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Årsrapport for året 2020 

Flaggskipet ”Miljøgifter – effekter på økosystem og helse”  
 

Flaggskipet Miljøgifter fikk tildelt inntil 7.044 millioner kroner fra Klima- og Miljødepartementet (KLD) 

for året 2020. Noen prosjekter hadde tidligere på året noen forsinkelser grunnet covid, men problemet 

løste seg i løpet av høsten 2020 for de fleste, bortsett fra ett prosjekt. Ubrukte midler på kr 150 000 

for dette prosjektet ble derfor ikke fakturert KLD for året 2020.  

 

Utlysningen av midler for 2020 prosjektene tok opp anbefalinger fra den eksterne 

evalueringskomitéen. Flaggskipet ønsket sterkere prioritering av prosjekter som har bredt samarbeid 

mellom institusjoner og fagfelt, og spesielt flerfaglige og tverrfaglige problemstillinger der 

samfunnsvitenskap er en av hovedkomponentene. I tillegg til dette ble det spesifisert at forskningen 

skulle svare til kunnskapsbehov hos forvaltningen. Uansett tilleggskriterier så har vitenskapelig kvalitet 

av prosjektene vært førende for innstilling og prioriteringer. I 2020 finansierte flaggskipet 14 prosjekter 

som svarte godt til forvaltningens forskningsbehov og kunnskapsoppbygging i de fire temapakkene av 

flaggskipet. I tillegg ble det satt av midler til møtevirksomhet, administrasjon, formidling og evaluering 

av søknader. Halvparten av prosjektene var pågående prosjekter. Noen av de resterende prosjektene 

var mindre ettårige pilotprosjekter, ett med sammenstilling av kunnskap til nytte for forvaltning, samt 

ett med syntese og publisering av data.  

 

På grunn av den spesielle situasjonen med covid og nedstengning så måtte et større 2 dagers 

strategimøte på Sommarøy avlyses. Som en oppfølging gjennomførte flaggskipet en 

spørreundersøkelse på forsommeren 2020 som ble sendt ut til en stor epost liste med mange 

medlemsinstitusjoner, i tillegg til Miljødirektoratets avd. miljøgifter. Vi mottok flere og gode innspill til 

vitenskapelig plan, målsetning, tverrfaglighet og utdanning.  Spørreundersøkelsen ble etterfulgt av to 

dagers workshop i slutten av august (25.-26. august 2020). Både forskerne i miljøgiftflaggskipet og 

Miljødirektoratet syns den nåværende vitenskapelige planen med temainndelingen, og beskrevne 

kunnskapsbehov, i stor grad er dekkende for det flaggskipet bør prioritere i årene fremover, men at 

det er behov for å ta inn et større perspektiv med samlet påvirkning og samfunnsrelevans. Flere har 

vist til at en styrke i flaggskipet er muligheten til å realisere vitenskapelig forskning for mindre og/ eller 

nyskapende prosjekter som ikke har hatt mulighet for finansiering gjennom Forskningsrådet. Dette har 

vist seg å gi merverdi ved å bygge opp gode samarbeidsteam som har resultert i ekstern finansiering 

gjennom Forskningsrådet og EU.  

 

Flaggskipet arrangerte et lunsjforedrag 18. september med foredrag av Katrin Vorkamp som er en 

sentral forsker og kunnskapsleverandør i AMAP arbeidsgruppen under Arktisk råd. Flaggskipledelsen 

ga en presentasjon om resultater fra flaggskipet på et digitalt webinar 29. september 2020 om 

kvikksølv i Arktis arrangert av arbeidsgruppen ACAP under Arktisk råd. I tillegg ble det arrangert et 
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webinar i regi av Helge Markusson 11. november der flaggskipet hadde tre innlegg med relevans for 

forvaltning og andre brukere, der bruk av forskningsresultater var sentralt tema.1 

 

Styringsgruppen ved Framsenteret har formidlet at år 2021 sannsynligvis blir det siste året for 

flaggskipene i den form de er i nå, og flaggskipet Miljøgifter har prioritert å få en god avslutning av 

pågående prosjekter i 2021.  

 

De påfølgende sidene viser korte oppsummeringer fra prosjektene i 2020, liste over publikasjoner og 

formidlingsaktiviteter. En oversikt over alle prosjektene som er finansiert gjennom flaggskipet i 2020 

er gitt i vedlegg 1.  

