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0.  Innledning 
Spredningen av mer og stadig nye typer miljøgifter utgjør sammen med klimaendringene og 

ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet de tre største miljøutfordringene menneskeheten i dag 

står ovenfor. Til sammen og hver for seg representerer de en eksistensiell trussel mot 

menneskehetens fremtid, og det vil kreve betydelig innsats både på nasjonalt og internasjonalt nivå 

dersom disse truslene skal bringes under kontroll.  

Norge har blant annet gjennom OSPAR-konvensjonen forpliktet seg til å redusere spredningen av 

miljøgifter gjennom det såkalte generasjonsmålet som innebærer at man innen 2020 skal ha 

eliminert alle vesentlige kilder til miljøgifteksponering og redusert konsentrasjonen av miljøgifter i 

miljøet til førindustrielt nivå. Målet ble presentert i stortingsmelding nr. 14 Sammen for et giftfritt 

miljø (2006-2007) hvor det blant annet sies at: 

Utslipp og bruk av helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke føre til helseskader, skader på 

økosystemer eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Konsentrasjonen av de 

farligste kjemikaliene i miljøet skal bringes ned mot bakgrunnsnivået for naturlig forekommende 

stoffer og tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser. 

I stortingsproposisjon 1 S (2013–2014) for budsjettåret 2014 presenteres følgende målsetninger 

under resultatområdet Giftfritt miljø: 

Nasjonalt mål 9.1. Utslepp og bruk av kjemikaliar som utgjer ein alvorleg trussel mot helse og miljø 

skal kontinuerleg reduserast, med intensjon om å stanse utsleppa innan 2020. 

Nasjonalt mål 9.2. Risiko for utslepp og bruk av kjemikaliar som er årsak til skade på helse og miljø 

skal minimerast. 

Nasjonalt mål 9.3. Spreiing av miljøgifter frå forureina grunn skal stansast eller reduserast vesentleg. 

Spreiing av andre helse- eller miljøfarlege kjemikaliar skal reduserast på bakgrunn av ei konkret 

risikovurdering. 

Nasjonalt mål 9.4. Sediment i sjø som er forureina med helse- eller miljøfarlege kjemikaliar skal ikkje 

medføre fare for alvorlege forureiningsproblem. 

Nasjonalt mål 9.5. Utslepp, risiko for utslepp og spreiing av radioaktive stoff som kan vere årsak til 

helse- og miljøskade skal haldast på lågast mogleg nivå. Alt radioaktivt avfall skal handterast 

forsvarleg på godkjent måte. 

Nasjonalt mål 9.6. Veksten i mengda avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten. 

Nasjonalt mål 9.7. Det blir teke sikte på at mengda avfall til gjenvinning skal vere om lag 80 pst., 

basert på at mengda avfall til gjenvinning skal aukast i tråd med det som er eit samfunnsøkonomisk 

og miljømessig fornuftig nivå. 

Nasjonalt mål 9.8. Farleg avfall skal takast forsvarleg hand om og anten gå til gjenvinning eller vere 

sikra god nok nasjonal behandlingskapasitet. 

Nasjonalt mål 9.9. Genereringa av ulike typar farleg avfall skal reduserast innan 2020 samanlikna 

med 2005-nivå. 



På miljøgiftkonferansen som ble arrangert av Miljødirektoratet og Forskningsrådet 7. mai i år varslet 

statssekretær Lars Andreas Lunde at regjeringen planlegger å legge frem en nasjonal miljøgiftstrategi 

innen utgangen av året. Som respons til dette inviterte Bellona 10. juni Norges ledende fageksperter 

og politisk ledelse til et frokostseminar med formål å drøfte spesielt viktige problemstillinger og 

mulige løsninger som innspill til regjeringens arbeid med å utforme strategien. På møtet overleverte 

Bellona statssekretæren en liste med aktuelle tiltak som stiftelsen mener kan være aktuelle å bake 

inn i strategien. Bellona understreket under møtet at listen var foreløpig, og at stiftelsens endelige 

innspill vil oversendes på et senere tidspunkt. Bellonas endelige innspill foreligger nå i dette 

dokumentet. 

