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MILJØGIFT-

SKADER 



Havørn,  

makrellterne, 

vandrefalk, 

hønsehauk, 

spurvehauk, 

svartbak,  

jaktfalk,  

sildemåke, 

havhest,  

gråmåke 

hubro. 











  

 

 

 

HVA Skjer’A? 



 













  
Blir det egentlig noe bedre? 

 



Bekymrer meg etter  

30 år på giftjakt: 

• Dukker stadig opp nye gamle synder 

• Miljøgiftnivåene vedvarer i mange tilfeller 

• Effektene er snikende og dårlig dokumentert 

• De ansvarlige slipper stort sett unna 
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Kvikksølv 







Du har ansvar for selvfangst 

- Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker og 

konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten 

er trygg, sier Nordås.  
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1. ulovlig forurensning i verneområder 
(brudd på verneforskriftene): fuglefredet 
våtmark og RAMSAR 

2. forurensning av jord, drikkevann, 
grunnvann, bekker og dammer  

3. ulovlige gravearbeider på forurenset 
grunn  

4. feildeklarering av farlig avfall  

5. brudd på utslippstillatelsene for hver 
enkelt lufthavn: forurensningsloven 
og produktkontrolloven.  

6. bruk og spredning av miljøgiften 
PFOS etter at den ble forbudt i 2007.  
 







Schulze sine råd 

• Ikke regn med at du har full oversikt 

• Ikke glem å sjekke historiske kilder  
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TIL KONSULENTER SPESIELT: 

• Aldri konkluder med «lav eller ingen risiko» 

av prioriterte miljøgifter 



TIL SLUTT  

 

 

 

HVA NÅ ? 



Nye miljøgifter finnes i norsk inneluft, for noen 

stoffer i verdens høyeste målte mengder. 

Cequier et al. (2014) Occurrence of a Broad Range of Legacy and Emerging Flame Retardants in Indoor Environments in Norway 

This study investigated the occurrence of 37 organohalogen and 

organophosphate flame retardants (FRs) from Norwegian households (n 

= 48) and classrooms from two primary schools (n = 6). Around 80% of 

the targeted FRs were detected in air and dust from the sampling sites. 



Mikroplast og miljøgifter henger ofte 

sammen. Plaststøv i huset inneholder 

miljøgifter fra plasten.  

Venstre:optisk mikroskopbilde av husstøv             Høyre: Bromgift-kartleggingsbilde av samme  

 

Rauert et al. (2014). Test chamber and forensic microscopy investigation of the transfer of 

brominated flame retardants into indoor dust via abrasion of source materials 



Foto E.Mariussen 





 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Nissen sprer 
miljøgifter 

– Nesten uvirkelig, sier Sverre A. Stakkestad i Norges Naturvernforbund. - 
Egentlig burde julenissen politianmeldes for uansvarlig spredning av farlige 
stoffer.  



www.naturvernforbundet.no 


