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FORORD 

Begrepet naturens "tålegrenser" har fått spesiell aktualitet i 
forbindelse med de internasjonale avtalene om å redusere 
utslipp som medfører sur nedbør. Målene for reduksjoner 
for forsurende utslipp skal fastsettes i henhold til slike 
"tålegrenser". Denne tankegangen ga støtet til "Tålegrense
konferansen" i Årdal i 1990. Denne hadde som mål å disk
utere grunnlaget for å etablere tilsvarende lokale tåle

grenser for utslipp fra aluminiumverk. 
Slike tålegrenser ble sett på som viktige faktorer i en 

større beslutningsprosess for den videre utviklingen av 
denne industrien i Norge. Konferansen konkluderte med at 
det på mange områder var et mangelfullt naturvitenskape
lig grunnlag for å sette tålegrenser, og at det var behov for 

et prosjekt som kunne angripe problemstillingene systema
tisk. Det ble imidlertid også klart at begrepet "tålegrense" 

ikke er noe entydig begrep som kan fastsettes ut fra natur
vitenskapelig forskning alene. Det er like mye et spørsmål 
om verdivalg: Hvilke skader eller endringer er man villig 
til å akseptere? 

På denne bakgrunn tok de tre aluminiumprodusentene 
i Norge (Hydro Aluminium, Elkem Aluminium og Sør
Norge Aluminium) initiativ til "Effektstudien". Det ble 
søkt om midler fra Norges forskningsråd (avd. NTNF), 
og det ble etablert en organisasjon for å iverksette og følge 

opp de forskjellige delprosjektene, som vist i figur 1-1. 
I tillegg har Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

arbeidet med spredningsmodeller, som en støtte til de øvri
ge prosjektene. Prosjektene har vært organisert som vist 
i figur 1-2. 
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I tillegg til de faglige hovedområdene som er vist på figur
en, har Senter for teknologi og menneskelige verdier 
(TMV-senteret) ved Universitetet i Oslo vært engasjert til å 
bidra i en prosess for å komme nærmere en felles forståelse 
av "tålegrenser" og "akseptabel risiko" i forbindelse med de 
problemstillinger som Effektstudien omhandler. 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Aluminiumindustrien i Norge kan dessverre ikke skryte av 
et plettfritt rulleblad i miljøsammenheng. Fluoridskadene i 
forbindelse med etableringen av verket i Årdal etter 2. ver
denskrig, og særlig etter utvidelsene på begynnelsen av 
60-tallet, var den direkte foranledning til at Røykskaderådet 
og Kontrollutvalget for aluminiumindustrien ble opprettet, 
og til at man fikk en lovhjemmel i Granneloven til å sette 
vilkår for industriutslipp. Umiddelbart fikk ikke dette noen 
dramatiske konsekvenser for industriens rammevilkår, bort
sett fra at nye verk fortrinnsvis ble lokalisert i åpne kyst
områder som var mindre sårbare enn de trange dalførene 
som Årdal, Sunndal og Høyanger ligger i. 

Først på begynnelsen av ?O-tallet begynte man for alvor å 
få en reduksjon i utslippene. Etter noen tilbakeslag fram 
mot 1980 og på midten av 80-tallet, er utslippene av fluorid 
blitt redusert til ca. 1/3 av nivået på 70-tallet, til tross for 
produksjonsøkning. Disse reduksjonene har latt seg reali
sere gjennom målbevisst satsing på bred front, en satsing 
som har vært mulig fordi både ledelse og grunnplan i 
bransjen har innsett at en industri som lever i konflikt med 
sine omgivelser, vil ha problemer med å overleve på lengre 
sikt. 

Industrien har i økende grad erkjent at den selv må ta an
svar for å kjenne miljøets forutsetninger for en bærekraftig 
utvikling, og å ta hensyn til dette i sine utviklingsplaner. 
Dette er ikke bare et resultat av idealisme, men like mye en 
erkjennelse av at man ellers kan komme til å bli presset til å 
gjøre tiltak som ikke er hensiktsmessige, eller at man må 
foreta kostbare tilpasninger i ettertid fordi man ikke var for
utseende nok om fremtidige krav. 

Utslippsreduksjonene har dels kommet som en konse
kvens av strengere utslippsgrenser, dels er utslippsgrense
ne blitt innstrammet som følge av at man oppnådde reduk
sjoner. 

Denne pragmatiske tilpasningen av utslippsgrenser har 
for en stor del vært teknologidrevet; behovet for utslippsre
duksjoner har til nå vært ganske åpenbart. 

Etter en slik periode med forbedringer må en erkjenne at 
man på mange områder kanskje nærmer seg grensen for 
hva en realistisk kan oppnå uten å gjennomføre gjennom
gripende moderniseringer. Slike moderniseringer vil kreve 
store investeringer, og vil ikke komme som resultat av at 
man skal forbedre miljøet alene. Mange av de eldste enhe
tene er urasjonelle og lite konkurransedyktige på lengre sikt 
når miljøhensyn tas med. Det er også en del av denne in
dustriens virkelighet at man må bygge relativt store nye en
heter for at slike investeringer skal bli lønnsomme. Selv om 

de nye produksjonsenhetene vil slippe ut vesentlig mindre 
pr. tonn metall, kan likevel sluttresultatet bli at en for noen 
typer utslipp vil få en økning eller bare en beskjeden reduk
sjon. 

Investeringer av en slik størrelse vil betinge fortsatt drift 
i flere tiår ved de verkene som blir modernisert. En viktig 
forutsetning blir da at man med noenlunde sikkerhet kan 
forutsi hvilken miljøpåvirkning dette vil få på lang sikt, og 
hvilke miljømessige rammebetingelser verket vil måtte for
holde seg til. Det naturlige spørsmål fra industriens side er 
da i hvilken grad skadevirkningene nå er redusert til et "ak
septabelt nivå". Og der dette fortsatt ikke er tilfelle; hvor 
mye gjenstår da å gjøre? Hva er de viktigste målområdene 
for ytterligere reduksjoner? 

Dette var utgangspunktet for "Tålegrensekonferansen" i 
Årdal i 1990, som igjen ble spiren til Effektstudien. Indus
trien trengte et fundament for viktige beslutninger. Etter fire 
års forskning er mange pilarer til dette fundamentet på 
plass, mens noen områder trenger videre forskning. Hoved
utfordringen ligger imidlertid ikke i å skaffe mer kunnskap, 
men i å engasjere industri, forvaltning, interesseorganisa
sjoner og lokalsamfunn til i fellesskap å ta del i den kunn
skapen som nå foreligger, og ta stilling til de valg som den
ne kunnskapen stiller oss overfor. 

PROBLEMSTILLINGER I EFFEKTSTUDIEN 
Effektstudien omhandler de lokale effektene av forurens
ninger rundt aluminium verkene og omfatter effekter på flo
ra, fauna, livet i sjøen og menneskers helse. Prosjektene ble 
fokusert på områder der man hadde identifisert viktige 
mangler i kunnskapsgrunnlaget. I utgangspunktet hadde 
man en relativt god og omfattende kunnskapsbase fra det 
arbeidet som har vært gjort av Kontrollutvalget for Alumin
iumindustrien gjennom flere tiår. Det er også gjort omfat
tende studier vedrørende arbeidsmiljø og helse gjennom 
Aluminiumindustriens Miljøsekretariat. 

Det ble innledningsvis gjort en utsiling av problemstil
linger basert på den kunnskap man allerede hadde. Det 
ble i denne forbindelse erkjent at mye av den informasjon 
man hadde om miljøvirkninger var sentrert rundt det 
"matnyttige": 

11 God informasjon om husdyr, mindre systematisk infor
masjon om vilt. 

11 Bedre informasjon om viktige, jaktbare dyr som hjort og 
rådyr enn om f.eks. hare og fugl. 

11 God informasjon om kommersielt viktige treslag som 
gran og furu, mindre om løvtrær og andre planter. 

En gjennomgående problemstiliing i mange av prosjektene 
har vært at en ønsket å komme til en dypere forståelse av 
årsakskjeden mellom utslipp og observerte virkninger, for 
derigjennom lettere å kunne bedømme effektene av endrete 
utslippsforhold, og i hvilken grad forurensningene vil ha 
langsiktige effekter. 



Som et ledd i en "føre-var"-tankegang ville det være av in
teresse å kartlegge virkningene på de antatt mest følsomme 
artene, selv om disse ikke nødvendigvis hadde særlig stor 

betydning hverken økonomisk eller økologisk. De kan 
imidlertid tjene til å gi tidlige varsler om at man nærmer 
seg eller overskrider en tålegrense. 

I perioden før og i løpet av Effektstudien har det ved 
mange av verkene skjedd en betydelig reduksjon i utslip
pene. Et viktig poeng i Effektstudien har derfor vært å 
registrere og evaluere eventuelle konsekvenser i form av 
reduserte virkninger. 