  



1. Miljøgifter som global trussel, om 2020-målet for miljøgifter           
Menneskelig konsum av varer og tjenester fører til utslipp og spredning av tusenvis av ulike kjemiske 

forbindelser. Forurensning forstyrrer naturlige kretsløp og har også mange andre skadevirkninger. De 

mest helse- og naturskadelige forbindelsene kaller vi miljøgifter. Alle kjemiske forbindelser har et 

skadepotensial dersom de når tilstrekkelig høye nivåer, men miljøgifter er stoffer som kan utløse 

skadevirkninger ved svært lave konsentrasjoner, eller som ikke lar seg bryte ned og i tillegg 

bioakkumulerer slik at de kan utøve skadevirkningene sine over svært lang tid.  Til tross for stadig 

strengere krav til utslipp fra industrien i vestlige land fortsetter nivåene av mange miljøgifter i jord, 

luft og vann å øke. I tillegg finner vi stadig høyere nivåer av mange miljøgifter i kroppen til mennesker 

og dyr. I en rekke arter har enkelte miljøgifter nådd nivåer som er vist å medføre betydelige 

helseskader eller fare for dette. Eksempler på arter i vår egen del av verden som er vist å akkumulere 

bekymringsfullt høye nivåer av miljøgifter er isbjørn, spekkhugger, nise og polarmåke.   

Fordi miljøgifter i mange tilfeller er lite nedbrytbare i naturen fører dette til at stoffene ikke 

forsvinner, men blir værende i miljøet på ubestemt tid. En annen typisk egenskap er at stoffene 

akkumuleres i kroppen til dyr og mennesker hvor de kan gjøre skade over svært lang tid. Fordi 

miljøgiftene ikke forsvinner, og i tillegg hoper seg opp i biologiske organismer finner vi miljøgifter i 

stadig høyere nivåer oppover i næringskjeden. Av denne grunn finner vi ofte nivåer av miljøgifter 

som er flere tusen ganger høyere i toppredatorer enn hva bakgrunnskonsentrasjonen av stoffet er i 

vann og jordsmonn. Mange steder på jorden er så forurenset av miljøgifter at det er farlig for 

mennesker å spise dyr eller planter fra området.  I Norge finnes det en rekke fjorder og 

havneområder hvor det av denne grunn er kostholdbegrensninger på mat som er høstet fra området. 

 

1.1 Skadevirkninger av miljøgifter på mennesker 
Også i mennesker finner vi miljøgifter i nivåer som øker forekomsten av blant annet kreft, 

hjerneskader og misdannelser. Mange miljøgifter lagres effektivt i fettvev og fører til at den første 

slurken med morsmelk et nyfødt barn tar er samtidig en cocktail med hundrevis av miljøgifter. Det er 

umulig for et menneske på jorden i dag å leve et liv som er beskyttet mot skadelige nivåer av 

miljøgifter, uansett hvor hygienisk eller renslig levesettet måtte være. I kroppen til oss alle finnes det 

hundrevis av miljøgifter i målbare nivåer. Mange av disse stoffene eksisterte ikke for hundre år siden, 

men er menneskeskapte stoffer som naturen mangler historisk erfaring med å håndtere. Mange av 

disse giftstoffene vet vi dessuten foreløpig lite om de fulle skadevirkningene av, eller hvordan de 

påvirker giftvirkningen av andre giftstoffer. Noen miljøgifter har evnen til å forsterke giftvirkningen 

av andre stoffer flere hundre ganger. Hvor mange stoffer dette gjelder, og hvilke effekter det dreier 

seg om er ennå svært dårlig kartlagt.   

Ingen vet i dag med sikkerhet hvor store skadevirkninger miljøgifter har på menneskers helse. Men vi 

vet at skadevirkningene er mange og til dels svært alvorlige. Typiske giftvirkninger er kreft, skader på 

nervesystemet, lunger, lever, nyrer og forplantningsevnen. Noen miljøgifter forstyrrer 

hormonbalansen i kroppen og fører til utviklingshemming, ufullstendig kjønnsmodning, 

stoffskifteproblemer, personlighetsforstyrrelser og humørsvingninger. Forhøyet forekomst av denne 

typen lidelser i et område kan være en indikasjon på høy eksponering for en eller flere miljøgifter. 

For mange miljøgifter er den ingen nedre grense for når de kan føre til skade, og risikoen øker 

naturlig nok med økende eksponering. WHO har lagt frem tall som viser at det per i dag dør flere 



mennesker av luftforurensning enn av noen enkeltstående smittsom epidemisk sykdom. Utslipp av 

giftstoffer tar med andre ord flere liv enn både HIV-viruset og tuberkulose. I tillegg kommer 

skadevirkninger og dødsfall som følge av miljøgifter i drikkevann, kjemikalier, farlig avfall og historisk 

forurensning.  