  

 
1 https://framsenteret.no/nyheter/2020/11/11/se-webinar-i-opptak-miljogifter-hvordan-bruke-
forskningsresultatene/  

https://framsenteret.no/nyheter/2020/11/11/se-webinar-i-opptak-miljogifter-hvordan-bruke-forskningsresultatene/
https://framsenteret.no/nyheter/2020/11/11/se-webinar-i-opptak-miljogifter-hvordan-bruke-forskningsresultatene/
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Kort oppsummering av resultatene fra forskningen i flaggskipet miljøgifter i 2020 

 
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. 

Oppgaven beregnet også humant 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. Foreløpige resultater viser at modellen evner å gjenskape sammenhengen 

mellom globale historiske utslipp av PCB-153 og konsentrasjoner i sild og torsk i norske havområder 

de siste to tiårene, inkludert variasjon i tid og rom. Dette er lovende for at denne modellen i fremtiden 

kan bli et nyttig verktøy for forskere og forvaltning interessert i å beskytte økosystemer og human 

helse fra organiske miljøgifter (Krogseth & Nøst, NILU og UiT). 

 

Nye miljøgifter i arktisk befolkning fra Norge og Canada 
Mennesker er eksponert for klorerte parafiner innendørs. Luftprøver samlet innendørs fra lysgården i 

Framsenteret med nyutviklet luftprøvetaker av NILU avdekket både kort- (SCCPs) og mellom- (MCCPs) 

kjedete klorparafiner på nanongram (ng) nivå per kubikkmeter luft. Klorparafinene ble funnet i både 

gass- og partikkelfase. Luftkonsentrasjonene varierte avhengig av omgivelsene (romstørrelse, 

bygningsmaterialer etc). Analyser av samme komponenter ble utført i flaggskipprosjektet PolarTrace, 

av luft fra innendørs arealer i Framsenteret (kjøkken/fellesareal (Fram 2 bygg) og kontorer (Fram 1 

bygg). Høyere konsentrasjon av SCCPs ble funnet i gassfase i Fram 1 sammenlignet med 

prøvetakingssteder i Fram 2.  For MCCPs, eksponering ble høyere i gass – og partikkelfaser i felles 

områdene i Fram 2. Potensielle kilder vil undersøkes nærmere. Foreløpige resultater i blodprøver fra 

mennesker fra Nord Canadisk befolkning viste eksponering til MCCPs. Konsentrasjonene var lavere enn 

nivåene i luft og indikerer metabolisering av klorparafiner. Videre undersøkelser er nødvendige for å 

verifisere intern metabolisme av klorparafiner og om metabolitter utgjør en helserisiko. (Warner, 

NILU). 

  

http://www.framsenteret.no/effekter-av-miljoegifter.178636.no.html#.WhvLBeSWzIU
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Perforce-North 

PERFORCE-North er den arktiske koblingen til det europeisk nettverket European Training Network 

(ETN) PERFORCE3. ETN samler verdensledende forskningsinstitusjoner i en rekke relevante 

fagområder der toppmoderne teknologier anvendes, for å kunne bidra med høyest mulig kvalitet i 

utdanning og forskning på hvordan PFAS påvirker menneskene og hvordan dette globale 

forurensingsproblemet kan løses. En av hovedoppgavene i Perforce-North er veiledning av to 

doktorgradsstudenter som skal forske på befolkningens eksponering for PFAS-forurensning og hvilke 

effekter det har på helsen. To PhD-kandidater og en masterstudent er nå på plass i Tromsø, de startet 

prosjektene sine i september 2020. Dr. gradsstudentene har begynt med å analysere PFAS og deres -

forløpere i blodprøver fra menn og kvinner fra Tromsø samlet inn fra 1986 til 2016. Blodprøvene er 

også koblet til tiden før og etter sykdomsutfall som diabetes. Metoden for nye PFAS som utvikles for 

human blod settes også i bruk for blod prøver fra arktiske dyr. (Herzke, NILU). 