IDEDUGNADER 
For å imøtekomme lokalbefolkningens behov for informa
sjon, og for å formidle deres spørsmål og bekymringer til 
forskerne, ble det arrangert id€dugnader i lokalsamfunnene 
tidlig i Effektstudien. Resultatene av studiene vil også bli 
presentert og diskutert i slike fora. 

AVGRENSNINGER 
Selv om Effektstudien har et stort omfang, både i antall 

problemstillinger, geografisk utstrekning og økonomisk, er 
den ikke altomfattende med tanke på miljøeffekter av alu

miniumproduksjon. Effektstudien er rettet mot lokale effek
ter på det ytre miljø rundt smelteverkene. Problemstillinger 
som er viktige, men som ikke er tatt opp her er: 

!!i Mulige globale effekter som følge av f.eks. utslipp av 
"drivhusgasser'' 

Ill Miljøeffekter av råstoffproduksjon, viderebearbeiding og 
bruk av aluminiumprodukter (livsløpsvurderinger) 

Ill Virkninger av kraftproduksjon 
Ill Arbeidsmiljø 

Europeisk aluminiumindustri har gått sammen om å samle 
inn livsløpsdata for aluminiumproduksjon, herunder råstoff
produksjon, smelteverk, omsmelteverk og bearbeidings
virksomhet. 

Rapportene i denne boken er de samlede sluttrapportene i 
de forskjellige delprosjektene i Effektstudien. De er skrevet 
av forskerne selv, og er separate publiseringer. Disse kan 
bestilles enkeltvis. 

For å tilstrebe en viss grad av popularisering av stoffet er 
språket og utformingen av rapportene tilpasset en "lest" 
definert av hovedprosjektet. Vi er taknemlig for at 
forskerne har etterkommet dette ønsket. 

I tillegg til denne samlingen av rapporter fra delprosjekter 

er det også utgitt en sammendragsrapport for hele 
prosjektet, som er skrevet av redaksjonskomiteen. Denne 
er tilgjengelig i norsk og engelsk utgave 
(ISBN: 82-90861-26-5). 

Oslo, september 1994 

Leif Ongstad Cato Isene Stoll Trond Aasland 
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l SAMMENDRAG 
Jord og vann rundt alumioiumverkene i Sunndal, Årdal, 
Husnes. Lista og Mosjøen er undersøkt for å vurdere spred
ningen av fluorforurensning rundt verkene, og for å finne ur 
hvordan fluor bindes i og vaskes ut av jord. De mest omfat
tende undersøkelsene er ut føn i Årdal og Sunnc.fal. 


Fluor løselig i kalsiumklorid eller vann synes å beskrive 
forurensningssituasjonen rundt aluminiumverkene på en 
bedre måte enn totalinnholdet av fluor. Sammenligning av 
områdene rundt smelteverkene viser at Årdalsområdet er 
mest forurenset og Mosjøen og Lista minst. Forurensnings
graden henger sammen med størrelsen på utslippene og på 
hvor lenge de har pågått. Men spredningen og fortynningen 
av forurensningene er svært forskjellig i de fem områdene. 
l Sunndalen spres forurensningene stort sett oppover dalen 
eller utover (jorden. l Årdal går mye av forurensningen opp 
Utladalen. men også inn Moadalen og Tyedalen, Fardalen 
og ut mot Årdalstangen. Ved Lista og Mosjøen og dels 
også Husnes spres og fortynnes forurensningene raskt. og 
bare de nærmeste områdene er påviselig forurenset. 


l uforurensede områder øker vanligvis totalinnholdet av 
fluor med økende jorddybde. I sterkt forurensede områder 
er mønsteret omvendt med høyest innhold øverst i jorda. Et 
slikt forurensningsmønster finnes mange steder i områdene 
rundt Årdal. Sunndal. Husnes og Lista. men ikke ved Mo
sjøen. 


Undersøkelse av fluorinnhold i jordvæske på Furu, Hoås 
og Gjøra i Sunndal viser al konsentrasjonene av f:luorid i 
jord væsken varierer over tid. Konsentrasjonene avtar med 
avstanden i fra verket og med dybden i jorda. I det øverste 
humusrike sjiktet i jorda når konsentrasjonene opp i 1200 
~/1 ved Furu og 450 ~Il ved Gjøra, 


Bekkevannet i Årdal og Sunndal har fluorid-konsentra
sjoner som varierer fra < Sllg/1 til 250 j..(g/1 i Årdal og fra 
< 5 j..tgll til 450 1-1811 i Sunndal. Konsentrasjonene et innen
for det som er nonnalt for norske overflatevann, men er 
høyere enn del som kan forventes for områdene på grunnlag 
av geologiske forhold. Konsentrasjoner av floorid i bekker 
avtar med Økende avstand fra verkene. Bekker som Jigger 
mer enn 5-6 km unna, er lite påvirker av fluorforurensning. 


Undersøkelsene av jordvæske og overflatevann tyder på 
at mye av fluoret bindes i jorda. Laboratorieundersøkelser 
viste at jordo;monnets egenskaper betyr mye for binding og 
utvasking av fluor. Jordas bindingskapasitet er størst ved 
pH 4.2-5.5. den øker med innholdet av aluminium
oksiderlhydroksider og avtar med innholdet av organisk 
materiale. Overflate jord har derfor vanligvis mindre bin
dingskapasitet enn underliggende jord~ikt. Tykkelsen på 
mineraljorda er av stor betydning for hvor mye fluor som 
bindes i jord og for hvor mye som kommer ut i vassdragene. 


Fluorforurensning kan forandre kjemiske forhold i jorda. 
Den kan bl.a. føre til økt pH i jordvæsken, og økt utvasking 
av jem. aluminium og fosfor. I overfiatevann er det imid
lertid ikke funnet noen sammenheng mellom konsentrasjo
nene av fluorid og aluminium eller andre stoffer. 
Modellberegninger over avsetning av fluor i Sunndalen, 


stemmer dårlig overens med malinger av avsetning i 
Sunndal og Årdal. Dersom en bruker de målte avsetningene, 
tyder lysimeterundersøkelser på at utvaskingen av fluor i 
Sunndalen er mindre enn det som tilføre ' . Fluor akkumule
res derfor fortsatt i jord. Akkumuleringen i jorda er for
holdsvis liten nær verket (ved Furu), men den er betydelig i 
noe større avstand (Hoås og Gjøra). Denne konklusjon stem
mer godt overens med resultatene fra laboratorieundersøkel
sene. og med de lave konsentrasjonene av fluorid som er 
funnet i overflatevann i Sunndalsområdet. 


2 INNLEDNING 
2.1 Kilder for fluor i jord 
Hovedkilden for fluortilførsler til jord er berggrunn, utslipp 
fra industri og gjødsel. Jord består oftest av en blanding av 
mineralpanikler og organisk materiale. Fluor forekommer 
naturlig i jord fordi mineralpartiklene kommer fra bergarter 
som inneholder fluor. Fluorinnholdet i ulike mineraler kan 
variere innen følgende intervaller (Koritnig 1972): 


Amfiboler 0.5 - 30 glkg 
Apatitt 13.5- 30 
Glimmerrnineraler 0.8. 92 
Fluoritt (CaF2) 487 
Kryolitt (Na3AlF6) 543 " 


For eruptive-. sedimentære- og melamorfe bergarter oppgis 
gjennomsnittlig innhold til henholdsvis 700. 650 og 200 
mg/kg (Goldschrnidt 1954, Koritnig l 972). 


Industriens bidrag til fluor i jord er avhengig av både 
type industri. utslippsmengde og i hvilken form fluor fin
nes. Partikkelbundet fluor fra aluminiumsindustrien vil 
ifølge Nestaas (197 1) foreligge i tre hovedformer: Al20 3-


partikler med adsorbert hydrogenfluorid, størknet sprut fra 
elektrolysebadet vesentlig i form av kryolitt og chiolin 
(NasAI3F14), samt metallurgisk røyk dannet fra fordamper 
NaAlF4. Av de gassfomlige fluorforbindelsene er hydro
genfluorid vanligst. 


Fosforholdig gjødsel kan bidra med betydelige fluor
mengder til jord. Tilførselen kan være av størrelsesorden 
1-4% av det totale fluorinnholdet i jorda pr. år, noe som på 
lengre sikl vil medføre en opphoping av fluor i dyrka jord 
(Ødelien 1974). 


Når mineralpartikler og til føne støvpartikler brytes ned i 
jorda. kan tluoridioner (p-) frigjøres. Disse kan da enten tas 
opp av planter, bindes i jorda eller vaskes ut med sigevan
net til grunnvann og vassdrag. 