I Norge regner man ikke med at mennesker i særlig grad eksponeres for miljøgifter som medfører 

akutte skadevirkninger. Like fullt er en betydelig andel av befolkningen utsatt for miljøgiftsnivåer som 

ligger over grenseverdier som antas å kunne føre til kroniske skadevirkninger. Eksempelvis anslås 20 

% av den norske befolkning å være utsatt for dioksinmengder som overskrider anbefalte 

grenseverdier (NOU 2010:9)        

Skadevirkningen av et giftstoff kan måles. Når en organisme utsettes for flere giftstoffer samtidig vil 

normalt den samlede skadevirkningen være like stor som summen av skadevirkningene giftstoffene 

ville hatt hver for seg. Enkelte giftstoffer virker imidlertid sammen på en måte som forsterker 

giftvirkningen de har hver for seg. Dette kalles for en synergieffekt eller cocktaileffekten. Det finnes 

eksempler på miljøgifter som sammen med andre miljøgifter gir skadevirkninger som er over tusen 

ganger mer ødeleggende enn hva miljøgiftene ville ført til hver for seg. Dessverre vet vi ennå svært 

lite om hvor mange miljøgifter som fører til denne typen cocktaileffekter.    

 

1.2 Kilder og spredningsveier for miljøgifter 
 Miljøgifter kan i prinsippet oppstå under alle faser i et produktlivsløp. Noen miljøgifter frigjøres ved 

innsamling av mineraler og øvrige råstoffer, i andre tilfeller dannes de under fremstillingsprosessene 

som komponenter eller utilsiktede biprodukter. Miljøgifter kan også oppstå under bruk av 

produktene eller når produktet kasseres som avfall. I tillegg er viktige tilførselsveier for miljøgifter 

import av produkter, utlekking fra historisk forurensning i grunn og sjøbunn og langtransportert 

forurensning med luft- og havstrømmer. I EU og Nord-Amerika har man de senere årene fått på plass 

renseteknologier som medfører at spredning av miljøgifter fra produksjonsleddet er kraftig redusert. 

I samme periode har mengden miljøgifter som spres under bruk og etter kassering av produkter økt 

betraktelig. Det samme har mengden miljøgifter som transporteres over lange avstander med luft- 

og havstrømmer. En betydelig andel av disse miljøgiftene stammer fra nyindustrialiserte land som 

ennå ikke har fått på plass et miljøregelverk som stiller tilsvarende rensekrav som i Europa. 

Frigjøring av avgasser, utlekking og avskalling fører til at miljøgifter tilføres omgivelsene under bruk 

av mange produkter. Bygningsmaterialer elektriske produkter og tekstiler er eksempler på 

produktgrupper som er vist å spre miljøgifter på denne måten. Dette kan, spesielt ved mangelfull 

ventilasjon og rengjøring, føre til at miljøgiftene hoper seg opp i skadelige nivåer innendørs ettersom 

luft og støv anrikes med skadestoffene. Av denne grunn kan både arbeidsmiljø og boforhold være 

årsak til betydelig miljøgifteksponering.   

Miljøgifter spres over store avstander med hav- og luftstrømmer. Fordi mange miljøgifter er flyktige 

ved høye lufttemperaturer, men kondenserer og faller ned som nedbør når det blir kaldere, fører 

nordlige luftstrømmer til at mange miljøgifter transporteres stadig lenger nord. Noen ganger kan de 

falle ned som nedbør når det er kaldt og fordampe igjen fra jordoverflaten når det blir varmere igjen 

flere ganger. Dette kalles av og til for gresshoppe-effekten. Endestasjonen for en stor andel av disse 

miljøgiftene er Arktis hvor det er så kaldt at de blir værende. Av denne grunn finner vi mye høyere 



nivåer av mange miljøgifter i Arktis enn hva vi skulle vente. I mange tilfeller finner vi også nivåer av 

mange miljøgifter i arktiske dyr som er langt høyere enn tilsvarende verdier i dyr lenger sør. Det 

samme gjelder for mange mennesker som lever i Arktis. Fordi Arktis ligger langt unna industri og 

annen menneskelig aktivitet som slipper ut disse miljøgiftene og hele tiden tar i mot forurensning fra 

resten av verden kan vi følge forurensningssituasjonen ellers i verden ved å følge med på endringene 

arktiske miljøgiftsnivåer. I tillegg fungerer arktiske økosystemene som kanarifugler i en gruve, ved at 

artene her merker skadelig forurensning tidligere enn mange andre steder. 

Fordi store mengder miljøgifter har samlet seg opp i snø og is i arktiske strøk medfører 

klimaendringene økt spredning av miljøgifter når dette smelter og miljøgiftene frigjøres. 