 
Dyrs helse 
Sjøfugl og samlet belastning 
Studier av miljøgifter i sjøfugl i Kongsfjorden har vist at kvikksølvnivåene i krykkje falt fram til 2014 

for deretter å stige kraftig de siste årene. Dette ser ut til å skyldes miljøendringer, særlig endringer i 

utbredelse av havis og tilgang av ulike næringsemner, sannsynligvis som følge av global oppvarming. 

Det er også påvist hvordan miljøgifter påvirker hekkeadferden til krykkje. (Bustnes og Gabrielsen, 

NINA og Norsk Polarinstitutt).   

 

Raptor 

Det er blitt funnet synkende nivåer av flere tungmetaller, for eksempel bly og kadmium hos kattugle i 
Trøndelag, men det er også påvist at lokale kilder, som tungindustri, kan være viktige kilder for toksiske 
tungmetaller. Videre er det gjennom studier av egg fra fugler som veksler mellom marint miljø og 
ferskvann påvist at giftige fluorforbindelser, i større grad enn klororganiske stoffer, kan ha marine 
kilder. Videre er det gjort sammenligninger mellom terrestriske og ferskvanns økosystemer med 
hensyn på akkumulering av ulike miljøgifter, og det er påvist at forskjellige faktorer påvirker 
anrikningen i ulike økosystemer (Bustnes, NINA) 
 
Marine pattedyr 
I løpet av 2020 har det blitt samlet fettbiopsier fra spekkhoggere og en cellelinje har vært etablert av 

dem. Cellene skal brukes videre til å studere hvordan miljøgiftblandingen som finns i spekkhoggere 

påvirker lipidsammensetning og profilering av utrykk til tusenvis av gener (RNA-sekvensering). Det har 

også blitt satt opp eksperimenter hvor det ses på hvordan blandinger av miljøgifter påvirker isbjørn- 

og finhvalceller og metodene er under optimalisering. Disse studiene skal vise hvordan miljøgifter 

påvirker isbjørn og hval på cellenivå.  En Master student deltar i prosjektet. (Routti, Norsk 

Polarinstitutt). 

 
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 to Y kromosomer (YY) i stedet for et som hos vanlig hanner (XY). Hvis 

disse «superhanner» reproduserer seg blir avkommet bare hanner, noe som bidrar til økt ubalanse i 
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den påvirkede populasjonen. I dette prosjektet har vi utviklet en allelisk diskriminering metodikk for å 

skille YY «superhanner» individer fra vanlig XY hanner. Artifisielt produsert YY S. fontinalis individer ble 

brukt til uttesting av metodikken. De to utviklede markørene ble amplifisert for flere salmonid arter, 

i.e. Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus fontinalis i tillegg til Salvelinus alpinus, slikt at metodikken har 

anvendelse for et bredere utvalg av relevante arter. Det gjenstår å øke robusthet av metoden for å 

kunne, 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). 

 
Kilder, opptak og modellutvkling 
Kvikksølv i Barentsregionen 
Økt tilstedeværelse av menneskelig aktivitet og urbanisering i Arktis gir opphav til lokal forurensing. 

Dette er spesielt viktig for russisk del av Barentsregionen (Murmansk regionen, Karelia og Arkhangelsk 

regionen). Disse områdene er rike på mineralforekomster og skog, og har gitt opphav til stor industriell 

virksomhet som smelteverk, gruvedrift og papir og tremasseindustri, med potensielt høye utslipp av 

kvikksølv. Dette prosjektet har sålangt kartlagt de viktigste industrikildene fra land som gir opphav til 

kvikksølv forurensing i Barentsregionen, med fokus på Barentshavet. Kartleggingen har også inkludert 

bidraget fra elvetilførsler, og videre forskning vil vurdere potensiell påvirkning og effekter av kvikksølv 

på fisk og andre organismer i Barentshavet. Studiet skal resultere i en vitenskapelig publikasjon. 

(Braaten, NIVA). 

 
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 sammenhengen 

mellom globale historiske utslipp av PCB-153 og målte konsentrasjoner av miljøgifter i krykkje i 

Kongsfjorden, noe som er svært lovende for videre utvikling og anvendelse av modellen. Dette 

prosjektet har også resultert i et nytt tverrfaglig NFR-prosjekt (COPE, NFR #287114) hvor sjøfugl-

modellen kommer til å inngå som et viktig verktøy. Det jobbes nå videre med modellen for å inkludere 

både polarmåke og ærfugl, og denne datamodellen kommer til å bli et svært nyttig verktøy i 

kombinasjon med alle felt-dataene som allerede finnes (Krogseth, NILU). 