2.2 Opptak av Ouor i planter 
Fluorinnholdet i planter varierer med an, utviklingsstadi
um, plantedel og voksested (Robinson og Edginton 1946, 
Nommik l 952. Oelschliiger et al. 1967, Øde lien 1974). Det 
vanligste innhold i uneaktige planter er mindre enn l O mg 
fluor/kg tørrstoff. Konsentrasjoner i den nedre del av inter
vallet er vanligst. l sterkt forurenset luft nær industribedrif
ter kan overjordiske plantedeler få meget stort fluorinnhold 
(mer enn JOOO mg/kg) ved utvendig deponering av støv og 
ved opptak av gass gjennom spalteåpningene (Maclntire et 
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al. 1958). Jonllypc og lcirinnhold påvirker planLeopptaket 
l'rajord. Oppt.ak av Jluor gjennom planterøttene rullas å 
være en di ffusj ousprosess (Venkateswarlu et al . 1965) og er 
størst i sur j ord og avtar med økt pli og med kalking. Økt 
fosforgjødsling reduserer også oppl.akel av fluor gJennom 
røttene. Generelt kan opptaket i plruller reduseres ved å øke 
pl! i j orda og hlndingskapasi telen for iluorid. 


2.3 ninding og utvasking av fluor i jord 
Mengden O u or som bindes i jord varierer med jordtype, pH 
og konsentrasj oncu av fluorid som ti lføres. Den domineren
de mekanismen for i1 holde tilbalce O u or i jord, antas å være 
uthyUing mellom lluorid og hydroksyl (O fr) som filmes i 
amorfe hydroksider av aluminium og jern , og utfelling av 
kalsiumlluorid (CaF2) i karbonatholdig j ord. rcrskl utfcll 
aluminium- (J\I(OHh ) og j ernhydroksid <Fc(OHh) adsor
berer mer fluorid enn leirer og krystallinske forhindel~er 


av aluminium og jern, Også organisk materiale i j ord kan 
binde fluor, men i vescnllig mindre grad, og fluor er derfor 
lc!lere utvaskbar i orgru1isk j ord enn i mineraljord. 


Total innholdet av fluor i j ord kan variere fra svært lave 
verdier til mer enn 7 g/kg. Sammenlignet med enkelt
mineraler er dclle lave verdier, noe som dels skyldes al 
mineral materialet i j ord også består av mineraler som 
nesten ikke iuneholder nu or, s<unt at jord også består av 
organisk materiale som bar et lavt innlwld. Kahata-Pendias 
og Pendias (1984) anslår en middelverdi for tluorinnhold i 
jord fra hele verden til 320 mg fluor/kg. Generelt hevder de 
at lavest. innhold finnes i san4jord i humid klima, mens 
høyere konsent.rasj oner lin nes i j ord med hØyt leirinnhold 
og i j ord som stammer fra basiske bergarter. Verdier for de 
llcs t.e normale jord typer synes å være fra 150 ti l 400 mg/kg, 
I omriidcr nær indust.ri som slipper ut fluorholdige avgasser 
og partikler, kan .ionla som følge av vill. og tØrr avsetning, 


akkumulere betydelige mengder lluor (Tsracl 1974, McCie
nahen 1976, Ares 1978, Rao og Pal 1978, Temple el al. 
1978, Sidhu 1979, Thompson et al. 1979, Hocking e t al. 


1980). I tidligere norske undersøkelser frull Låg ( 1974) og 
D jørkum ( 1980) al totalinnholdet av fluor i overftal~jorda 


var høyest nær fabrikkene mct1 fluork.onsentrasj oner over 
1000 mg/kg. 


Relalivl J'å undersøkelser er tidligere utfØrt. over utvas
king av lluor fra j ord og hvilke faktorer som piivirkcr denne 
(Asheim et al. 199 1 ), Med en stadig til f~irscl av lluorid må 
man imidlertid regne med al bindingen i j orda av Lar med 
tiden. Når de sterkeste bindingsplasscne gradvis blir fyll 
opp, villluor bli lettere tilgjengelig og mer kan tas opp av 
plant.cne eller vaskes Ul av j orda. 


2.4 Mål og problemstilling for ,iordundersøkelsenc 
Miilel med undersøkelsene har værl å studere fluorinnhol
del i j ord i ulik avstand fra aluminiumverkene, saml å få 
større forståelse av hvnrdan fluor oppfØrer seg i jord bade 
med hensyn på binding og utvasking, Delmålene i under
søkelsene har vært: 
Laboratorieundersøkeler; 
• Undersøke hvordan frigjØringen av Jluorid i j ord påvir


kes av pH, Lempcralur og ionestyrke i jordvæsken. 
• Undersøke l.lvordau pH påvirker løseligheten av lluor i 


støv fra aluminiumverk. 
Peltundersøkelser: 
• Undersøke ftuorinnholdel og løseligheten i jord i ulik av


stand fra verkene i Sunndal og ÅrdaJ samt Jluorinnhold i 
ulik avstand fra verkene i Husnes, Lista og Mosj øen. 


• undersøke utvaskingen av Huorid fra j ord i ulikavstand 
fra Sunndal Verk . 


• Undersøke vannkjemien i bekker i uli k avstand fra 
verkene i Sunndal og Årdal. 
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• Budsjettberegninger av tilførsel og avrenning av fluor i 


Sunndal og i ikke fon1renset jord utpl<\ssert i Årdal. 


3 RESULTATER 
3.1 Laboratorieundersøkelser 
For å få bedre kjennskap til betydningen av ulike kjemiske 
og fysiske forhold for binding og frigjøring av tluor i jord, 
er virkningen av pH, temperatur og ionestyrke undersøkt 
(Arnesen og Krogstad 1993). Bindingsevnen av fluor i for-


skjellige jordtyper og virkningen av ftuorforurensning på 
andre jordkjemiske forhold er også undersøkt. Jorda som er 


benyttet i forsØkene er beskrevet i tabell l. Løseligheten av 
fluor i partikkelstøv fra Årdal Verk er også undersøkt. 


Jord pH Al* AJ *"' Fe* Fe** organisk 


% % % % % materiale% 
Moa O 435 0.26 0.25 0.27 0.21 59.4 


MnaAh 4.76 0.59 0.61 0.90 0.89 25.7 


Moa Bh 5.24 1.80 0.60 1.51 0.42 9.1 


MoaBC 5.35 1.61 0.63 0.74 0.21 7.3 


Hjelle Ah 5.24 0.50 0.43 0.83 0.55 19.8 


Vetti Ah 4.39 0.38 0 .38 0.75 0.63 17 .ti 


Vetti Bw 4.83 0.82 0.76 0.78 0.69 8.0 
Sund. Ol 4.52 O. l l 0.1 2 0.09 0.08 77.1 


Sund. OH 4.22 0.09 0.15 0.10 0.13 71.6 


Sund. Ah 4 .22 0.04 0.08 0.}1 O .J O 19.5 


Hoås O 4.17 O.l) 0.12 0.15 0.12 57.8 


Hoås Bsl 4.57 0.51 0.36 0.85 0.36 6.6 


Ås Ah 4,75 0.67 0 .54 0.53 0.81 7.7 
Ås Bm 4.87 0.64 0.04 0.45 0.02 5.6 


Søyle A 5.53 0.14 0.13 0,30 0 , 17 9.60 


Søyle B 7.58 0.21 0.14 1.05 1.93 4.80* 


* Ikke krystallinsk jern (Fe) og aluminium (Al) 


** Jem og aluminium i oksid- eller hydroksidform 


Tabell l . Kjemiske egenskaper hos jord som er bnlkt i 
laboratorieforsøk med binding o v fiuorid. 


Løse[jgheten av fluor og aluminium i støv ble undersøkt 
ved ulike pH·nivåer. Støvet er tatt fra Hall A (Prebaked) og 
HallE (Søderberg) på Årdal Verk. 0.5 g støv i 50 ml vann 
ble t ilsa u syre (1-lCJ) eller )ut (NaOH) for å justere pH. Sus
pensjonen hle ristet i 1 døgn og pH ble må lt. Fluor i løs
ningen ble målt ener filtrering. Løseligbeten av fluor og 


alumtnium var avhengig av pH (figur l ), Løseligheten av 
fluor avtok med stigende pH fra pH 2 til ca. pH 6.5. Fra pH 
6,5 fil 9 var løseligheten tjJnænnet koostaut. Størst fall i lø
seligheten var mellom pH ca. 5 og 6,5. Løseligheten av alu


minium avtok med stigende pH til ca. pH 8. Det meste av 
fluoret foreligger trolig sum ulike løste aluminiumfluorid 
forbindelser (AJF2+, AIF2 +, AlF4-, AlF5


2-). 