  



2.   Mer og bedre kunnskap om miljøgifter 
Forskning er en forutsetning for at vi skal kunne nå frem til stadig mer sikker kunnskap om kjente 

miljøgifter og samtidig identifiserer nye og frem til nå ukjente forbindelser med slike egenskaper. Det 

er store kunnskapshull i vår forståelse av aktuelle skadevirkninger og spredningsveier for miljøgifter, 

spesielt når det gjelder samvirkningseffekter hvor flere miljøgifter virker sammen. Enda større 

usikkerhet møter vi på når vi beveger oss fra kvalitative farebeskrivelser av miljøgifter til kvantitative 

risikovurderinger basert på representative dose-respons-sammenhenger. Resultater fra forskning på 

miljøgifter er en forutsetning for et nødvendig beslutningsgrunnlag når det gjelder kjemikalieforbud 

og –substitusjon, når det gjelder tiltak og virkemidler for å begrense spredning og når det gjelder for 

enkeltpersoners mulighet til å beskytte seg selv mot unødvendig risiko som følge av livstilsvalg.   

NOU 2010:9 slår fast at et godt kunnskapsgrunnlag har vist seg å være avgjørende for å vinne frem 

gjennom internasjonale forhandlinger om utfasing av miljøgifter. Dette er også bekreftet gjentatte 

ganger av Miljødirektoratet, senest i rapporten Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og 

miljøfarlige kjemikalier (2020-målet).  

Mens forskning blant annet forteller oss hvilke stoffer som er farlige, og hvilke effekter de har og 

hvordan de spres, vil programmer for miljøovervåkning gi svar på hvilke nivåer som finnes av ulike 

miljøgifter i respektive resipienter og individer ved en gitt lokasjon. For at miljøovervåkningen skal 

være forsvarlig må et representativt utvalg av lokasjoner, økosystemer og mennesker danne 

grunnlag for undersøkelsene. I tillegg behøves lange og sammenhengende tidsserier som gjør det 

mulig å følge en utvikling over tid. Norge har i tillegg til miljøovervåkning på eget territorium påtatt 

seg et internasjonalt ansvar for å overvåke miljøgiftutviklingen i Arktis.  

Både Miljøgiftsutvalget, Forskningsrådet og Miljødirektoratet, samt representanter fra ulike 

forskningsmiljøer har gjentatte ganger påpekt misforholdet mellom behovene for bedre svar på 

miljøgifttrusselen og ressursene som så langt er avsatt til dette arbeidet. Bellona ser det derfor som 

helt avgjørende at denne innsatsen nå trappes kraftig opp. 

NOU 2010:9 peker på et betydelig forbedringspotensial når det gjelder bevissthet og kunnskap om 

miljøgifter i norsk offentlighet. Lærere, journalister, byråkrater og politikere er eksempler på 

samfunnsgrupper som med fordel kunne hatt vesentlig større kompetanse på dette området. Det 

samme gjelder ledere og arbeidstakerrepresentanter i yrkeslivet.  

Bellona mener på dette grunnlag at en nasjonal strategi for håndtering av miljøgifter bør inneholde 

følgende tiltak:     

2.1  Økt forskningsinnsats i forhold til spredning og effekter av miljøgifter  

1. Større ressurser til forskning på miljøgifter 

2. Økt overvåkning av miljøgiftsnivåer i samfunnet og implementering av hypotesefri 

miljøscreening etter nye/ukjente miljøgifter 

3. Grundigere kontroll av drikkevannskvalitet og tilstand i vannforekomster  

4. Økt testing av giftnivå ved personlige helseundersøkelser   

5. Etablering av et strategisk forum for forskning på miljøgifter  

6. Bedre kvalitet på og samordning av myndighetenes utslippsstatistikk 



 

 

2.2  Hevet kunnskapsnivå i befolkningen (NOU 2010:9) 

1. Styrket fokus på miljøgifter i skolen 

2. Lovfestet krav i Arbeidsmiljøloven om opplæring i ytre miljø hensyn og kjemikaliestyring for 

ledere og tillitsvalgte   

  



3.  Miljøgifter i produkter 
Fordi stadig større andeler av produktene som konsumeres i Norge er importert, og fordi 

internasjonale avtaler legger begrensninger på Norges mulighet til å stille nasjonale miljøkrav i 

reguleringen av dem, noe som i tillegg vil kunne svekke norsk industris konkurransekraft, blir 

arbeidet med å styrke det internasjonale avtaleverket på dette området tilsvarende viktig.    

