsesikkerhet

• Tverrfaglig prosjektinitiativ  i 
flaggskipet (Sandanger)



Murmansk County
Birth registry

The Northwest Public Health 
Researcher Center

Institute of the Industrial 
Ecology Problems of the North

Food and health security in the Norwegian, Finnish 
and Russian border region: linking local industries, 

communities and socio-economic impacts 



Mat- og helsesikkerhet i

grenseområdet

• Er lokal mat forurenset– vilt, fisk, bær, sopp?

• I hvilke regioner er dette tilfellet?

•I hvor stor grad spiser lokalbefolkningen denne 
type mat og hvem er de?

• Er folk bekymret pga forurensing?

• Hvordan påvirker dette bruk av natur?

• Hvordan påvirker det bruk av lokal/kortreist mat 
og høsting av naturen?

•Fødselsregistre- undersøkelser i mennesker

Risiko?



Prosjektplan (Norge, Finland og Russland)

• Litteraturgjennomgang og status for miljøgifter i
lokal mat, i befolkning, risikooppfatning og sikkerhet

• Spørreskjema og intervjuer av befolkningen

• Prøvetaking og analyse av fisk, vilt, bær og sopp

• Prøvetaking av mødre (fødselsregistre), 
blodanalyser og intervju.

• Vurdering av industripåvirkning på lokal mat, 
sammenligning mellom landene, matsikkerhet

• Tolkning av risikooppfatning i befolkning opp mot 
resultater



Konklusjon:

Uavhengige overvåkingsprogram på 
luft/nedbør, ferskvann og mose
viser alle en økning i nivåer av
metaller i grenseområdet de siste
5-10 år. 

Vi anbefaler derfor at denne
kunnskapen reflekteres med en
bred undersøkelse av metaller og
andre miljøgifter i lokal høstet mat 
som ferskvannsfisk, vilt, bær og
sopp



Luftmålinger

• Svevestøvmålinger bør gjennomføres i Kirkenes og Svanvik/Karpdalen

• Målinger av svoveldioksid bør gjennomføres i Kirkenes/Hesseng. 

Ferskvann

• Sedimentkjerner fra ferskvann bør dateres og analyseres for metaller 
og POPer for å se endring over tid

• Ferskvannsfisk fra Pasvikvassdraget bør analyseres for organiske 
miljøgifter 

• Fisk fra vatn i Jarfjord området bør analyseres for 

• Bør etablere et overvåkingsprogram for kvikksølv i sediment og i abbor

Terrestrisk

• Potensiell risiko for inntak av spiselige bær og sopp fra grenseområdet 
bør undersøkes 

• Et representativt antall reinkjøttprøver bør analyseres for dioksiner

Flaggskipet Miljøgifter



Helse og matsikkerhet

• Bør finne ut i hvor stor grad lokal høstet mat brukes av 
befolkningen gjennom spørreundersøkelser

• Bør undersøke utvikling over tid av dioksinnivåer i befolkningen

• Undersøke helserisiko relatert til svoveldioksid, svevestøv og 
nikkelsulfat, hvor stor eksponeringen er, spesielt for sensitive 
befolkningsgrupper

• Gjenta Norsk-Russisk helsestudie som ble gjennomført i 1995

Anbefales at det utvikles et interaktivt webbasert kartverktøy 
hvor all informasjon og data i grenseområdet blir samlet og 
presentert. Informasjonsverktøyet vil være nyttig plattform for 
fremtidige risikovurderinger,  og som kommunikasjonsplattform til  
forvaltere, forskere og lokalbefolkning.

Flaggskipet Miljøgifter



FRAM – High North 

Research Centre for 

Climate and the 

Environment 

Flaggskipet Miljøgifter

Tusen takk for oppmerksomheten!
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