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Et verktøy i kampen mot miljøgifter



Følge opp nasjonale mål

 Forurensning skal ikke skade helse 

eller miljø

 Utslipp av helse og miljøfarlige 

stoff skal stanses

 Prioritetslista; en levende liste 



Formål med Miljøprøvebanken (MPB)

MPB - unik mulighet til å styrke miljøkunnskapen

«Kunne bidra til å gi miljøforvaltningen bedre 

muligheter til å sette inn tiltak for å begrense 

skader forårsaket av både nye og gamle 

miljøgifter gjennom retrospektive analyser av 

lagret materiale vurdert opp mot analyser av 

nåtidens materiale»



Miljøgiftovervåkning - behov i endring

 Før fokus på klassiske miljøgifter (= 

regulerte stoffer)

 Nå fokus på nye miljøgifter (=ikke 

regulerte stoffer)

 Forstå miljøgifters skjebne i miljøet 

og effekter:

 Biomagnifisering på land og i vann

 Effektparametere og vurdering av 

blandingsgiftighet



Bruk av miljøgiftovervåkningsdata

 Informasjon om miljøtilstanden

 Redusere bruk og utslipp av 
miljøgifter

– EUs kjemikalieregelverk REACH

– Stoffer til Stockholmkonvensjonen 
om persistente organiske 
miljøgifter  (POP-er)

– Minamatakonvensjonen om 
kvikksølv



Overvåking gir kunnskap - kunnskap er 
nødvendig for å påvirke internasjonalt



Hva kan banken gi oss av data?

 Historiske data, utvikling i miljøgiftinnhold over tid 

 Belastning på ulike trofiske nivå

 Ulike typer vev og prøver fra ulike deler av miljøet

 Geografisk utbredelse



Miljøforvaltningens forskningsbehov - miljøgifter

 Kunnskap om kilder, tilførsler og spredning av 

miljøgifter, spesielt for nye miljøgifter

 Nye metoder for å påvise stoffer, spredning, 

effekter for nye miljøgifter inkludert 

hormonforstyrrende stoffer og nanomaterialer

 Helse- og miljøvirkninger inkludert samvirkende 

effekter mellom ulike miljøgifter, klimaendringer 

og andre stressfaktorer



Retningslinjer for uttak av prøver fra banken

 Miljødirektoratet utarbeidet 

uttakskriteriene i samarbeid med 

Miljøprøvebankens ekspertgruppe

 Ekspertgruppa skal vurdere søknadene 

om uttak - sier ja/nei ut fra kriteriene

 Løpende vurdering av kriteriene med 

eventuelle justeringer etter behov



Hvordan stimulere til god bruk av MPB fremover

 god dialog mellom forskning og forvaltning 

 gode søknader 

 forskningssamarbeid

-> Viktig å få inn søknader slik at vi får en 

«levende» bank



www.miljødirektoratet.no

Takk for meg!