Bellona mener norske myndigheter fortjener ros for mye av sitt internasjonale kjemikaliearbeid, og 

har oppnådd til dels gode resultater med de begrensede ressursene som er avsatt til dette arbeidet. 

Eksempler er den internasjonale kvikksølvavtalen (Minamata-konvensjonen) og flere andre initiativ til 

utfasing av spesifikke miljøgifter. Selv om internasjonale avtaler som Stockholm-protokollen og 

OSPAR-konvensjonen, samt EUs REACH-regelverk er viktige verktøy i det internasjonale arbeidet med 

å eliminere miljøgifter, er det et faktum at arbeidet går alt for sakte fremover. Eksempelvis tok det 

seksti år å få på plass en internasjonal kvikksølvavtale til tross for at alvorlige skadevirkninger både på 

menneskelig helse og ytre-miljø var velkjente. Erfaringen med utfasing av andre miljøgifter viser også 

at det går mange år bare til innsamling av nødvendig dokumentasjon og saksforberedelse, og 

deretter går det nesten like lang tid å forhandle frem et endelig forbud, i den grad man lykkes med 

dette. I samme periode utvikler i mange tilfeller kjemikalieindustrien synteseprosesser for nye 

virkestoffer innen for samme stoffgruppe som kjemikalieforvaltningen må starte et nytt arbeid med, 

til tross for at molekylære strukturlikheter sannsynliggjør tilsvarende miljøgiftpotensial som for 

stoffer som allerede er vedtatt utfaset. Det bør være et sentralt mål for Norges internasjonale 

kjemikaliearbeid å bidra til langt hurtigere utfasing av den lange rekken av gjenværende miljøgifter, 

samt å få på plass et globalt kjemikalieregelverk som snur bevisbyrden for kjemikalieprodusenter 

tilsvarende hva REACH-systemet i dag krever for EU. Økte ressurser til denne innsatsen vil bidra til 

enda bedre resultater av norsk innsats på dette området i fremtiden. I tillegg bør fremtidige 

utfasingsforslag i større grad adressere stoffgrupper med sammenlignbare økotoksikologiske 

egenskaper, og ikke kun enkeltstoffer.  

En gruppe stoffer som det bør fokuseres spesielt mye med er flammehemmere. NOU 2010:9 peker 

på et overforbruk i mange produkter som skyldes en overforsiktighet med tanke på brann kombinert 

med manglende kunnskap om helseskadene som de samme stoffene kan forårsaker. 

Norge er allerede en betydelig økonomisk bidragsyter til UNEPs kjemikaliebyrå og Det globale 

miljøfondet (GEF). Disse organene er like fullt kraftig underfinansiert i forhold til oppgavene de er 

satt til, og har en helt avgjørende rolle når det gjelder å drive det internasjonale kjemikaliearbeidet 

videre, samt sikre etterlevelse av allerede inngåtte avtaler. Av denne grunn mener Bellona at Norge 

bør trappe opp sin støtte til disse organene betydelig i forhold til dagens nivå. 

Bellona mener på dette grunnlag at en nasjonal strategi for håndtering av miljøgifter bør inneholde 

følgende tiltak:     

3.1 Strengere krav og tettere oppfølging når det gjelder miljøgifter i norske produkter 

1. Skjerpet tollinspeksjon og importvern mot ulovlig innførsel av miljøgiftholdige produkter   

2. Forbud/strengere grenseverdier for miljøgifter i kosmetikk, legemidler, tekstiler, byggevarer 

og elektriske produkter der dette er mulig og hensiktsmessig 

3. Nye grenseverdier for sprøytemiddelrester i mat som tar hensyn til samvirkningseffekter 

4. Forbud mot sprøytemidler til park og hagebruk 



 

3.2 Styrking av Norges internasjonale kjemikaliearbeid 

1. Økt bistand til UNEPs kjemikaliearbeid 

2. Økt bistand til Det globale miljøfondet (GEF) for finansiering av gjennomføringen av 

internasjonale miljøavtaler. 

3. Større innsats når det gjelder å fremme forslag til nye stoffer på EUs kandidatliste  

4. Norsk initiativ til revisjon av REACH og Stockholm-konvensjonen hvor testresultater for 

enkeltstoffer gir utvidet grunnlag for utfasing av hele stoffgrupper som enkeltstoffet tilhører  

  



4. Miljøgifter fra industri og prosesser 
Substitusjon av farlige kjemikalier og forbedringer i prosess og renseteknologi har redusert 

utslippene av miljøgifter fra norsk industri betydelig de senere årene. I følge Miljødirektoratet er 

utslippene av mange av de verste miljøgiftene redusert med mellom femti og nitti prosent siden 

dette arbeidet startet. Like fullt forekommer fremdeles betydelige punktkilder til utslipp, og det er 

viktig at industriens løpende arbeid med ytterligere utslippsreduksjoner videreføres med uforminsket 

innsats. En viktig del av dette arbeidet er implementering og videreutvikling av industristandarder for 

beste tilgjengelige teknologi og metode.  