Løseligheten av fluor og al uminium i jord fra Moa ble 


undersØkt· på tilsvarende måte som i støv. men med et 
jord/væske forhold på 1/ 1 O, Den maksimale bindingen av 
fluor var ved pH 5-5,5 (figur 2) (l O-sjiktet ved pH 4,2·5). 


Løseligheten av aluminium var lavest ved pH 4,5-6,5. Også 
her foreligger sannsynligvis det meste av fluoret som løste 
aluminiumtluorid forbindelser. 


Vann 0,001 M CaCI2 0.01 M CaCI2 


mgF/kgjord % % % 


Moa O 40.3 100 150 286 


Moa Ah 35.8 100 232 350 


Moa Bh 4.3 100 427 637 


MoaBC L6 100 513 1000 


Hjelle Ah 10.5 100 147 374 


Vetti Ah 1.9 100 563 842 


Vetti Bw 1.4 100 641 1000 


Sund.O I 20.0 100 118 166 


Sund.O Il 26.6 100 J 14 161 


Sund. Ah 14.9 100 119 143 


Hoås O 23.3 100 105 132 


Hoås Bsl 9.9 100 149 196 


Tabell l. Effekt av ionestyrke på desorpsjon av fluor i jord 


(mg F desorhert/kg jord). Tallene er relative og vann


løselig fluor er salt ti/100. 


Betydningen av ionestyrke på løseligheten av tluor ble 
undersøkt ved å riste jord i vann, 0,00 l M CaCI2 eller 0,01 
M CaCl2 i forholdet 1 Il O i l døgn. Dette tilsvarer henholds
vis ionestyrke O, 0,003 og 0.03. Fluor ble målt i løsningene 


etter filtrering. Løseligheten av fluor økte med ionestyrken, 
men effekten varierte mye for de ulike jordtypene, Gjen
nomsnittlig 2, 7 ganger mer fluor var løselig med 0,001 M 
CaClz enn med vann, mens 4,4 ganger mer var løselig med 
0,01 M CaC12 enn med vann (tabell2). Effekten av ione


styrke avtok med innholdet av organilik materiale i jorda 
og økte med innholdet av alum.iniumoksider/hydroksider 
(figur 3). 


Virkning av temperatur på løselighet ble undersøkt ved 
5, JO, 15 og 2CP C. Jord og væske i forho ld l /1 O ble ristet 


ved ulike temperaturer i l døgn. Forsøket ble utført med 
både vann, O,OOJ M CaCI2 og 0,01 M CaCl2. Prøvene ble 
deretter filtrert og ftuor målt i filtratet. Temperatur i inter
vallet 5-20° C hadde ingen betydelig virkning på løselig
heten av fluor. 


For å undersøke ftuorbinclingsevne l ulike sjikt i jorda ble 
jord fra Ah-, Bh- og BC-sjikt på Moa og Ah- og Bw-sjikt 


fra Veni i Årdal, samt u forurenset jord fra Ås tilført l 00 og 
500 mg fluor/kg. Fluor ble tilført som natriumtluorid (NaF) 
i 30 ml vann til 3 gjord. Det ble målt hvor mye som ble 
bundet l løpet av et dØgn og hvor mye av dette som kunne 
frigjøres igjen med 0,01 M CaCI2 i løpet av det neste 


døgnet. Resultatene er vist i tabell 3 . 57% av tilført fluor 
ble bundet i Ah-sjiktet fra. Moa når det ble tilført l 00 mg 


fluor/kg jord. Desorbert mengde i 0,0 l M CaCI2 tilsvarte 
273% av det som nylig var bundet. l Bh-sjiktet var til


svarende resultater henholdsvis ca. 95 %og 39 %og i 
BC·sjiktet 96% og 22 %. I jord fra Ah-sjiktet på Vetti ble 


88% adsorbcrt og 47 % desorberte. Resultatene fra 
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Bw-sjiktet var 95 % og 34 %. l Ås-jorda var det mindre 
forskjeller mellom Ah- og Bw-sjil-.:tet. Ved tilførsel av 500 
mg fl uor/kg jord var det relativt mindre både som ble 
adsorberte og desorbert. 


100 mg F/kg jord 500 mg F/kg jord 
Sjikt Adsorbert Desorbert Adsorbert Desorbert 


mg F/kgjord mg F/kg jord 
Moa 
Ah 57 (57%) 156 (273%) 380 (76%) 235 (62%) 


Bh 95 (95%) 37 (39%) 460 (92%) 45 (10%) 


BC 96 (96%) 2 1 (22%) 444 (89%) 2& (6%) 


Vetti 


Ah 88 (88%) 41 (47%) 390 (78%) 74 (19%) 


Bw 95 (95%) 32 (34%) 430 (86%) 59 ( 14%) 


Ås 
Ah 97 (97%) 30(31%) 433 (87%) 113 (26%) 


Bm 94 (94%) 27 (29%) 406 (81%) 74 (18%) 


Tabell 3. Tilføring av l 00 og 500 mg Fl kg jo ref. 
Adsorpsjon i løpet av 24 tog desorp.~;on i 0,01 M CaCI] i 
løpet av de ptlføigende 24 t. 


En viktig fak tor å ta i betraktning er hvilken betydning 
tluorforurensning har for andre jordkjemiske forhold. For å 
undersøke dette ble jord fra Ah- og Bh-sjiktet på Moa og 


uforurensetjord fra Ås tilført O, lO, 50, 100, 250 og 500 mg 
fl uor/kg i 30 ml væske til 3 gjord. Innholdet av fluor, alu
minium, jern, fosfor, kalsium, kalium og magnesium samt 
pH i væska ble målt etter risting i 24 timer. Økt tilførsel av 
fluor til jorda medførte økt konsentrasjon av fluor i løsning
en, utlekking av aluminium, jern og fosfor, samt høyere pH 
i løsni ngen (figur 4). Innholdet av kalsium, kalium og mag
nesium i væska avtok noe. 


For å undersøke hvordan fl uor vaskes nedover i jorda og 
for å anslå fluordeposisjonen i Årdal i løpet av en sommer
sesong ble jordsøyler med uforurenset jord fra Ås plassert 
ut på området til Årdal Verk, på Moa og i Fjellveien i 
Årdal. To ulike jord typer ble benyttet. Den ene var fra et 


Ah-sjikt (søyle A). Den inneholdt ca. lO % organisk mate· 
riale, hadde pH 5,5 og bestod hovedsakelig av silt (29%) og 
sand (68%). Den andre jordtypen (søyle B) var jord fra et 
B-sjikt som hovedsakelig bestod av sand (38%) og grus 
(53%) og inneholdt relativt mye jern. Denne sanden hadde 
pH 7,5, noe som var litt uheldig for forsøket, da det er lite 


jord i Norge som har så høy pH. Jordsøylene var ca. 50 cm 
dype og 12 cm i diameter. Over dette var det plassert en 
trakt med 50 cm diameter for å samle opp større mengder 
regn og forurensning i søylene enn en ellers ville fått. På 
denne måten ble søylene tilført en nedbørmengde som var 


omtrent 17 ganger større enn om nedbøren hadde falt 
direkte ned i søylene. Traktene ti l 4 søyler på Moa sto 
under trær, slik at de også fanget opp avvasking av fluor fra 
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Figur l . Eftekrer av pH på løseligheten av fluor og aluminium i srøvfra hall A (prebaked) og hallE (Søderberg ) ved 
Årdal Verk. 
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Figur 2. Effekter av pH på løseligheten avjlour og aluminium i jord fra ulike sjikt p& Moa. 
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trærne. Søylene ble plassert ut l. juni og demontert 5 måne~ 
der senere. Prøver med l cm dybde ble tatt ur ned til 5 cm 


og deretter for hver femte cm. Jordprøvene ble analysert for 
CaCI2-Iøselig fluor og aluminium, og fluor løselig i l M 


HCI. HCl-eksrraksjonen er et tilnærmet mål p! total meng


de iluor som ble ti iført jorda. Innholdet av HCI-løselig fluor 


i uforurenset jord var 22 mg/kg for søyle A og 83 mg/kg for 


søyle B. Tabel/4 viser beregnet fluorbelastning i søylene 
og beregnet fluornedfalf pr. m 1 ved de ulike Jokalitetene i 
lØpet av de 5 månedene. Mer fluor ble funnet igjen i A-jor


da enn i B-jorda. Dette kan skyldes at en del fluor i B-jorda 


var bundet på partikler større enn 2 mm som ble siktet fra 


før anaJyseringen. I søyle B er det også relativt stort avvik 


mellom parallellene. Tallene fra søyle A antas derfor å gi et 


riktigere bilde av den totale fluorbelastn ingen enn taJlene 


fra søyle B. 