IcePOPs – hvordan avrenning fra land påvirker miljøgiftkonsentrasjoner i kystnære næringsnett 
Økende temperaturer fører til reduksjoner i snø- og is-dekke i nordområdene. Når isbreer og 

permafrost smelter, blir de potensielle kilder til organiske miljøgifter i kystøkosystemer. Kunnskapen 

om hvordan avrenning fra land påvirker miljøgifts-konsentrasjoner er imidlertid mangelfull. 

Målsetningen med IcePOPs-prosjektet er å kartlegge hvordan organiske miljøgifter som kommer fra 

avrenning fra land tas opp i kystnære pelagiske og bentiske næringsnett. Totalt ble 46 

dyreplanktonprøver fra Isfjorden på Svalbard analysert for DDT, HCH, PCB og klordan. Ytterligere 

analyser av kirale forbindelser pågår. Analyser av stabile isotoper av karbon ble gjennomført for å spore 

karbonkilden til dyreplankton gjennom sesongen. Det ble observert en nedgang i d13C fra mai til juni 

til august, noe som indikerer en marin karbon-kilde tidlig i sesongen og et høyere bidrag av terrestrisk 
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materiale senere på sommeren. Resultatene viser at konsentrasjonene av miljøgifter i dyreplankton 

generelt var høyest i mai, rundt vårblomstringen, og lavere i juni og august.  Det vil si at 

konsentrasjonene avtok utover sommeren samtidig som d13C-verdiene indikerte en nedgang i innslag 

av terrestrisk materiale i dietten. Dette kan indikere at forurensningsopptaket er høyest under 

vårblomstringen når dyreplankton spiser intens på den marine planteplankton oppblomstringen. 

Kilden til miljøgiftene er da havstrømmer eller atmosfære, dvs. langtransport. Terrestriske tilførsler 

synes å fortynne miljøgifts-konsentrasjoner i juni og august, noe som fører til lavere konsentrasjoner i 

vannsøylen og dermed lavere konsentrasjoner i næringsnettet. Våre resultater er dermed i strid med 

hypotesen om at avrenning fra land fører til forhøyde miljøgiftsnivå i de kystnære økosystemene.   

(McGovern, NIVA) 

 
Industriell påvirkning og urbanisering i Nord 
NORM 
Siden 2010 har de årlige utslippene av produsert vann på norsk sokkel variert mellom 125 og 161 

millioner m3 (Miljøstatus.no). Dette inkluderer årlige utslipp av omtrent 800 GBq (1 GBq=109 Bq) 

naturlig forekommende radioaktive stoffer som bly-210 (210Pb), radium-226 (226Ra) og radium-228 

(228Ra). Det finnes i dag lite kunnskap om hvordan slike stoffer spres og avsettes i det marine miljø, 

samt hvilken påvirkning de har på marine organismer. Det er et norsk forvaltningsmål at nivåene av 

naturlig forekommende stoffer ikke skal overstige naturlige bakgrunnsverdier. Per i dag mangler vi 

imidlertid bakgrunnsverdier for naturlig forekommende radioaktive stoffer i det marine miljø. I 

prosjektet «NORM in Norwegian marine areas» er målet derfor å sammenstille eksisterende kunnskap 

om disse stoffene for å etablere bakgrunnsverdier. I prosjektet bruker vi blant annet sedimentkjerner 

som er samlet inn i Mareano-prosjektet, der det er analysert naturlige radionuklider i sedimentlag som 

er avsatt før utslipp av produsert vann startet. I fremtiden skal kunnskapen benyttes i vurderinger av 

utslippstillatelser og oppnåelse av forvaltningsmål.  I løpet av 2020 kom vi langt på vei med 

sammenstilling av data. Noen ekstra prøver ble også samlet inn i et område vi manglet data. I 2021 vil 

vi fullføre sammenstilling av data og ferdigstille analyser av prøver som ble samlet inn i 2020. 

