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Sluttrapport for året 2019 

Flaggskipet ”Miljøgifter – effekter på økosystem og helse”  
 

Flaggskipet Miljøgifter fikk tildelt inntil 7.35 millioner kroner fra Klima- og Miljødepartementet (KLD) 
for året 2019. Sluttfaktura i midten av november fra prosjektene viste at ca. 20 % gjenstod som sikre 
midler ut året. Et par prosjekter hadde oppstartsproblemer på grunn av sykemeldinger og ble dermed 
forsinket, men ellers gikk prosjektene som planlagt. Sikre midler ut året omhandlet databehandling, 
tolkning, publikasjoner; samt ekstern fagfelleevaluering av søknader for 2020 med søknadsfrist 15. 
november 2019. 
 
Midlene ble i 2019 fordelt på prosjekter innenfor de 4 temapakkene som er beskrevet i 
programplanen. Noen prosjekter besvarer problemstillinger som omhandler flere tema. I 2019 ble det 
igangsatt 12 prosjekter i tillegg til midler til møtevirksomhet, administrasjon, formidling og ekstern 
evaluering av søknader.  Flaggskipet støttet også forskerskolen AMINOR med 30 000 kr for 
arrangement og workshops med tema som har vært nyttige på tvers av flaggskip, som felles 
tolkningsmetodikk og modellering.  
 
Det har vært formidlet fra flaggskipprosjektene på mange ulike arenaer i løpet av året; for 
allmenheten, for ungdom og på vitenskapelige konferanser. En egen to-dagers forskningssesjon om 
plastforurensning ble gjennomført på Arctic Frontiers i januar 2019 under ledelse av sentrale forskere 
fra flaggskipet. De samme sentrale forskerne tok initiativ og ledet sesjoner som omhandlet plast på 
konferansen SETAC som ble holdt i Helsinki i mai. Ellers så har flaggskipledelsen i løpet av høsten holdt 
presentasjoner om resultater fra flaggskipet for arbeidsgruppen ACAP under Arktisk råd, for 
referentseksjonen (kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen) og utdannings- og forskningskomitéen 
ved Stortinget og nederlandske politikere.  
 
11. oktober 2019 ble det arrangert en dialogdag mellom flaggskipet miljøgifter og viktige brukere av 
kunnskapsproduksjon fra flaggskipet. Det var ca. 30 deltakere på møtet med representanter fra 
Miljødirektoratet, ACAP (Arctic Contaminants Action Program), Fylkesmannens miljøavdeling, Tromsø 
kommune og Remiks a.s. i tillegg til deltakere fra Framsenteret.  Deltakerliste og program er vedlagt 
på side 11 (Vedlegg 2), etterfulgt med svar fra deltakere på en spørreundersøkelse i etterkant, samt 
oppfølgingspunkter som ble utarbeidet av flaggskipledelse og Miljødirektoratet. 
 
Søknadsprosessen for 2020 med påfølgende utlysningstekst tok utgangspunkt i den eksterne 
evalueringsrapporten for Framsenteret som ble publisert i 2019. Selv om flaggskipet Miljøgifter fikk 
veldig god evaluering så er det fortsatt stort potensiale for å øke innsatsen på tverrfaglige prosjekter, 
spesielt med en tyngre samfunnsvitenskapelig fokus enn tidligere. Det ble derfor lagt vekt på dette i 
utlysningen for 2020 prosjekter med frist 15. november: http://www.ifram.no/call-for-proposals-
flagship-hazardous-substances-for-2020.5906078-337573.html  
 
Kort oppsummering fra prosjektene er gitt i eget avsnitt nedenfor etterfulgt av en publikasjonsliste 
2019-2020, formidling fra prosjektene samt Master og PhD studenter knyttet til prosjektene. En tabell 
over alle prosjektene som er finansiert gjennom flaggskipet i 2019 er gitt i Vedlegg 1.  
 

http://www.ifram.no/call-for-proposals-flagship-hazardous-substances-for-2020.5906078-337573.html
http://www.ifram.no/call-for-proposals-flagship-hazardous-substances-for-2020.5906078-337573.html
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Kort oppsummering av resultatene fra forskningen i flaggskipet miljøgifter i 2019 

 
Flaggskipet miljøgifter – effekter på økosystemer og helse forsker på virkningen av forurensninger 
(organiske, tungmetaller, radionuklider) på arktiske økosystemer og menneskers helse. Flaggskipet 
skal være en viktig varsler og kunnskapsleverandør for nasjonale og internasjonale konvensjoner for å 
hindre spredning av miljøgifter inkl. helse- og miljøfarlige kjemikalier. Flaggskipet Miljøgifters 
arbeidsområde svarer på et viktig bærekraftmål i FN, indikator 12.4: «Innen 2020, og i samsvar med 
internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle 
former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall 
til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet» 
 