Utslipp av miljøgifter fra norsk sokkel domineres i stor grad av utslipp av produsert vann og fra 

forbrenningsprosesser. Produsert vann behandles normalt gjennom rensing før utslipp til sjø eller 

reinjiseres tilbake i formasjonen. Fordi volumene av produsert vann er enorme, og fordi 

renseprosessene bare fjerner noen av giftstoffene er utslipp av produsert vann den største kilden til 

utslipp av miljøgifter fra norsk petroleumsvirksomhet. Av samme grunn bør en større andel 

produsert vann injiseres tilbake i formasjonen, slik at disse utslippene minimeres.  

En spesielt forurensende forbrenningsprosess er brønntestingsoperasjoner hvor brønnstrømmen 

under testoperasjonen føres ut på en brennerbom hvor den antennes. Under forbrenningen dannes 

mange miljøgifter. I tillegg er det vanlig at betydelige mengder uforbrent materiale renner ned i 

sjøen. Også denne blandingen vil inneholde betydelige andeler med miljøgifter. Ved oppsamling av 

prosesstrømmen om bord på et lasteskip som deretter transporterer væsken til behandling på land 

vil utslippene av miljøgifter fra brønntesting kunne reduseres dramatisk.  

Historisk forurensning i grunn og sjøbunn kan i stor grad spores tilbake til tidligere industri- og 

gruvevirksomhet, og fører fortsatt frigjøring av betydelige mengder miljøgifter til blant annet sjø, 

grunnvann og luft. I tillegg er historisk forurensning årsak til at det fortsatt foreligger 

kostholdsrestriksjoner på sjømat for 32 norske fjorder og havneområder med et samlet areal som 

omfatter ca. 800 km2. En viktig forutsetning for oppfyllelse av generasjonsmålet vil være en forsert 

opprydning i disse områdene.  

Et annet viktig område er landbruk og matproduksjon. Både havbruksnæringen og landbrukssektoren 

fører til spredning av betydelige mengder miljøgifter, dels gjennom bruk av kjemikalier og 

sprøytemidler, og dels gjennom at miljøgifter følger fôr og gjødselprodukter som forurensninger. 

Dette fører dels til at matproduktene vil inneholde restmengder av disse miljøgiftene, og dels fører 

det til lokal forurensning med de samme giftstoffene. Manglende kompetanse og en ubegrunnet stor 

frykt for skadevirkningene bruken av kjemikalier og sprøytemidler er ment å motvirke synes å være 

årsak til et betydelig overforbruk av slike produkter både i havbruksnæringen og i landbrukssektoren.    

 

 

 

 

 



Bellona mener på dette grunnlag at en nasjonal strategi for håndtering av miljøgifter bør inneholde 

følgende tiltak:     

4.1  Mer aktivt krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi og metode 

1. Tydeligere krav om implementering av industristandarder for beste tilgjengelige teknologi og 

praksis for miljøprestasjon (eks EUs BREF-dokumenter) 

2. Videreutvikling av industristandarder for beste tilgjengelige teknologi for miljøeffektiv og 

giftfri produksjon 

3. Bedre støtteordninger for FOU-prosjekter for utvikling av miljøgiftfrie produktalternativer 

inkludert produktutvikling basert på grønn kjemi, økodesign og biomimicry 

4. Strengere krav til rensing av påslipp til kommunalt avløpsnett 

 

4.2  Strengere krav til utslipp av miljøgifter fra petroleumssektoren 

1. Krav om økt reinjisering av produsert vann 

2. Forbud mot forbrenning og krav om oppsamling av prosessvæsken ved brønntesting 

 

4.3  Forsert opprydning i historisk grunn- og sedimentforurensning 

1. Økte ressurser til forsert opprydning av forurenset sjøbunn 

2. Innføre grenseverdier for flere organiske miljøgifter for forurenset grunn og sjøbunn som 

grunnlag for tiltak 

3. Sterkere innsats for å begrense utlekking av miljøgifter fra nedstengte gruver 

  