.Jordsøyle A A B B 
mg F/søyle mgF/m2 mgF/søyle mgF/m2 


Fjellveien 50 255 33 168 


54 275 14 71 


Moa l 15 586 88 448 
122 621 47 239 


Moa under 189 963 8! 413 
trær 195 993 127 647 
Årdal Verk 296 1508 219 1116 


297 1513 192 978 


Tabell 4. Beregnet mengde fluor ti (fØrt jordsøyler (to 
gjemuk) og pr. m2 på lokaliteter i Årdal i løpe! av perioden 
/.07.-1.1/. 1993. 


Den største avsetningen av fluor var som ventet in ne på 


området til verket. Her var innholdet i jorda 2,5-3 ganger 


høyere enn på Moa. Jord på Moa inneholdt 2,3-2,8 ganger 


mer enn i Fjellveien. 


Søyler på Moa som hadde stått under trær inneholdt ca. 


1,6 ganger mer fluor enn søyler som hadde st~tt i åpent 
terreng. 


Den beregnede avsetningen av fluor på de ulike lokali-


10 -
6 • A 


8 
N ;;. • u. 6 
..... 
@' 
o 4 • • 111 
8 • 
u. 2 • •• • • 


o 
o 20 40 60 80 


% organisk materiale 


tetene er noe lavere enn det Håbjørg ( 1994) fant ved opp
samling av regnvann. l søyle A kan dette skyldes -at noe flu


or er vasket ut av jorda. I søyle B kan det skyldes bindingen 


på partiklene som ble siktet fra før analyseringen, men noe 
kan også skyldes utvasking. 


Fluoradsorpsjonen var størst i de øverste 0-5 cm (figur 5 


og 6), men større belastning førte også til økte konsentra


sjoner dypere ned i jorda. B-jorda har relativt sett adsorbcrt 


mer i de 5 øverste cm enn A-jorda. I A-jorda er en større 


andel vasket nedover i jorda. Andelen CaCl2-løselig fluor i 
forhold tiJ HCl-løselig var større i A-jorda enn i B-jorda, 


dvs. at bindingen var svakere i A-jorda enn i B-jorda. 


Aluminium løselig i O ,Dl M CaCh viste sammenheng med 


ftuorinnhold og med jordtype. Løseligheten avtok med 


jorddybden og med avstanden fra verket Det var mindre 


løselig aluminium i jord B enn i jord A. 


Siden den tilførte mengden med nedbør til søylene var 


ca. J7 ganger normal nedbørmengde, har ned vaskingen av 


fluor i søylene vært større enn om nedbøren hadde vært 


fordelt over lengre tid. Kontakttiden med jorda er vesentlig 


for binding. Når en likevel får en så sterk anrikning av fluor 


i toppen av søylene, viser dette den betydelige evnen jorda 


har til å binde fluorid. 


KonkJusjonene som kan trekkes av laboratorieunder


søkelsene er at både jordas og jord væskens egenskaper 


og sammensetning er av stor betydning for transporten av 


fluor i jord-van nsystemet og også for å regulere opptak i 
planter. 


Virkningen av støvforurensningen fra verkene vjl være 


avhengig av pH i nedbøren og i jorda. pH i nedbøren kan 


ha betydning for virkningen av del støvet som avsettes som 


tørravsetninger på blader etc. pH i jorda vil ha betydning 


for løseligheten og transporten av fluor fra støv som avset


tes på jordoverflata. Jordas bindingskapasitet for fluor er 


størst ved pH 4,5-5,5. 


I og med at temperatur ikke har betydning for desorpsjon 


av fluor i den undersøkte jorda i temperaturintervallct fra 5 


til20°C, kan en anta at u tvasking og plantetilgjengelighet 


av fluor i første rekke er avhengig av nedbørmengde og for
deling gjennom året. 
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Figur 3. Sammenheng mellom forholdet F(CaC/2J/F( H20) og innholdet O\' organisk materiale (Figur A). Figur B viser 
sammenhengen mellom F(CaC/2JI(H20) og innholdet av Al oksiderlhydroksider. 
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Figur 6. innhold Gl' CaClrlØ.selig fluor og aluminium og HCI-Iøselig fluor i søyler er 1111?d jnrdrype B plassert på ulike 
steder i Årdal. 
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Den økte løseligheten av fluor ved øk'1 ionestyrke betyr at 
saltkonsenttasjonen i jordvæsken har betydning for urvask
ingen. Dyrka mark har som regel høyere saltkonsentrasjon i 
jorda enn skogsjord og vil derfor være mer utsatt for utvas


king av fluor. 
Fluorforurensning kan føre til økt pH i jorda, Økt løse


lighet av aluminium, jern og fosfor og lavere løselighet av 
kalium. magnesium og kalsium. Dette kan påvirke struktur
stabilitet og tilgjengelighet av plantenæringsstoffer i jorda. 
Tilgjengeligheten av fosfor er størst i jorda ved pH 6-7. 
Økt fluorbinding i sur jord, som medfører økt pH, vil derfor 
øke tilgjengeligheten av fosfor til plantene. Tidligere 
undersøkelser har også vist at det totale innholdet av løst 
aluminium vil øke med Økt fluoradsorpsjon (Moore & 
Ritchie 1988). Både opptak og giftvirkning av aluminium 
og fluor i planter avhenger av i hvilke forbindelser stoffene 


foreligger. Dene er bl.a. avhengig av pH og konsentra
sjonen av løst fluorid og aluminium i jord væsken. Høyere 
pH medfører at en større andel av fluor i jord væsken 
foreligger som frie tluoridioner (Barrow & Ellis 1986). 
l følge Takmaz-Nisancioglu & Davison ( 1988) øker opp


taket av både aluminium og fluor i plantene med økt 
innhold av aluminium i jordvæsken. De mener at plantene 
lettere tar opp fluor i form av komplekser av aluminium


fluorid enn som frie fluoridioner fra løsning. Men samtidig 
ser det ut til at aluminiumfluorid er mindre giftige for
plantene enn frie aluminium- og fluoridioner. Ut fra våre 
undersøkelser er det imidlertid ikke mulig å si om alumin
ium og ftuorid forellgger i forbindelser som er giftig for 


planter eJier om aluminium kan løses ut i så store mengder 
at det har giftvirkning. 


U forurenset jord vil i stor grad binde fluor i de øverste 
centimetrene av jorda, men økt belastning fører til høyere 
konsentrasjoner også i dypere lag. Jord med mye len1øselig 
fluor vil binde mindre fluor, og det bindes svakere enn i jord 


med lavt innhold. Derte betyr at kontinuerlig belastning vil 
føre til Økt løselighet og utvasking av fluor fra jorda. 


Fluor bindes relativt svakt i jord med mye organisk 
materiale . Bindingsevnen øker med innhold av aluminium


oksider og hydroksider. Overftatejord vil derfor som regel 
ha mindre bindingskapasitet enn underliggende jordsjikt. 
Tykkelsen på mineraljorda vil være avgjørende for hvor 
mye fluor som kommer ut i vassdragene. 


3.2 Feltundersøkelser 
l arene 1990 til 1993 ble det samlet inn jordprøver i områd


ene rundt aluminiumverkene på Sunndalsøra. Årdal, Mo
sjøen, Husnes og Lista. Foreløpige resultater fra undersøk~ 
e l sene i årene 1990 til 1992 er rapportert av Abrahamsen et 


al. ( 1990, 1992. 1993) og Abrahamsen ( J 991 ). Jordprøvene 
ble tatt ut på steder som ligger i ulik avstand fra verkene. 


Alle stedene ligger i skog eller annen utmark, De er i 
hovedsak lagt i den dominerende vindretningen fra verk


ene, men prøvesteder er også lagt på losiden av verkene 


eller i sa stor avstand fra disse at belastningene av forurens
ninger burde være svært små. 


To typer av jordprøver ble samlet inn på hvert sted: En se
rie b le tatt i profil groper som ble gravd ut for å bestemme 
jordsmonntypen. En annen serie ble tatt som samleprøver 
fra et ca. l 00 m2 stort areal med mest mulig ensartede 


vegetasjons- ogjordbunnsforhold. Profilgropene ble lagt i 
utkanten av flaten som ble brukt for samleprøvene. 


Profilgropene som ble gravd ut med spade, var l m x 0.7 
mi lengde og bredde og 0.7-1 m dype. De ble brukt til å 
beskrive jordsmonnet ned til fjell/store steiner eller til til
nærmet uforvitret undergrunnsjord (BC- eller C-sjiktene). 
Fra veggene i profilgropa ble det tatt ut prøver for kjemiske 


analyser. Prøver ble tatt fra alle jordsjiktene i 3 av gropas 4 
vegger. 