Menneskers helse 
Geografisk variasjon og kroppsmasseindeks (BMI) for konsentrasjoner av organiske miljøgifter i 
mennesker fra Nord-Norge 
I 2019 ble innsamling og bearbeidelse av PCB data fra fisk gjort som en del av et mastergradsarbeid 
som ble ferdigstilt i mai. Oppgaven beregnet også inntak av toksiske ekvivalenter med torsk, laks og 
sild, og sammenlignet inntaket med nye terskelverdier for trygt inntak i EU. Resultatene viste at det er 
betydelig geografisk variasjon i PCB-konsentrasjoner i fisk i salg for menneskekonsum. Fisk fanget i 
nærhet til Nord-Norge hadde lavest konsentrasjoner, men folks inntak av fisk er høyest i de samme 
områdene. De beregnede inntakene av PCB gjennom fisk antydet at menn og kvinner som spiser mye 
fet fisk og fiskelever, spesielt i Nord-Norge, men også i resten av Norge, kan overskride terskler for 
trygt inntak. Videre har arbeidet med et modelleringsverktøy fortsatt og målet er at verktøyet skal 
kunne ta hensyn til endringer i kroppsmasseindeks (BMI) samtidig som det kan estimere trender i tid 
og rom av miljøgiften PCB. (Nøst, UiT/NILU) 
 
Nye miljøgifter i arktisk befolkning fra Norge og Canada 
Dette samarbeidsprosjektet tar i bruk allerede innsamlete blodprøver fra befolkning i Tromsø og 
Nunavut i Canada. Disse befolkningsgruppene er forventet å ha ulik eksponering fra miljøgifter pga 
ulikheter i diett og livstil, samt nasjonale reguleringer av miljøgifter. Spesielt fokus vil være på nye 
miljøgifter som klorerte parafiner og om tidstrender viser økende risiko over tid. I dette første året har 
det vært fokus på harmonisering av analysemetodikk for klorparafiner mellom laboratoriene. Første 
resultater av en urban testgruppe fra USA viser veldig lave konsentrasjoner av klorparafiner i blod. 
Dette er overraskende ut fra forventet høy innendørseksponering, og det stilles spørsmål om 
blodprøver er egnet for å vurdere eksponeringen av disse stoffene (Warner, NILU). 
 
Dyrs helse 
Sjøfugl og samlet belastning 
Effekter av miljøgifter oppstår i samvirke med andre naturlig og menneskeskapte stressfaktorer. Innen 
flaggskipet har vi i en årrekke studert hvordan sjøfugler og rovfugler påvirkes av miljøgifter i sitt 
naturlige miljø. Vi har vært særlig opptatt av hva som driver endringer i eksponering og hvordan det 
igjen resulterer i negative effekter. I 2019 har vi rapportert data som viser hvordan 
miljøgiftbelastningen hos arktiske sjøfugler på toppen av næringskjeden i stor grad styrers av 
næringsvalg og hvor de overvintrer. Vi har også påvist at ulike stoffer, som klororganiske og fluorerte 
forbindelser, kan ha motstridende innvirkning på hormonet prolaktin hos krykkje, og derigjennom ulike 
effekter på reproduksjonsadferd. Innenfor RAPTOR prosjektet har vi, ved bruk av havørnfjær fra 
museer og ulike arkiver, vist hvordan kvikksølv og fluorforbindelser er og har vært utbredt gjennom 
mange tiår. Blant annet fant vi at nivåene av kvikksølv på Norskekysten har vært langt lavere enn i den 
Svenske delen av Østersjøen, men at det har vært en reduksjon i nivåene siden 1960-tallet. 

http://www.framsenteret.no/effekter-av-miljoegifter.178636.no.html#.WhvLBeSWzIU
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Fluorforbindelsene i havørn, som PFOS, viser nedgang i Norge, men fremdeles en stigning i Østersjøen 
mens andre stoffer som PFCAs øker også på norskekysten (Bustnes og Gabrielsen, NINA og Norsk 
Polarinstitutt).   
 
Miljøgifter i hval 
Blåhval og finnhval er bardehvaler, og verdens største dyr. De lever av krill og små fisk som de filtrerer 
ut av vannmassene.  De kan være utsatt for miljøgifter gjennom maten og mikroplast som fins i vannet. 
I dette prosjektet har nivåer av både gamle og nye miljøgifter i forhold til diett og kjønn vært studert i 
blåhval, finnhval og flere andre sjøpattedyrarter fra Barentshavet. Ulike hormonreseptorer hos blåhval 
og finnhval har blitt kartlagt ved hjelp av DNA-teknologi, og reseptorene har videre blitt brukt for å 
studere hvordan miljøgifter påvirker funksjon av disse reseptorene. I tillegg har man satt opp en 
cellelinje fra finnhval som kan brukes for å se på virkningsmekanismene av miljøgifter (Routti, Norsk 
Polarinstitutt). 
 
Nye miljøgifter i ferskvanns-økosystem 
Mens mange kjente miljøgifter nå er regulert internasjonalt, oppdages det stadig nye kjemikalier i 
miljøet som har liknende egenskaper som de regulerte miljøgiftene. For å vite om disse også burde 
reguleres, trenger vi en god forståelse av hvordan disse stoffene slippes ut til miljøet, transporteres, 
og ender opp i Arktiske økosystemer. Derfor brukes nå en kombinasjon av feltarbeid, kjemiske analyser 
og datamodeller i Takvannet i Troms for å forstå mer av hvordan enkelte nye miljøgifter, inkludert 
klorparaffiner og dekloraner, transporteres hit og tas opp i dyr og næringskjeder. Foreløpige resultater 
viser lave konsentrasjoner av både klorparaffiner og dekloraner i ørret og røye fra Takvannet. 
Resultatene fra Takvannet vil bli sammenliknet med resultater for de samme miljøgiftene fra en urban 
innsjø i Nord-Norge (Storvannet, Hammerfest), for å vurdere betydningen av lokale kilder vs lang-
transport. Resultatene vil også kombineres med datamodeller for å øke vår forståelse av disse nye 
miljøgiftene (Krogseth, NILU). 
 