4.4  Eliminering av miljøgifter i matproduksjon 

1. Krav om oppsamling av avfall og rensing av forurensning fra oppdrettsnæringen 

2. Skjerping av substitusjonsplikten i havbruksnæringen 

3. Krav om rensing av fiskefor for miljøgifter 

4. Bedre støtteordninger for økologisk landbruk 

5. Dobling av basisavgift på plantevernmidler 

 

  



5.  Miljøgiftsfrie valg i handel og hos forbrukere 
Miljøgifter er et tema det er lite kunnskap om både hos kunder og leverandører av mange produkter 

i Norge. Dels er dette et hinder for etterlevelse av næringslivets substitusjonsplikt, og dels er dette et 

hinder for nødvendig forbrukeropplysning om miljøgifter. Av denne grunn bør det være et mål å heve 

kompetansen om miljøgifter i produkter i alle ledd, samt å gjøre produktspesifikk informasjon om 

innhold av eventuelle miljøgifter langt mer tilgjengelig. Forbrukerrådet har foreslått en obligatorisk 

merkeordning for alle produkter som inneholder miljøgifter som gir forbrukere en mulighet til å styre 

unna slike produkter, dersom man ønsker det. Dette er et forslag som Bellona støtter, og planlegger 

sammen med Forbrukerrådet å legge frem et forslag til hvordan en slik merkeordning kan 

organiseres innen utgangen av 2014.  

Et annet viktig forbedringsområde er offentlige innkjøp hvor miljøhensyn ikke blir vist i det omfang 

som man skulle håpe og vente. Selv om det i mange tilfeller er utarbeidet gode veiledere for grønne 

innkjøp viser erfaringen at miljøhensyn taper i konkurransen med mange andre ideelle formål, blant 

annet estetikk, opplevd brukervennlighet og krav til universell utforming. I tillegg synes 

betalingsviljen for ekstra miljøeffektive produktegenskaper å være svært lav. Det samme gjelder også 

innkjøp som gjøres i næringslivet. Også her synes manglende kunnskap og kompetanse å være en 

flaskehals, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Av denne grunn støtter Bellona et forslag fra 

Virke om etablering av et program for skolering av innkjøpere i miljøeffektive innkjøp i privat sektor. 

Bellona mener det også er viktig å videreføre Difis rolle som kompetanseleverandør til offentlige 

innkjøpere når det gjelder miljøhensyn.  

Bellona mener på dette grunnlag at en nasjonal strategi for håndtering av miljøgifter bør inneholde 

følgende tiltak:     

5.1  Kompetanseheving og bedre forbrukeropplysning om miljøgifter i produkter  

1 Etablering av obligatorisk merkeordning som varsler forbrukere om innhold av miljøgifter i 

produkter 

2 Styrking av svanemerket som frivillig merkeordning for produkter med dokumentert lave 

miljøgiftsnivåer 

3 Etablering av samarbeidsprogram for heving av kompetanse om miljøgifter i import-, engros- og 

detaljhandel som foreslått i NOU 2010:9 

4 Styrke og videreutvikle nettsidene erdetfarlig.no, Svanemerket, Grønn hverdag og sortere.no. 

 

5.2  Kompetanseheving og tydeligere krav om miljøhensyn i offentlige og private innkjøp 

1. Tydeligere prioritering av miljøgiftperspektivet i offentlige innkjøp og anbud  (NOU 2010:9) 

2. Program for frivillig skolering av innkjøpere i privat sektor i miljøeffektive innkjøp 

 

  



6.  Miljøgifter i avfallstrømmer 
Aktørene i avfallsbransjen vil i liten grad kunne påvirke avfallsmengdene eller avfallets 

sammensetning som de mottar og er ansvarlig for videre håndtering av. Like fullt må myndighetene 

kunne stille krav om at beste tilgjengelige teknologi og metode benyttes ved innsamling, oppbevaring 

og sluttbehandling av ulike avfallsfraksjoner både når det gjelder ressursutnyttelse og destruksjon av 

miljøgifter. Dette innebærer blant annet effektiv sortering ved kilden, med spesiell fokus på farlig 

avfall. Videre innebærer det kompetent sluttbehandling av ulike avfallsfraksjoner på høyeste mulige 

nivå i avfallshierarkiet uten at dette medfører videreføring av betydelige mengder miljøgifter i nye 

produktkretsløp. Spesielt viktig er det å hindre at miljøgifter forurenser matavfall, da dette i økende 

grad inngår som råstoff i biogassproduksjon og deretter ender som grønn gjødsel i landbruket. Av 

denne grunn bør det innføres et nasjonalt krav om utsortering av matavfall i både husholdningsavfall 

og næringsavfall.  