Resultatene skal sammenstilles i en vitenskapelig publikasjon i løpet av 2021. (Heldal, HI) 

 

PharmArctic ‐ Kilder, bioakkumulering og skadebegrensning av legemiddelrester på Svalbard 
Vi har vist at legemidler er tilstede i arktisk biota i et område der lokal forurensning er forventet å være 

relativt lav.  Dette er sannsynlig første gang at legemiddelrester er påvist i arktiske organismer fra 

Svalbard. Konsentrasjonen av noen av stoffene er på samme nivå eller høyere (Ibuprofen) enn det som 

er målt i mer tettbefolket strøk. Funnene er av interesse for lokale myndigheter på Svalbard, så vel 

som nasjonale. Videre analyse og databehandling bør gjøres før resultatene kommuniseres til 

myndighetene, spesielt kloakkprøver, og videre datainnsamling om demografi, bruk av legemidler i 

lokalsamfunnet samt potensielt bidrag fra turisme etc. (Øverjordet, SINTEF) 

 

Polartrace: Lokale kilder og effekter av miljøgifter i Arktis 

Luft er et viktig media for miljøgifter, da den både er transportåre for miljøgifter (fra kilden til 

mottakeren) og luft inneholder en kompleks blanding av mange ulike typer miljøgifter. I vårt studie så 

ble luftprøvetakere (både passive og aktive) utplassert innendørs på 5 lokasjoner i Tromsø. Som del av 

prøvetakingsstrategien så ble duplikater av luftprøvetakere utplassert på samtlige lokasjoner, dette 

for at vi kan gjøre både kjemisk analyse og toksisitetstesting parallelt av eksakt samme luft (samme 
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eksponering). Luftprøvene skal analyseres for et utvalg av forbindelser som er antatt å være 

hormonforstyrrende, som eks. klorparafiner, «nye» flammehemmere, PAH-er og bisfenoler. Når det 

kommer til toksisitetsanalyser så har det blitt etablert en analyse som har blitt testet for komponenter 

som vi vet er hormonforstyrrende (e.g. bisfenol-A og 4,4-bifenol). Her har det blitt brukt en cellelinje 

(CALUX) som uttrykker endogene østrogenreseptorer. Basert på resultater fra prøvene og 

toksisitetstestingen så vil et lite utvalg av prøver også testes for gentoksisitet (DNA skade). Luften vi 

puster inn består av kompleks blanding av organiske og uorganiske forbindelser. En miljøgift alene 

trenger ikke å være skadelige, men det er stor usikkerhet knyttet til den kombinerte effekten av 

eksponeringen. Gjennom dette prosjektet så kan vi studere mulige skadelige effekter det kan ha å bli 

utsatt for en blanding av ulike typer miljøgifter. På sikt så kan man bruke ulike screening metoder for 

evaluering av toksisitet og gjennom det, kunne håndtere risiko fra eksponering. (Halse, NILU) 

 

Risikostyring - anvendelse av forskningsresultater 
Et forvaltningsregime for samlet belastning i Arktis- ARIGO 

Prosjektet har gitt ny verdifull informasjon om betydningen av vitenskapelig kunnskap i 

politikkutforming under Stockholm-konvensjonen (POP-er), med søkelys på de samvirkende 

stressfaktorene klima og organiske miljøgifter. Gjennom omfattende dokumentanalyser og intervjuer 

med nøkkelinformanter hos norske og svenske miljømyndigheter, samt AMAP, har vi belyst 

betydningen av og prosessen med å inkludere Arktisk forskning og vitenskap i global policy. Vi har vist 

hvor viktig drahjelpen av AMAP som brobyggere og kunnskapsmeglere har vært for å sette Arktis 

miljøforskning om samvirkende stressfaktorer på den politiske agendaen. Samtidig viser vår studie at 

arbeidet med å innpasse klimapåvirkningen i Stockholms konvensjonen så langt har stoppet opp, trolig 

på grunn av at det eksisterende sakskomplekset allerede er for omfattende, og at toneangivende 

politiske aktører er uvillige til å gjøre koblingen mellom disse saksfeltene. ARGIO har bidratt med ny 

kunnskap om hvordan relasjonen mellom forskning og politikk utforming kan og bør organiseres for at 

forskningen skal være så relevant som mulig for beslutningstakere og bidra til reell endring. Prosjektet 

understreker at en styrket forståelse av hvor samvirkende stressfaktorer (multistress) er håndtert på 

ulike styringsnivåer og grensesnittet mellom vitenskap og politikkutforming, er betimelig og viktig. 