Sjøfugl-modell 
Arktiske sjøfugler som krykkje, polarmåke og ærfugl har vært studert på Svalbard av forskere i 
Framsenteret i mange år, både når det gjelder miljøgiftbelastning og deres fysiologi og økologi. I dette 
prosjektet har det blitt konstruert en datamodell som kan simulere opptak og konsentrasjoner av 
miljøgifter i sjøfugl, for å øke vår teoretiske forståelse av miljøgiftbelastning i sjøfugl, først med fokus 
på krykkje i Kongsfjorden. Foreløpige resultater viser at modellen evner å reprodusere konsentrasjoner 
av miljøgifter i plankton, fisk og krykkje i Kongsfjorden. Nå jobbes det med å integrere romlig variasjon, 
for å også kunne modellere effekten av sesongbasert migrasjon av arktisk sjøfugl. Denne datamodellen 
kommer til å bli et svært nyttig verktøy i kombinasjon med alle felt-dataene som allerede finnes, og 
modellen kommer til å bli videreutviklet for polarmåke og ærfugl i et nytt tverrfaglig NFR-prosjekt 
(Krogseth, NILU). 
 
Jakten på «superhanner» i arktisk røye 
Miljøgifter kan ha mange forskjellige typer effekter på organismene som påvirkes. En diskré, men 
drastisk effekt, er kjønnsreversering. Det kan blant annet skje hos fisk når de er eksponert for 
endokrine forstyrrende kjemikalier, der genetiske hanner blir forvandlet til funksjonelle hunner. En 
konsekvens av reproduksjon av kjønnsreverserte hanner med vanlige hanner er dannelsen av en 
unaturlig ny genetisk type med 2 Y kromosomer (YY) i stedet for 1 som hos vanlig hanner (XY). Hvis 
disse «superhanner» reproduserer seg blir avkommet bare hanner, noe som bidrar til økt ubalanse i 
den påvirkede bestanden. I dette prosjektet vil vi for første gang undersøke tilstedeværelse av 
superhanner av røye (Salvelinus alpinus) i naturlige omgivelser. En slik bekreftelse vil kunne påvise 
tilværelse av kjønnsreversering i naturen og muliggjøre overvåking av forvandlingen med formål å 
oppdage menneskeskapte forstyrrelser. (Anglès d’Auriac, NIVA) 
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Industriell påvirkning og urbanisering i Nord 
 
MARS: mikroplast fra kunstgressbaner 
Gummigranulat fra brukte bildekk er en kilde til et antall miljøgifter, som har vist seg å lekke lett ut i 
sjøvann. Det ble observert høy dødelighet for to dyreplanktonarter som er typiske for arktiske farvann 
(Calanus finmarchicus og Acartia longiremis). Videre ble det sett at taskekrabber tar opp 
gummigranulat når de ble eksponert for dette. De potensielle miljøbelastningene av gummigranulat 
fra fotballbaner med kunstgress ser ut til å gi et sterkt grunnlag for å implementere sterkere 
reguleringer for å redusere utslipp og skadelige effekter på det marine miljøet. En erstatning av 
gummigranulat fra brukte bildekk med uforurenset syntetisk gummi eller andre materialer, anses som 
en bedre og mer kontrollerbar løsning. (Halsband og Herzke, Akvaplan-niva og NILU).    

PlastTox-North: Adsorpsjon av organiske miljøgifter til plast som vektor for eksponering i arktisk marint 
miljø  
PLASTOX-NORTH er påbygging til et nå avsluttet (2019) EU prosjekt (JPI OCEAN PLASTOX) om 
mikroplast (MP) under arktiske forhold i Ny Ålesund, Svalbard. Prosjektet har bidratt med økt kunnskap 
om hvordan plastpartikler og kjemiske stoffer knyttet til plasten, endrer seg under ekstreme 
klimaforhold i arktiske regionene med lave temperaturer, havispåvirkning og endringer i lysforhold. 
Prosjektet har brukt en harmonisert metode utviklet gjennom JPI prosjektet, og har observert 
overflateendringer og skader fra havis på plastpartiklene, som også resulterte i mindre plastpartikler. 
Adsorpsjon av organiske miljøgifter (POPs) endret seg over tid, og mengden adsorpsjon var ulik i vinter 
og sommersesongen. Disse endringer kan ses i sammenheng med endringer i overflaten av 
plastpartiklene, endring av vanntemperatur og varighet av sollys.  Identifisering ved bruk av FTIR viser 
at polypropylen og polyetylen er dominerende plastbestanddeler i plast funnet på kysten ved 
Longyearbyen, Svalbard, mens kjemiske analyser viste en stor variasjon i POP konsentrasjoner i 
plastpartiklene i plastsøppel fra havet (Herzke, NILU). 
 