Bellona mener på dette grunnlag at en nasjonal strategi for håndtering av miljøgifter bør inneholde 

følgende tiltak:     

6.1  Bedre innsamling av avfall og miljøsanering av miljøgiftene som avfallet inneholder 

1. Økt innsamling av farlig avfall i form av impregnert trevirke, isolasjonsmateriale med 

flammehemmere, isolerglassvinduer med klorparafiner og småelektronikk 

2. Utvidede produsentansvarsordninger som omfatter kjøretøyer, fritidsbåter og byggevarer 

med strengere krav til sanering av miljøgifter 

3. Forsert utfasing av CCA-impregnert trevirke og opphevelse av unntaket for forbud mot 

omsetning av kreosotbehandlet trevirke impregnert før 2003 

4. Nasjonalt krav om utsortering av alt matavfall for minimert tilfang av miljøgifter i 

biogassproduksjon 

 

6.2  Strengere krav til destruksjon av miljøgifter ved sluttbehandling av avfall 

1. Utvikling av mer effektive prosesser for destruksjon av miljøgifter med tilhørende 

ressursutnyttelse av avfallsmaterialene 

2. Strengere miljøkrav til shredderprosesser 

 

6.3  Bedre rensing av utslipp av miljøgifter fra avfallsanlegg 

1.    Skjerpede krav til rensing av sigevann fra industrideponier og avfallsfyllinger 

3. Bedre kontroll med giftnivå i bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg 

4. Skjerpede krav til rensing av kloakk og avløpsslam 

 

  



 

7.  En slagkraftig kjemikalieforvaltning 
Selv om norsk kjemikalieforvaltning har mange likhetstrekk med tilsvarende organisering i våre 

naboland, er det et faktum at ansvaret i Norge er mer fragmentert både fag- og sektormessig. Selv 

om Miljødirektoratet har et overordnet ansvar for arbeidet med å begrense skadevirkningen av 

miljøgifter i produkter, er betydelige oppgaver overlatt til blant annet Mattilsynet, Legemiddelverket 

og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatsforskning (NIFES). Dessuten er betydelige oppgaver 

innenfor kjemikalieforvaltningen delegert til fylkesmann og kommuneadministrasjon som er vist å 

besitte varierende kompetanse og vilje til å følge opp disse oppgavene. Det er også klare indikasjoner 

på at de samlede ressursene som er avsatt til norsk kjemikalieforvaltning ikke står i forhold til 

oppgavens størrelse (NOU 2010:9) Dette er spesielt tydelig når det gjelder Tolletaten og Økokrims 

miljøkrimenhet som helt åpenbart er underbemannet i forhold til sine oppgaver på dette området. 

Stadig strengere miljøkrav og bestemmelser for håndtering av farlig avfall medfører kostnader som 

gir insentiver til å bryte regelverket. Skjer dette i stort omfang vil det kunne skape urimelige 

konkurransefordeler for useriøse aktører og undergrave respekten for gjeldende regler. Av denne 

grunn er tilstrekkelig tilsyn og straffereaksjoner med avskrekkende virkning helt avgjørende for å 

sikre nødvendig etterlevelse. Både tilsyn og ikke minst oppfølging av straffbare regelverksbrudd kan 

bli vesentlig bedre enn det er i dag. Dette er blant annet slått fast i Riksrevisjonens siste rapport om 

håndtering av farlig avfall. Også NOU 2010:9 peker på et tilsvarende forbedringspotensial. 

Bellona mener på dette grunnlag at en nasjonal strategi for håndtering av miljøgifter bør inneholde 

følgende tiltak:     

7.1 Styrket kjemikalieforvaltning på kommunalt og statlig nivå  

1. Større ressurser og tydeligere krav til kommunenes kjemikalieforvaltning 

2. Bedre statlig bistand til små kommuner med kompetanseutfordringer  

3. Forsterket og bedre samordnet statlig og kommunal tilsynspraksis og oppfølging av 

forurensningskriminalitet 

4. Skjerping og utvidet anvendelse av substitusjonsplikten i Produktkontrolloven 

5. Skjerping av Forurensningsloven med utvidet virkeområde for transport og «alminnelig» 

forurensning  

 

7.2 Hyppigere og strengere straffereaksjoner på straffbare regelverksbrudd 

1. Styrking av Miljøkrimenheten i Økokrim 

2. Strengere straffereaksjoner og hyppigere politianmeldelse fra tilsynsmyndigheter på 

gjentatte regelverksbrudd som i større grad bidrar til avskrekkende effekt 

 

 

 