Samleprøver ble tan fra de øvre 15 cm av jordprofilet. 
Om mulig ble prøvene samlet inn med et lite sylindrisk 
jordbor, men der det var mye stein ble de tatt med spade. 
Prøvene ble delt opp i fem ulike dyp (0-2,5 cm, 2,5-5 cm, 
5-7.5 cm, 7,5-10 cm, 10-15 cm). Mellom lO og 15 slike 


prøver ble tatt fra hvert felt, disse ble delt opp etter jord
dybde og prØver fra samme dyp ble slått sammen. Denne 
prosedyren ble gjentatt 4 ganger på hver prøveflate slik at 
det totale prøvetallet ble 20 for hvert sted. Variasjonen i 
prøvetall hang sammen med at det noen steder var så mye 
stein at det var vanskelig å få tatt flere prøver. 


Jordarten i feltene som ble valgt ut var for det meste 


morene, men prøveflater er også blitt lagt til jordarter med 
slcredjord og fluviale/glacifluviale avsetninger. 


SamrUge prøver ble analysert med hensyn på vannløselig 
fluorid og kalsiumklorid løselig tludrid (F-(CaCl2)) . l til


legg ble den totale mengden av fluor analysert i prøvene fra 


en av profil veggene på alle prøveflarene i Sunndal og 
Mosjøen og fra et utvalg i Årda]. 


Undersøkelsene av jord var opprinnelig tenkt begrenset 


til SunndaL Men etter hvert som prosjektet utviklet seg, ble 
det interesse for å undersøke jorda rundt andre aluminium
verk. For å holde kostnadene nede, ble undersøkelsene ve,d 
Mosjøen, Husnes og Lista noe begrenset i forhold til under


søkelsene i Sunndal. Undersøkelsene i Årdal ble forholds
vis omfattende pga. de høye konsentrasjonene av fluor som 
ble funnet der. 


3.2.1 Sunndal 
l august 1990 ble det tatt jordprøver fra 7 prøveflater i skog 
innenfor en radius på ca. 32 km fra Sunndalsøra (figur 7). 


Flatene er i fØlgende avstand fra Sunndal Verk: Sunndals


øra l km, Børstølen 4 km. Hoås 9.4 km, ÅLvundeid 10,1 
km. Kårvatn 20. l km, Romfo 20, l km og Gjøra 31,8 km. 
Dominerende vindretning i områder er opp Sunndalen eller 
ut langs fjorden. Fjellene mellom Sunndalen og Todalen 


der Kårvatn ligger, stenge~= effektivt for forurensninger fra 


Sunndalsøra. Kårvatn er derfor en bakgrunnsstasjon med 
svært små forurensninger. l forbindelse med utplassering av 


lysimetre i juni l 99 l, ble et nytt profil gravd tH ved Furu. 
3.3 km fra verket. 
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Figur 7. Kart over Srmndalen med /okaliteterjor prøvetaking' av jord og jordvæske. 


Prøvestcdcnc i Sunndalen og ved Ålvundeid ligger i flau el
ler svakt hellende terreng. rettet ved Børsstølen og ved 
Karvaln ligger i en liside som er forholdsvis sterkt påvirket 
av sigevann. Jordart, jordsmonn og vegetasjonstype pa de 
ulike prøvestedene er vist i tabell 5. 


Prt~ve~ted .Jordart Jordsmonn Vegetasjon 


Sunndalsørn Fluvial .Jernpodsol Røsslyng furuskog 


Furu Fluvial nrunjord Beitemark under bjørk 


Il o ås Morene .krnpodsol Røsslyng furuskog 


Romfn Morene Brunjord Smabrcgne furuskog 


sortert 


Gjøra Morene .lt:rnpoclsol Bl~bær furuskog 


Børstølen Morene Brunjord Bl:lbær furuskog 


Ålvundeid Morene .lcrnpoclsol Blilbrcr furuskog 


Knrvntn Morene .lernpodsol Blåbær furuskog 


Tabell 5. Jordart. jol'dsmonn og vegetasjon pl1 prøve-
sledene i Swmda/. 


Figur 8 viser det totale innholdet av fluor i profil prøvene 
fra de forskjellige prøvestedene i Sunndal. Høyest konsen
trasjon av totalt fluor ble funnet i humus-sjiktet (O-sjiktet) 
på Sunndalsøra. På Jiu ru og Hoås er konscntra~jonen i over
flatesjiktet sunket til henholdsvis ca. 70 og 50% av nivået 
på Sunndalsøra. I de øvrige fel tene hortseu fm Kårvatn der 
fiuorinnholdet var svært lavt, var konsentrasjonene i de to 
øverste sjiktene fra 50% til 20% av konsentrasjonene på 
Sunndalsøra. I de Lo øverste sjiktene er det i store trekk en 
fallende konsentra~jon av totalt fluor med Økende avstand 
fra Sunndal Verk. I de dypere jordsjiktene er del mindre 
klar sammenheng mellom uL~lippene fra verket og totalt 
ftuorinnhold i jorda. De høyeste konsentrasjonene i B-~jik
tet finner vi pa Furu, B.ørstølen og Gjøra. Hoås har også re
lativt høye konsentrasjoner. De laveste konsentra~jonene av 
totalt fluor finner vi på Sunndalsøra, Romfo, Ålvundeid og 
Kårvaln. De lave konsentrasjonene i B-sjiktet på Sunndals
øra må sees på bakgrunn av komstørrelsesammensetningen 
med stor dominans av grov sand. Her er bindingsmulig
hetene for tluorid svært begrenset. 
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Figur 8. Totalimzhold av fluor i profilprøvene fra Sunndalen. 
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Figur 9. Konsentrasjoner at· vann- og CaCI-rløselig fiuorid i profi/prøvene f ra Sunndalen. 
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På bakgrunn av den dominerende vindretningen og avstan
den fra verket, kan de høye konsentrasjonene i B-sjiktet på 
Gjøra og BørstØlen vanskelig alene tilskrives utslipp fra 
verker. Mønsteret for totalt fluor i de dypere jordsjiktene 
kan tyde på at geologien overskygger virkningene av utslip
pene fra verket. På Kårvam som ansees som en bakgrunns
stasjon, er konsentrasjonen av totalt fluor i mineraljorda 
omtrent 100 mg fluor/kg. På Børstølen og Gjøra er konsen
trasjonene omtrent 300 mg/kg. Alle tallene ligger innenfor 
normaJområdet for fluor-konsentrasjoner i jord (Se Asheim 
et al. 1991). Ellers er det grunn til å merke seg forskjellene 
i fordelingen av fluor med dybde i jorda mellom de ulike 
prøvestedene. Steder som ligger nær verket, og som av den 
grunn må antas å ha mottatt betydelige mengder med fluor
ider (Sunndalsøra og Hoås), har avtagende konsentrasjoner 
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med økende jorddybde. I jord som må antas å være mindre 
forurenset (BØrstølen. Romfo, Gjøra, Kårvatn), øker kon
sentrasjonene med økende jorddybde. 


Konsentrasjonene av CaCl2-løselig fluor i profilprøvene 
er fra 6 -IS% av konsentrasjonene av totalt fluor (figur 9). 
Konsentrasjonene av CaCl2-løselig fluor er igjen stort sett 
mellom 2 og 5 ganger høyere enn konsentrasjonene av 
vannløselig fluor. Konsentrasjonene av vann- og CaC12-


løselig fluor viser i store trekk samme mønster. Stedene 
med de høyeste konsentrasjonene ligger nær verket og en 
forurensningsgradient avspeiles tydelig. I tillegg tit 
Sunndalsøra og Hoås er det relativt høye konsentrasjoner 
på Ålvundeid og Romfo. Også på Furu er konsentrasjonene 
relativt hØye, men den korte avstanden til verket på 
Sunndalsøra gjør at konsentrasjonene egentlig er lave i 
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Figur JO. Konsentrasjoner m• l'll/111- og CaClrlØselig jluorid 1 samleprØI'ene fra Sunndal en. 







forhold ti l på Hoås, Ålvundeid og Romfo. Sammenlignet 
med konsentrasjonene av CaCI2-Iøselig fluor på Kårvatn 
synes også Børstølen og Gjøra å være påvirket av utslip
pene p! Sunndalsøra. Konsentrasjonene av vannløselig 
fi uor i nedre del av utfellingssjiktet (B-sjiklet) og i tmdet
grunnsjorda (C-sjiktet), er imidlertid ubetydelig høyere pli 


Børstølen og Gjøra (og Ålvundeid) sammenlignet med 
Kårvatn (konsentrasjonene er for lave ti l at de kan sees i 
figuren). 