Risikostyring - anvendelse av forskningsresultater 
Et forvaltningsregime for samlet belastning i Arktis 

Prosjektet har resultert i ny verdifull informasjon om hvordan resultater fra vitenskap blir brukt i 

politikkutforming som omhandler klima og organiske miljøgifter under Stockholm-konvensjonen. Vi 

har hatt konsultasjon og interaksjon med både norske miljømyndigheter og AMAP i denne saken, og 

det er klart fra disse diskusjonene at det vitenskapelige resultatet av ARIGO vil svare på sentrale 

politiske utviklingstrekk og kunnskapsbehov.  Prosjektet understreker at en forbedret forståelse av 

hvordan multistress er håndtert på ulike styringsnivåer og grensesnittet mellom vitenskap og 

politikkutforming, er betimelig og viktig. En eksplisitt målsetning for den siste og avsluttende fasen av 

ARIGO inkluderer å bidra med kunnskapsbaserte innspill til følgende prosesser; Norges oppfølging av 

multistress aspektet under Stockholm-konvensjonen (ved å håndtere den tilsynelatende mangelen 

på suksess); AMAPs pågående oppdatering av klima-POP-rapporten for Arktis, i konsultasjon med 

UNEP for potensiell global ekstrapolering; og det faktum at norske miljømyndigheter igjen har satt 

fokus på å styrke nasjonal og internasjonal håndtering av interaksjonene mellom klimaendringer og 

miljøgifter (Karlsson, NIVA). 
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under Arctic marine conditions. 

Herzke D, et al.  Gummiknotter til besvær, foredrag under FRAM dagen, November 2019 

Herzke D, et al.  Gummiknotter til besvær, foredrag under Løsningspils, Oktober 2019 

Krogseth, I.S.; Breivik, K; Wania, F. Towards a temporally and spatially resolved Nested Exposure Model 

for organic contaminants in Arctic marine ecosystems. SETAC Europe 29th Annual Meeting, 26.-30. 

May 2019, Helsinki, Finland. 

Krogseth, I.S.; Breivik, K.; Eckhardt, S.E.; MacLeod, M.; Wania, F. Towards a temporally and spatially 

resolved Nested Exposure Model for organic contaminants in Arctic ecosystems. Svalbard Science 

Conference, 5. – 6. November 2019, Oslo, Norway. 
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Krogseth I.S.; Breivik, K.; Wania, F. Introducing a Nested Exposure Model for organic contaminants 

(NEM): Part 2. Bioaccumulation in Arctic ecosystems. SETAC North America Annual Meeting, 3. – 7. 

November 2019, Toronto, Canada. 

Krogseth, I.S. Forskning i Storvannet – gamle og nye miljøgifter. Presentasjon for Hammerfest 

kommune, January 14th 2019, Hammerfest, Norway. 

Krogseth, I.S.; Nøst, T.H.; Breivik, K.; Modellering som verktøy til å forstå utslipp, eksponering og 

bioakkumulering. Fram Centre Dialogmøte for the flagship “Hazardous Substances”, 11. Oct 2019, 

Tromsø, Norway. 

Lühmann K, Lille-Langøy K, Øygarden L, Götsch A, Kovacs KM, Lydersen C, Tartu S, Goksøyr A, Routti 

H. In vitro modulation of transcriptional activity of nuclear receptors of whales by environmental 

pollutants. SETAC Helsinki. 26-30.5.2019 Poster and short talk. - Interview: Radio France 24, 1/2019 

Nøst, T.H.; Rylander, C.; Berg, V.; Breivik, K.; Sandanger, T.M. Evaluating exposure to environmental 

contaminants across past decades in the context of effect studies today. The 26th Norwegian 

Epidemiology Conference. 13.-14. Nov 2019, Oslo, Norway. 

Sørensen, L. Herzke, D., Halsband, C., Booth, A.Is rubber from end-of-life car tires a source for 

pollutants an dharmful effects in the Arctic marine environment? Oral presentation. Arctic Frontiers, 

02/19 

Viberg K, Goksøyr A, Lille-Langøy R, Kovacs KM, Lydersen C, Routti H. Do environmental 

contaminants alter the activity of transcriptional factors in blue whales (Balaenopter muculus) 

Vintermøte til Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologiet, Beitostølen, 24-26.1.2019. Poster 

Viberg K, Lühmann K, Lille-Langøy R, Øygarden L, Kovacs KM, Lydersen C, Karlsen OA, Routti H, 

Goksøyr A. In vitro modulation of transcriptional activity in nuclear receptors of fin and blue whales 

by environmental pollutants. Primo, Charleston, 19-22.5.2019 

Warner, N.; Sandanger, T.; Dumas, P.; Ayotte, P.; Sagerup, K.; Gabrielsen, G.W. Screening of emerging 

Arctic risks. Fram Centre Dialogmøte for the flagship “Hazardous Substances”, 11. Oct 2019, Tromsø, 

Norway. 

 

Dagbladet: Gummigranulat på fotballbaner - en ustudert kilde til miljøgifter, Lisbet Sørensen (Jan 

2019) 

Deutschlandfunk interview: Kunstrasen als Plastikschleuder, Claudia Halsband (Feb 2019) 

Møte for kommuner og sportsunderlag-produsenter (FIDRA), gjennom kommunesamarbeid i 

nordsjøland (KIMO), Marte Haave on behalf of MARS innspill til MilDir høring kunstgress, Dorte 

Herzke et al. (Nov 2019) 

Høringsuttalelse fra prosjektgruppen MARS «Microplastics from artificial sports pitches: Composition, 

degradation and biological interactions” angående Kapittel 23A i forurensningsforskriften. "Utforming 

og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale." Dorte Herzke et al. (Nov 2019 
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Master og PhD studenter 

Devallior, Q. 2019. Influence of local and landscape features on profiles of exposure to pollutants in 

the tawny owl. MSc thesis Université de Franche-Comte. 