ARIGO har under sin sluttfase bidratt med kunnskapsbaserte innspill til hvordan Norges følger opp 

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

suksess) og AMAPs pågående oppdatering av klima-POP-rapporten for Arktis, samt konsultasjon med 

UNEP for mulig global ekstrapolering (Karlsson, NIVA). 
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Undervisning 

Maeve McGovern: week of coursework for master students at UiT in the course Bio-

3009 Arctic Marine Pollution, visiting lecturer. The data from the project IcePOPs was 

used as a sample dataset for students to learn about data treatment and non-detect 

replacement methods in an R-seminar titled: “Realities of working with lower-food-

web contaminant data: Data treatment and visualization in R.”   

 

Media 
Legemidler - Fant antideppresiva og smertestillende i krepsdy 

https://gemini.no/2021/01/fant-antidepressiva-og-smertestillende-i-krepsdyr-pa-svalbard-
legemidler/  

 
Krepsdyr får i seg antidepressiva og smertestillende 

https://forskning.no/forurensning-havet-medisiner/krepsdyr-far-i-seg-antidepressiva-og-
smertestillende/1801031 
 

Kan vi skille mellom forskjellige kilder til naturlige forekommende radioaktive stoffer i 
det marine miljø? 
https://dsa.no/publikasjoner/_/attachment/inline/f2b167ac-6c5d-4ae9-908c-
aea3fa575c6d:ee4413401ca633a2b678fb272f0ee7b023ac4775/DSA-
info_2_2021_Marintmiljo.pdf 
 

Bruker ny metode for å spore utslipp av radioaktivitet fra olje- og gassnæringen 
https://framsenteret.no/nyheter/2021/02/25/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-
radioaktivitet-fra-olje-og-gassnaeringen/ 
 
https://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2021/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-
radioaktivitet-fra-olje-og-gassneringen-1 
 
https://dsa.no/nyheter/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-
gassnaeringen 
 

https://gemini.no/2021/01/fant-antidepressiva-og-smertestillende-i-krepsdyr-pa-svalbard-legemidler/
https://gemini.no/2021/01/fant-antidepressiva-og-smertestillende-i-krepsdyr-pa-svalbard-legemidler/
https://forskning.no/forurensning-havet-medisiner/krepsdyr-far-i-seg-antidepressiva-og-smertestillende/1801031
https://forskning.no/forurensning-havet-medisiner/krepsdyr-far-i-seg-antidepressiva-og-smertestillende/1801031
https://dsa.no/publikasjoner/_/attachment/inline/f2b167ac-6c5d-4ae9-908c-aea3fa575c6d:ee4413401ca633a2b678fb272f0ee7b023ac4775/DSA-info_2_2021_Marintmiljo.pdf
https://dsa.no/publikasjoner/_/attachment/inline/f2b167ac-6c5d-4ae9-908c-aea3fa575c6d:ee4413401ca633a2b678fb272f0ee7b023ac4775/DSA-info_2_2021_Marintmiljo.pdf
https://dsa.no/publikasjoner/_/attachment/inline/f2b167ac-6c5d-4ae9-908c-aea3fa575c6d:ee4413401ca633a2b678fb272f0ee7b023ac4775/DSA-info_2_2021_Marintmiljo.pdf
https://framsenteret.no/nyheter/2021/02/25/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-gassnaeringen/
https://framsenteret.no/nyheter/2021/02/25/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-gassnaeringen/
https://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2021/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-gassneringen-1
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https://dsa.no/nyheter/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-gassnaeringen
https://dsa.no/nyheter/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-gassnaeringen
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https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/februar/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-
radioaktivitet-fra-olje-og-gassneringen 
 

NIVA/ CICERO.2021. «Isen må brytes» når arktisk forskning skal omsettes til 
internasjonal politikk – NIVA  11.03,21 