Innholdet av CaCJ2-løselig fluor i de tre veggene av 
profilgropene viser i hovedsak godt samsvar. Unntaket er 
Hoås, der det er betydelig avvik i verdiene for enkelte sjikt. 
l den øvre delen av Bw l-sjiktet er for eksempel konsentra
~jonene av CaCI2· lØselig fluor 33 mg/kg i en profil vegg og 
20 og 13 mg/kg i de to andre.. Tilsvarende variasjon finne r 
vi også i den øvre delen avE/Ah sjiktet (variasjon fra 15 til 
32 mg F-(CaCl2)/kg). For vannløselig fluorid er det også 
godt samsvar mellom veggene i gropene. På Gjøra er riktig
nok innholdet av vannløselig fl uor i O-sjiktet for en profil
vegg mer enn dobbelt så høyt som i de tu andre profilveg
gene, men her er verdiene så lave (2.1 -4.5 mg/kg) at rela
tivt stor variasjon må forventes. Hoås har også stor varia
sjon i vannløselig fiuor mellom de tre veggene i profilgro


pen. Her varierer verdiene i O-sjiktet mellom 8.3 og 14.5 
mg/kg. Tilsvarende variasjon fot nedre del av Bwl- og 
Bw2-sjiktene er henholdsvis 0.33 - 2.9 og 0.05 - 0.77 
mg/kg. Også på Sunndalsøra finner vi en viss spredning 
i nedre del av O-sjiktet (6.3 - 11.1 mg/kg) og Ah sjiktet 
(2.4 - 6.4 mg/kg), men ellers er det godt samsvar mellom 


verdiene. 
Ogsa for samleprøvene er det godt samsvar mellom kon


sentrasjonene av vann- og CaC12-lØselig fluor mellom de 
ulike feltene ogjorddybdene (figur 10). Konsentrasjonene 


av CaCI2·løselig fluor er stort sett mellom 3 -og 6 ganger 
høyere enn konsentrasjonene av vannløseUg fluor. De 


høyeste konsentrasjonene av vann- og CaCirløselig fluor 
finner vi på Sunndalsøra, Hoås, Ålvnndeid og Romfo (sam
leprøver ble ikke tatt på Furu). Sammenlignet med 
konsentrasjonene på Kårvatn !yder resul tatene på at alle 
feltene er preget av forurensninger fra verket. Børstølen ser 
ut til å være minst forurenset. Dette styrker derfor antagel
sen om at de høye total konsentrasjonene av fluor som ble 


funnet i mineraljorda på Børstølen, skyldes geologiske 
forhold. Siden samleprøvene er hentet fra 0 -, Ah- og E
sjiktene, passer mønsteret for samleprøvene svært godt med 
mønstercl for profilprøvenc. 


De høyeste konsentrasjonene av både vann~ og CaC12-
1øselig fluor finner vi som regel i 2,5-5 cmjorddybde. 


Dypet:c ned reduseres konsentrasjonene i alle feltene 
bortsett fra Ålvundeid der konsentrasjonene er høyest i 
5-15 cm jorddybde. 


3.2.2 Årdal 
Feltarbeidet i Årdal ble utført i to petioder: Oktober 1992 


og juli 1993. I Årdal var alle prøvestedene nede i Utladalen 
i skog på tidligere innmark. Det skyldes at dalsidene domi


neres av stupbratte fjell med svære steinurer, og nesten all 
brukbar jord ble dyrket opp i tidligere tider. 


l Årdal er det gjennomgående små løsavsetningcr, og i 
UtladaJcn ble det ikke funnet prøvesteder med dyp jord, 
Prøvestedene i 1992 ble lagt ti l Moa ca. l km fra verket, 
Hjelle 4,7 km fra verket, Avdalen 5,5 km fra verket og Vet
ti 8.2 km fra verket (figur l 1). De høye konsentrasjonene 
som ble funnet i disse prøvene gjorde det ønskelig å samle 
inn nye prøver fra et større område enn det som ble prøve
tatt i 1992. Året etter ble derfor tre nye prøvesteder valgt ut 
i Vettismorki. Ett felt ble lagt like ved utspringet av Vettis
fosscn der det var mange døde trær, avstanden til verket 
var l 0,5 km. Ett felt ble lagt ved tregrensen i Morka 
Koldedalen 12,2 km fra verket og elt i Fleskedalen 13 km 
fra verket. Prøvene i Vettismork.i ble samlet ion på samme 


måte som i 1992. l tillegg ti l prøvene i Vettismorki ble det 
sa1ulet inn jordprøver etter et enklere system på ro steder i 
Seimsdalen, tre steder i Fardalen og på et sted nederst i 
Tyedalen (Tabell 6). Prøver ble også tatt ved Årdalsvannet 
ca. l km nord-øst for Årdalstangen. 


Prøvcsted Jordart Jordsmonn Vegetasjon 


Moa Morene Humuspodsol Bjørk-røsslyng 


Hjelle Skred jord Brunjord Lågun furuskog 


Avdalen Skred jord Brun jord Beitemark-lilgurt 


Vett i Sk.tedjord Brunjord Beitemark rned or 


Vettismorki 


Venisfosscn Morene Jemhumus pods. Blåbær furuskog 


Morka-Kolded. Morene Bnmjord Krekling bjørkeskog 


Flcsk~dal en Morene Brun jord Krekling bjørkeskog 


Seimsdalen 


Koldesetet Morene Brun jord Beitemark med or 


Dalaåkre Morene Brunjord Blåbær bjørkeskog 


Årdalstangen Skred jord Brun jord Beitemark med or 


Fardalen 


Stokkesetc Morene Brun jord Blåbær-beitemark 


Haug Morene Brun jord Ung gran pa bcit~mark 
v/Årdal Skred jord Brun jord Bjørk-furu-~mylc 


Tyedalcn 


Holsbruvatnet Morene Jempodsol Blåbær bjørkeskog 


Tabell 6. Jordart, jordsmonn og vegetasjo11 pel prøves/ed-
ene i Årdal. 


Jordan, jordsmonntype og vegetasjonstyper på de ulike 


prøvestedene er vist i tabell 6. På fe ltet på Moa er det et 
tynt morenedekke over fje ll. På Hjelle er det relativt dyp 


jord. men den er svært stein- og blokkrik. På Vetti er jorda 
svakt blok.kboldig. På Avdalen preges jordsmonnet sterkt 


av tidligere oppdyrking og det er lite stein i jorda. l Vettis
morki er aJle feltene på relativt dype morener. Nederst i 


l 
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At·dalstange 


Oktn 5km 


Tyedalen 
Tegnforklaring 


l Moa 
2 Hjelle 
3 Avdalen 
4 Vetti 
5 Vettismorki, Vettisfossen 


N 


6 Yettismorki, Morka-Kolcledale• 
7 Vettismorki, Fleskeclalen 
8 Seimsclalen, Koldeselet 
8 Seimsdalen , Dalaåkre 


10 Årdalstangen 
11 Fardalen, Stokkesete 
12 Fardalen, Haug 
13 Fardalen, Årdal 
14 Tyeclalen , Holsbruvatnet 
• Verket 


-


Figttr 11. Kart over Årdal med lokaliteter.for prøvetaking av jord. 


Fardalen er det Jite jord, men ellers er det forholdsvis dyp 
jord på de andre prøvestedene rundt Årdal. 


Figur 12 viseJ totalinnholdet av fl uor i jorda på Moa, 
Hjelle og Vetli. Både på Moa og Hj elle avtar konsentra
sjonene av totalt fluor ned gjennom profilet. På Vetti der
imot øker konsentra~jonen med dybden. Dette sammen med 
konsentra~jonsforskjellene viser at forurensningene avtar 
tydelig innover i Utladalen. 


Figur 13 viser konsentrasjonene av vann- og CaCl2·løse
lig lluorid i ulike dyp i profilgropene fra prøvestedene i 


Ardal . På grunn av svært dårlig vær under prøvetakingen i 
1992, ble det ikke gravd profil grop ved Avdalen, og det er 
derfor ikke profilprøver derfra. 


Innholdet av vann- og CaCI2·løselig fluor i profilprøvene 
viser at Moa er meget sterkt forurenset i forhold til de øvri
ge feltene i Utladalen. Det er en tendens til al tluorkonsen
trasjonene Øker fra det øverste sjiktet i jorda til sjiktet under 
for deretter å avta videre ned gjennom jordsmonnet. Unn
taket er Jeltet ved Vettisfossen der konsentra~jonene øker til 
utfellingssjiktet (Bh-sjiktet) for så å avla i ~i iktene under. 
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Figur 12. Total innhold av.fiuor i profilprøver fra Årdal (Bare for profilene som ble gravd ut i 1992). 


Konsentmsjonene av CaCl2-løselig fluor i 0- og Ah-sjikt
ene på Moa er omtrent 3.6 ganger høyere enn på Hjelle og 
ca. 6 ganger høyere enn på Vetti. For vannløselig fluorid er 


forholdstallene t ilnænnet de samme. I B-sjiktet er forskjel
lene III!:!IIOm stedene mindre. Moa og Hjelle har omtrent 
like konsentrasjoner av fluorid, og på Vetti er konsentra
sjonene sunket til omtrent 50% og ved Vettisfossen omtrent 
75% av konsentrasjonene i B-sjiktet på Moa. l Yettismorki 


forøvrig er konsentrasjonene i utfellingssjiktet bare 7.5 -
15% av verdiene på Moa. Fot vannløselig tluorid er for
skjellen i konsentrasjoner av samme størrelsesorden. 