Gerard, Sia. May 2019. Geographic variation of human dietary intake of PCBs from Norwegian coastal 

fish species and potential health risks of consumption. Master’s thesis in Public Health, UiT. 

Hansen, E. 2019. Immunotoxicity of organo-halogenated contaminants in Norwegian white-tailed 

eagle Haliaeetus albicilla nestlings. MSc thesis UiT. 

Viberg, Karoline: In vitro modulation of transcriptional activity of nuclear receptors in blue whale 

(Balaenoptera musculus) and fin whale (Balaenoptera physalus) by environmental contaminants. 

University of Bergen. 2019 (veiledere fra NP og UiB) 

Nordang, Unini Mette. 2019. Adsorption of Organic Pollutants in Microplastic in the Arctic Ocean 

MSc thesis. UiT and NILU. 

Solheim Johnsen, Ingunn. 2019. «Avløp og oppdrettsanlegg som mulige forurensningskilder til 

mikroplast i blåskjell (Mytilus edulis)» MSc Thesis. UiT, NILU, HI. (Finansielt støttet av MIKON, 

bygger på kompetanse generert i flaggskipet Miljøgifter.) 

Oppstart 2019  

Benjaminsen, Stine Charlotte.  «Mapping and analyzing of plastic content in stomachs of glaucous 

gull (Larus hyperboreus)“. MSc Thesis. UiT, NILU, NP. (Finansielt støttet av Plast i Arktis, bygger på 

kompetanse generert i flaggskipet Miljøgifter) 

Stürzinger, Vegard.  “Microplastic in snow” MSc Thesis. UiT, NILU, NP. (Finansielt støttet av Plast i 

Arktis, bygger på kompetanse generert i flaggskipet Miljøgifter) 

Oppstart 2019 

 Hansen, Elisabeth PhD. “Physiological and ecological effects of organic and inorganic contaminants 

in marine and terrestrial raptor species”. NINA, NILU, UiT 

Undervisning 

Krogseth, I.S. Air pollution. Guest lecture in the course “HEL-3030: International and environmental 

health”, UiT – The Arctic University of Norway, January 10th 2019, Tromsø, Norway. 

Herzke, D. Chair at Special science session at SETAC Europe in Helsinki, May 2019 

Herzke, D.  Chair at Special Science Session, DIOXIN, Kyoto, August, 2019 

Herzke, D. Undervisning i BIO 3009 ved UiT, Plastic pollution in the Arctic 
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Vedlegg 1:  Prosjekter i flaggskipet 2019 

Theme 1: The effects of contaminants on human health and Arctic communities. 

Prosjektnr. Delprosjekt Deltakere Delprosjektleder Budsjett (KNOK) 

522018 

 

Evaluating the significance of spatial variability and body 

mass index (BMI) for human concentrations of persistent 

organic pollutants (POPs) in northern areas. 2. of 3 years 

NILU, UiT, HI NILU/UiT, Nøst 550 

612018 

 

Screening for Emerging Arctic health Risks to Circumpolar 

Human populations (SEARCH) 1. of 2 years 

NILU, APN, NP 

UiT, INSPQ 

NILU, Warner 500 

Theme 2: The fate and effects of contaminants in Northern ecosystem in combination with climate change, natural and 

anthropogenic stressors. 

 Delprosjekt Deltakere Delprosjektleder Budsjett 
(KNOK) 

Multiple stressors- combined impact of contaminants and climate change - birds 

462018 

 

Multi-stress relationships in seabird populations: interactions 

between natural stressors and environmental contaminants 

(Cont.) 

APN, NINA, 

NILU, NP 

NINA (Bustnes) 800 

442018  Impacts of environmental contaminants and natural stressors 

on northern raptors: RAPTOR (Cont.) 

NINA, NILU NINA (Bustnes) 350 

Bjørnøya- Arctic charr effect studies 

1202018 

 

ARctic CHarr Super Male quest (ARCHAiSM) 1. of 2 years NIVA, APN, UiT, 

INN 

NIVA (d’Auriac) 500 

Marine mammals- contaminant levels and effects 

602018 Giants of the ocean – affected by anthropogenic pollutants? 

3. of 3 years 

APN, NP, NILU, 

UiB,  Uni. Århus, 

Uni. Siena 

NP (Routti) 700 

Model development -emerging contaminants and bioaccumulation in seabirds 

132018 

 

Atmospheric inputs of organic contaminants of emerging 

concern to the Arctic and possible implications for ecosystem 

exposure. 3. of 3 years 

APN, NILU NILU (Krogseth) 550 

142018 

 

Development, evaluation, and application of a 

bioaccumulation model for organic contaminants in Arctic 

seabirds. 2. of 3 years 

APN, NINA, NP, 

NILU 

NILU (Krogseth) 550 

Theme 3: Impact from industrial development and urbanization in the North - Fate and effects of pollutants on Arctic 

ecosystems 

 Delprosjekt Deltakere Delprosjektleder Budsjett 

(KNOK) 

1002018  Microplastics from artificial sports pitches: composition, 

degradation and biological interactions (MARS) 3. of 3 years 

APN, NILU, 

SINTEF, HI 

APN/NILU 

(Halsband/Herzke) 