 
«Isen må brytes» når arktisk forskning skal omsettes til internasjonal politikk 

https://framsenteret.no/nyheter/2021/03/11/isen-ma-brytes-nar-arktisk-forskning-skal-
omsettes-til-internasjonal-politikk/ 
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https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/februar/bruker-ny-metode-for-a-spore-utslipp-av-radioaktivitet-fra-olje-og-gassneringen
https://www.niva.no/nyheter/isen-ma-brytes-nar-arktisk-forskning-skal-omsettes-til-internasjonal-politikk
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Vedlegg 1: Prosjekter i flaggskipet 2020 

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

Prosj nr. Delprosjekt Deltakere Delprosjektleder Budsjett 

(KNOK) 

442/672019 Evaluating the significance of spatial 

variability and body mass index (BMI) for 

human concentrations of persistent organic 

pollutants (POPs) in northern areas. 3. of 3 

years 

NILU, UiT, HI NILU/UiT, Nøst & 

Krogseth 

324 

481/762019 Screening for Emerging Arctic health Risks to 

Circumpolar Human populations (SEARCH) 2. 

of 2 years 

NILU, APN, NP UiT, 

INSPQ 

NILU (Warner) 500 

468/692019 Innovative Training Network on per and 

polyfluorinated alkyl substances towards the 

Future Of Research - The Norwegian Arctic 

link (PERFORCE-North). 1. of 3 years 

NILU, UiT, APN NILU (Herzke) 450 

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 

448/722019 Multi-stress relationships in seabird 

populations: interactions between natural 

stressors and environmental contaminants 

(Cont.) 

APN, NINA, NILU, NP, 

UiT, UiO, NTNU, 

Chizé, France 

NINA (Bustnes) 800 

441/682019 Impacts of environmental contaminants and 

natural stressors on northern raptors:  

RAPTOR (Cont.) 

NINA, NILU, UiT, Univ 

Antwerpen, Univ. 

Århus, Univ Vet Med, 

Wirn, CNRS 

Strasbourg 

NINA (Bustnes) 350 

Bjørnøya- Arctic charr effect studies 

522/592019 ARctic CHarr Super Male quest (ARCHAiSM) 

2. of 2 years 

NIVA, APN, UiT, INN NIVA (d’Auriac) 400 

Marine mammals- contaminant levels and effects 

462/602019 Cellular responses to contaminant exposure 

in marine mammals from the Arctic. 1. of 3 

years 

NP, UiT, APN, UiB, 

Univ. South Carolina 

NP (Routti) 600 

Sources, uptake and model development  

440/632019 Development, evaluation, and application of 

a bioaccumulation model for organic 

contaminants in Arctic seabirds. 3. of 3 years 

APN, NINA, NP, NILU NILU (Krogseth) 480 

475/772019 Uptake of terrestrially-derived legacy POPs in 

Arctic coastal food-webs (IcePOPs). 1 year 

NIVA, APN, NILU, UiO NIVA (McGovern) 450 

472/712019 Mercury in the Barents region – a review of 

terrestrial sources, river fluxes, and 

environmental effects. 1 year 

NIVA, APN, NILU NIVA (Braaten) 250 
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Theme 3: Impact from industrial development and urbanization in the North - Fate and effects of pollutants 

on Arctic ecosystems 

 Delprosjekt Deltakere Delprosjektleder Budsjett 

(KNOK) 

534/75219 PharmArctic– Sources, effects and mitigation 

alternatives for pharmaceuticals in the marine 

environment around the settlements of 

Svalbard - a transdisciplinary approach. 1 year 

SINTEF, NP, UNIS, 

NTNU 

SINTEF (Øverjordet) 500 

508/702019 POLARTRACE- Local sources and effect-based 

monitoring of new anthropogenic organic 

pollutants in the Arctic – building knowledge to 

reduce human footprint in the Arctic 

environment. 1 year 

NILU, NIVA, UNIS, 

Statsbygg 

NILU (Halse) 450 

464/732019 NORM in Norwegian marine areas. 1 year DSA, HI, NGU DSA (Jensen) 250 

Theme 4.  Risk governance - Communicating and applying research results 

 Delprosjekt Deltakere Delprosjektleder Budsjett 

(KNOK) 

532/582019  An Arctic risk governance regime for multiple 

stressors: the case of interaction between 

climate change and hazardous chemicals’ 

(ARIGO).  1 year to finalise publication 

NIVA/APN, CICERO NIVA (Karlsson) 500 

 

 