750 

312018  POPs adsorbing to Marine plastic litter in the Arctic marine 

environment acting as a new vector of exposure. 2. of 2 

years 

NILU, NP, Sintef, 

UiT 

NILU (Herzke) 700 

1032018 

 

Urban development, shipping and tourism impacts on 

marine ecosystem in Tromsø. Investigation of cocktail 

effects using bivalves as sentinel species. 2. of 2 years 

APN/NIVA, 

NILU, UiT 

APN (Geraudie) 400 

 

Theme 4.  Risk governance - Communicating and applying research results 

392018 An Arctic risk governance regime for multiple stressors: the 

case of interaction between climate change and hazardous 

chemicals’ (ARIGO) 2. of 2 years 

NIVA/APN, 

CICERO 

NIVA (Karlsson) 500 



11 
 

 
 
Eldbjørg S. Heimstad & Kjetil Sagerup, 1. april 2020 

 

Vedlegg 2: Dialogdag i flaggskipet Miljøgifter oktober 2019 

 

            Dialogdag  
Flaggskipet Miljøgifter og brukere av 

forskningsresultatene 
 

 Sted: Framsenteret, Møterom Ny Ålesund 2. et. 
 Tid: Fredag 11 oktober kl 10-15:30 

 
 

Deltakere: 
 
Deltakere fra Framsenteret: Eldbjørg Heimstad (leder Miljøgifter), Kjetil Sagerup (nestleder 
Miljøgifter), Torkjel Sandanger, Geir W. Gabrielsen, Jan Ove Bustnes, Louise K. Jenssen, Anne Katrine 
Normann, Anita Evenset, Nicholas Warner, Ingjerd S. Krogseth, Dorte Herzke, Marianne Karlsson, 
Golnoush Abbasi, Lovise S. Pedersen, Linda Hanssen, Justin Gwynn, Mikael Harju, Liv-Guri Faksness, 
Lisa B. Helgason. 
 
Miljødirektoratet: I Tromsø; Heidi Morka (seksjonsleder), Trine-Lise Torgersen (seksjonsleder), Linn 
Bryn Jacobsen (forskningskoordinator) og Marit Kjeldby (avd.dir); eksternt; Marianne Kroglund 
(seksjon for nordområdene og bilateralt arbeid; AMAP mm) og Eivind Farmen (miljøgiftovervåking mm) 
 
Fylkesmannen Troms og Finnmark, Miljøavd.: Per Kristian Krogstad  
 
Tromsø kommune, Enhet for klima, miljø og landbruk: Anja Johnsen 
 
Remiks Production AS: Pål Espen Teisnes  
Remiks Næring AS: Stein Åge Kaspersen 
 
Arctic Contaminants Action Program (ACAP): Inger Johanne Wiese (eksternt) 
 

 
Møteplan: 

• 10:00  Velkommen & innledning ved E. Heimstad & K. Sagerup-   intro og kort om 
evalueringen av flaggskipet Miljøgifter (10-15 min) 
 

• 10:20 Miljødirektoratet  (20 min) 
o Forskningsbehov knyttet til miljøgifter i Arktis 
o Hvorfor er forskningen på miljøgifter viktig for arbeidet vårt.  
o Hva pågår av relevante internasjonale arbeid/reguleringer, Nasjonalt relevant 

arbeid?  
 

• 10:40 Remiks Produksjon A.S. v/ Pål Espen Teisnes (10 min) 
o Remiks sitt syn på miljøgifter i farlig avfall  
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Ca. 11:05-11:15   Pause – kaffe/frukt 
 

• 11:20 Forskningen i flaggskipet Miljøgifter  
▪ Human miljøgiftseksponering de siste 40 år – konsekvenser for oss og 

kommende generasjoner (Torkjel Sandanger) 10+ 5 min 
▪ Mikroplast som opphav til kjemikalier i miljøet (Dorte Herzke) 10 + 5 min 
▪ Hva har forskningen på multistress effekter på sjøfugl gitt av kunnskap? (Jan 

Bustnes) 10 + 5 min 
▪ An Arctic risk governance for multiple stressors (Marianne Karlsson) 10 + 5 

min 
 

12:30-13:15       Lunsj 
 

• 13:15  Forskningen i flaggskipet forts. 
▪ Case Orrefjell: - kunnskap ut til folket ved aktiv involvering i 

forskningsprosjekt. (Louise K. Jenssen) 10+5 min 
▪ Screening of emerging Arctic risks. (Nicholas Warner) 10 + 5 min 
▪ Modellering som verktøy til å forstå utslipp, eksponering og 

bioakkumulering (Ingjerd Krogseth) 10 + 5 min 
 
Diskusjonspunkter:  5 min under hvert innlegg 

i) Har forvaltningen/brukere hatt nytte av og brukt resultatene?  
ii) Hvor viktig er vitenskapelige publikasjoner for implementering av reguleringer/tiltak?   

 
 

• Ca. 14:00- 15:30 Felles diskusjon 
 

• Hva er behovene framover for forvaltningen? Hvor mangler vi kunnskap, komponenter, 
metoder, prosesser, og hvordan kan flaggskipet bidra.  Hvordan samarbeider vi best mulig 
videre, til nytte for begge parter? Miljøgifter/Arktis, koblingen plast/mikroplast/miljøgifter, 
nye forskningsmetoder? 

• Evalueringen av flaggskipene ihht til målsetningen med Framsenteret peker på at 
samfunnsfagene ikke er tilstrekkelig integrert – vil dette kunne gi forsterket kunnskap for 
reguleringstiltak? 

 

• Identifisering av konkrete punkter som skal sikre god dialog videre: 
o Årlige møter tidlig høst? 
o Er det aktuelt å arrangere noe eksternt sammen? 
o Faglig påfyll ved lunsjer e-l. i Miljødirektoratet, Fylkesmannen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ekstern oppkobling vil bli gjort tilgjengelig via «Gotomeeting» for Miljødirektoratet, ACAP og AMAP 
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Spørreundersøkelse i regi av forskningskoordinator Donnelly, og svar fra deltakere etter 
dialogdagen- 14 besvarelser: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tidsmerke

1. Var Dialogdagen nyttig for 

deg?

2. Vil det du hørte og lærte 

på Dialogdagen påvirke din 

forskning fremover?
3. Vil du foreslå noen forbedringspunkter?

22.10.2019 

kl. 16.22.42 Ja Ja
Innlegg eller synspunkter fra Fylkesmannen/andre som kommer fra fylket eller kommunen

22.10.2019 

kl. 16.34.14 Ja miljørådgiver

22.10.2019 

kl. 16.51.01 Ja Ja
Mer tid til diskusjon mellom forvaltning og forskning

22.10.2019 

kl. 17.14.36 Ja Ja

22.10.2019 

kl. 23.06.07 Ja Nei
Innlegg fra Miljødirektoratet om forvaltningens behov.

23.10.2019 

kl. 08.18.42 Ja Nei

23.10.2019 

kl. 08.26.49 Ja

(Fra forvaltning) - øker 

kunnskapsgrunnlaget for 

beslutninger

Ikke for Dialogdagen som sådan siden den var godt gjennomført, men denne typen 

kontaktpunkter mellom forskning og forvaltning kunne gjerne ha vært oftere

23.10.2019 

kl. 09.31.36 Ja Ja

23.10.2019 

kl. 09.36.13 Ja

Forsker ikke, men det jeg 

lærte har betydning for 

arbeidet mitt

Strømming og opptak så flere kan se i etterkant er veldig nyttig.

23.10.2019 

kl. 10.40.30 Ja Ja

Etter min mening er målet med flaggskip lite ambisiøst med tanke på 'availbale resouces'. 

Kanskje problemene som må løses kan defineres bedre. Hvis det handler om høyt arktisk, 

bør virksomhetens påvirket reduseres med mer fokus på vitenskap. Hvis det handler om 

polarsirkelen, må virkningen av urbanisering analyseres.

23.10.2019 

kl. 11.17.46 Ja Ja

Det er viktig at Flagskip Miljøgifter gjennomfører dialogmøter med våre oppdragstakere og 

gode samarbeidspartnere for bedre å tilpasse oss de oppgaver de har på vårt fagområde

24.10.2019 

kl. 12.14.05 Ja Jobber i forvaltning

25.10.2019 

kl. 12.33.59 Ja Nei

25.10.2019 

kl. 13.19.01 Ja Ja
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Oppfølgingspunkter etter dialogmøtet i flaggskipet Miljøgifter, 11.10.19 

Utarbeidet i samarbeid mellom flaggskipledelse og Miljødirektoratet etter 

dialogmøtet 

i) Det var bred enighet om at denne type møte mellom Framsenterets forskere, forvaltning og 
andre brukere av forskningsresultater, har stor nytteverdi for alle. Dette inkluderer formidling av 
resultater fra forskerne og brukernes kunnskapsbehov. For forvaltningen er kunnskapsbehovet klart 
koblet til nasjonal og internasjonal regulering av miljøgifter, konkretisert gjennom deres deltakelse i 
komiteer og reguleringsarbeid i internasjonale avtaler og konvensjoner som REACH, Minamata og 
Stockholmkonvensjonen. I arbeidet med kunnskapssammenstillinger under for eksempel Arktis råd har 
forvaltningen også behov for samarbeid med og god oversikt over kunnskapsmiljøene ved 
Framsenteret Kunnskapssammenstillinger under Arktisk råd blir i sin tur brukt inn mot REACH og 
konvensjonene, og er dermed en fin måte å sammenfatte og tolke resultatene fra prosjektene slik at 
dette gir en nytteverdi for forvaltningen, jf punkt under. Det kan også ha nytteverdi for flaggskipenes 
forsker å kunne analyser og tolke resultater fra sine prosjekter i lys av tilsvarende arbeid i andre 
arktiske land.  

 
ii) Målsetningen bør være en sterkere dialog og interaksjon mellom forskermiljø og brukere av 
resultatene 
 

iii) Flaggskipets vitenskapelige arbeid omfatter forvaltningsrelevant forskning, og det er viktig å 
være oppdatert med forvaltningens kunnskapsbehov. Det er viktig for forvaltningen å være oppdatert 
på kunnskapsutviklingen knyttet til nordområdene, slik at arktiske problemstillinger kan bringes inn i 
nasjonalt og internasjonalt miljøarbeid. Fra evalueringen så foreslås det at brukerne kan involveres 
sterkere i design og utførelse av forskerprosjekter for å gjøre forskningen mest mulig relevant for 
bærekraftig forvaltning av nord-områdene. Vil dette kunne løses ved at brukerne deltar i en 
Referansegruppe som har tett dialog med flaggskipet i forkant av årlige utlysninger, gjennom 
utarbeidelse av vitenskapelige planer (5 års planer), eller mer konkret direkte i de pågående 
prosjektene?  

 
iv) Evalueringen påpeker at flaggskipene bør etterstrebe å sammenfatte og tolke resultatene fra 
prosjektene slik at dette gir en nytteverdi for forvaltningen. Evalueringen peker også på behovet for å 
styrke bidragene fra Framsenteret inn mot internasjonalt syntesearbeid, som i sin tur brukes inn i 
REACH og konvensjonsarbeid. Flaggskipet har til nå generert korte highlights fra prosjektene i 
årsrapportene, men disse korte formidlingstekstene har ikke alle konkrete resultater og tolkninger; og 
dermed sikkert ikke tilstrekkelig for forvaltningens behov? Det tar vanligvis mer enn ett år før 
prosjektene har generert forskningsresultater, og et lengre perspektiv på 2-3 år er kanskje mest 
relevant for å sammenfatte resultater i en slik form at forvaltningen kan gjøre bruk av det. Et 
løsningsforslag kan også være å engasjere flaggskipene mer aktivt i internasjonalt syntesearbeid, slik 
som under Arktisk råd. Flaggskipene har kompetanse som vil være verdifull å spille på når Norge gir 
innspill til scoping av Arktis råds prosjekter. Flaggskipene har også et forskningsnettverk som 
forvaltningen kan lene seg på når vi skal foreslå norske bidragsytere i arbeidet med rapporter og i 
review-prosesser. AMAP arbeidet for tiden med flere rapporter hvor bidrag fra forskere i flaggskip 
miljøgifter er relevant (Human health in the Arctic; POPs and climate interactions; Mercury in the 
Arctic). Flere forskere som også deltar i flaggskipprosjekter er allerede involvert, men det er helt sikkert 
rom for å utnytte dette enda mer. Å ha en eller flere kontaktpersoner i flaggskipet som kan være 
behjelpelig med å foreslå navn på forskere som kan bidra inn i utredningsarbeidet; som kan bidra til å 
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sjekke at norske data er godt dekket; og som kan bistå i å finne norske forskere som kan bidra med 
fagfellevurdering; ville være verdifullt. 
 

v) Dialogmøter for hele senteret eller for hvert enkelt flaggskip er en målsetning for Framsenteret 
og vil bli fulgt opp i tiden og konkretisert som svar på anbefalinger fra evalueringen. To flaggskip har 
sålangt hatt slike møter i år, flaggskipet Miljøgifter og Fjord&Kyst. 

 
vi) Det er av interesse å finne ut om brukerne ønsker større møter som omhandler flere tema 
og/eller tverrfaglighet i og mellom flaggskipene med tema klimaendringer (Polhavet, Fjord & kyst, 
Terrestre), havforsuring, miljøgifter og konsekvens av industriaktiviteter (Mikon) samt programmet 
plast.  Eller om det er mer hensiktsmessig med mer avgrensete tema/flaggskip.  

 
vii) Forslag til formalisering av samarbeid:  

 
a) På kort sikt i 2019 mottar Miljødirektoratet og andre brukere samme informasjon som 

sendes til KLD, dvs prosjektforslag som sendes 15. januar til departementet, 
årsrapportene som sendes 1. april hvert år.  Flaggskipet vil gjerne ha tilbakemelding 
fra Miljødir. om dette er nyttig informasjon, og om dette kan initiere kontakt mot 
flaggskipet og de enkelte prosjektlederne. 
 

b) Flaggskipet ønsker sterkere inkludering av brukerne ved oppdatering av den 
vitenskapelige planen som utgår i 2020. Denne prosessen vil bli initiert gjennom møte 
i flaggskipet i løpet av 2020 der brukere inviteres til å delta med innspill på 
kunnskapsbehov. 

 
c) Tiltak over et 1-2 år: Det opprettes en Referansegruppe for flaggskipet der brukerne 

(Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Tromsø kommune, AMAP, ACAP m.fl.) er viktigste 
medlemmer.  Årlige møter med Referansegruppen i forkant av utlysninger. De første 
møtene bør diskutere hvilken form man ønsker på interaksjon og kommunikasjon, og 
definere oppgavene for referansegruppen. Relevante oppgaver er: gi innspill til 
utlysningstekst; gi innspill til utvikling av vitenskapelig plan; få innspill til screening og 
ny overvåking; diskutere relevante arktiske problemstillinger som Norge bør løfte inn 
i internasjonalt samarbeid; bidra til oversikt over norsk kompetanse og 
kunnskapsstatus på tema som skal diskutere internasjonalt; gi innspill til navn på 
forskere som kan bidra i internasjonalt syntesearbeid. 

 
d) Forslag til tidspunkt for møtene:  

Januar måned hvert år: Hvis flere fra Miljødirektoratet, ACAP, AMAP deltar på Arctic 

Frontiers konferansen som holdes i Tromsø januar måned hvert år, så vil det kunne 

arrangeres et møte, enten som del av side-event på konferansen eller et eget møte på 

Framsenteret. 

September/oktober hvert år: møte i forkant av utlysningstekst for søknader med frist 

1. november. Utlysningstekst skal være publisert senest 4 uker før fristen, dvs. 1 

oktober. 

Gotomeeting/lunsj seminarer- kan være greit å bruke for kortere møter/workshop 
som er temabasert og som supplement til ett eller to fysiske møter. 

 