Figur 14 viser konsentrasjonene av vann- og CaCl2-Iøse
lig fluorid i de ulike jorddybdene i samleprøvene. De høy


este konsentrasjonene av CaC12-løselig fluor finnes stort 
sett i 5 til 15 cm dybde. Særlig tydelig er dette for Moa der 
de høyeste konsentrasjonene er i det nederste laget som det 
ble tått samleprøver fra (l 0-15 cm). Konsentrasjonene her 
synes å ligge omtrent på samme nivå som for 0- og Ah


sjiktene i profil prøvene. Figuren viser ellers at forurens
ningene spres innover Utladalcn, men at konsentrasjonene 
avtar jevnt fra de meget høye nivåene på Moa til lave verdi


er innerst i Vettismorki. Feltet i Tyedalen. nederst i Farda
Jen og nord for Årdalstangen bærer også preg av betydelig 


forurensningsbelastning. l Li !legg til Moa ble de høyeste 
konsentrasjonene av CaCI2-Iøselig fluorid funnet ved utlø


pet a\' Fan.lalen ved Årdal, Hjelle. Veui. Årdalstangen. Ty
edalen og Avdalen . De laveste konsentrasjonene ble funnet 


i Seimsdalen, innerst i Fardalen (Stok.kesete) og på to av 


feltene i Vettismorki - Morka Koldedalen og Fleskeda.len. 
I feltet ved Vettisfossen var konsentrasjonene i 0-5 cm lave 
og sammenlignbare med konsentrasjonene ellers i Vettis
morki. I dypere lag var imidlertid konsentrasjonene hØyere 


og av samme størrelsesorden som ved Vetti. Dette bildet 
passer godt med utviklingen i utslippene og skogskadene i 
Vettismorki. Skadene var omfattende noen år tilbake, men 
situasjonen har bedret seg vesentlig i de senere årene. De 
høyere konsentrasjonene ved Yettis-fossen kan imidlertid 


også forklares med de bedre bindingsmulighetene for ftuo
rid som er i podsoljordas utfe!Jingssjikt (B-sjikt). 


Det er meget god overensstemmelse mellom konsentra
sjonene av CaCl2- og vannløselig ftuorid. Konsentrasjonene 
av CaCl2- løselig fluorid er mellom 3,5 og 9 ganger større 


enn konsentrasjonene av vannløselig fluorid. De høyeste 
konsentrasjonene av vannløselig fluorid finnes høyere 
opp i jorda enn de høyeste konsentrasjonene av CaCl~
løselig fluorid. Dette er tydeligst for Moa der de høyeste 


konsenrrasjonene finnes i jorddybden O - 5 cm. 


l 
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Figur l 3. KomenTraJjnner or 1'01111- og CaCI rloselig fluorid i profil prøvene fru Ård(lf. 
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Figur 14. Ko11sentrasjoner av vann- og CaClrløselig jluorid i samleprøvene fra Årdal. 
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3.2.3 Husnes 
Feltarbeidet ved Husnes ble utført i oktober 1993. Fem prø
vesteder ble undersØkt, fire langs !]orden øst, sør og nord 
for verket og ett sørvest for verket pa østJlellingen av Kal
destadåsen (figur 15) . Prøvel;tedene og avstandene til ver
ket var: Raudstein 3,4 km mot nord, Onarheimslia 0,8 km 
mot øst, Sundsbekken l . l km mot sørøst, Teigalia 2,8 km 
mot sør og Kaldestadåsen 2,4 km mot sørvest I lillegg ble 
deltatt noen jordprøver fra sydhellingen ned fra Bogsnes
åsen som ligger 1,3 km vest for verket Alle prøvestedene 
bortsett fra den ved Sundsbekken, ligger i Jisider. AUe 
stedene ligger nær verket, men valg av steder ble gjort på 
grunnlag av tidligere undersøkelser over skader på vegeta
sjonen i området. Pti de nærmeste prøvestedene vru· det 
rapportert om skader lidligere, men fra området rund l 
Raudstein og Teigalia var det tidligere ikke funnet skader. 
Oversikt over jordart, jordsmonn og vegetasjon pa de ulil<e 
prøvestedene er gitt i tabell 7. 


Prøvcstcd .Jordart .lot•dsmonn Vegetasjon 


Raud!>lcin Morene Svakt poclsolcrt Blåbær funJskog 


brunjord 


Onarheimslin Morene .Jcrnpodsol Røsslyng furuskog 


Sundsbckkcn Glasi- Jernpml>ol Dærlyng furuskog 


Jluvial 


Teigalia Morene .Jcrnpodsol Blåbær furu-


bjørke!>kog 


Kaldesladåscn Morene .lcrnpodsol Røsslyng furuskog 


Tabell 7. Jordart, jordsmonn og vegetasjon ptl prøve
sredene ved Husnes. 


Figur I 6 viser konsentrasjonene av vann- og CaCiz-løse,lig 
fluorid i ulike sjikt i profilgropene fra de ulike stedene. Den 
vertikale fordelingen av fiuorid i jorda ved Husnes viser at 


Okm 5km 


0 
Ruudstein 
01 


Tognrorluonng 


l R~lUcl!~leln 


2 On:'lthC'!unsli::t 
~ Sun<!obckk~n 


~ Tc•~h• 
~ K•ldcstod!l.en 
6 Bo~ncs~>cn 


. V<ll<ct 


N 


r 


Figttr l .5. Kart over Htt.rnes 111ed lokaliteter.for prøveta
king av jord. 


de høyeste konsentrn~jonene stort setl ble funnet i humus
sjiktet. I Onarbeimslia ble imidlertid de høyeste konsentra
sjonene funnet i utfellingssjiktel (Bs-sjiktct). Humus
prøvene fra Raudsteinen var mest pa virket av utslippene 
med 44 mg r(CaCI2)/kg jord. Euer Raudsteinen var 
Sundsbekken og Teigalia mest påvirket. Kaldestadåsen og 
Onarheimslia hadde forholdsvis lave fluoridkonsentrasjoner 
i humussjiktet. Stort sett sru1k konsentrasjonene fra humus
sjiktet til utvaskingssjiktet (E-~jiktet) for så å stige igjen i 
utfellingssjiktet (B-sj iktet). 


I samlcprøvene ble de høyeste konsentra~jonene av fluor
id funnet i det øverste 5 cm laget av humusen (figur 17). 
Deretter sank konsentrasjonene med dybden. Konsentra
~ionene i humusen fra Raudsteinen er lavere enn i profil
prøvene. De høyeste konsentrasjonene ble funnet ved 
Sundsbekken med omtrent 20 mg p-(caClz)/kg i de øverste 
5 cm av humuslagct. Dereuer avtok konsentra~jonene i 
rekkefølgen Raudstein, Onarheimslia, Bogsnesåsen, 
Kaldestadåseu og Teigalia der konscntra~jonene stort sen 
var lavest. 
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Figur I 6. Konsentrasjoner av vann- og CaC/2-løselig jiuorid i profilprøvene fra Husnes. 
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Figur 17. Konsentrasjoner al' vann- og CaClrløseligjiuorid i samleprøvenefru Husnes. 


3.2.4 Lista 
Feltarbeidet på Lista ble utføn i oktober l 993. Fem prøve


steder ble undersøkt (fig11r 18). Disse ble valgt m på grunn
Jao av tidlioere undersøkelser av vegetasjonen. Prøveste-e e 


dene ble lagt til Skjolnesveten 0,7 km sørøst for verket. 
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Skjolnesveten 


Huseby 


Lunde 
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Steins voll 


Jordart J ordsmonn 
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Morene Brun jord 


Vegetasjon 


Kysllynghei røsslyng 


Smyle furuskog 


8\åtopp hjørksumpskog 


Blåbær eikeskog 


Bjørk kystlynghei Huseby 0,6 km vest for verket, Lunde l ,3 km nord for ver
ket. Farøy 3,3 km nordøst for verket og Steinsvoll 4,6 km 
nordvest for verket. J tillegg ble det tatt noen ekstra prøver 


vest for Loshavn, 1,5 km sørøst for verket. Jordart, jords
monn og typisk vegetasjon på de forskjellige prøvestedene 
går fram av tabell8. 


Tabell 8. Jordart, jordsmonn og vegetasjon på prøveste
dene ved Lista. 
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Figur 19 viser konsentrasjonene av vann- og CaCI2-tøselig 
fluorid i ulike sjikt i jorda fra de ulike prøvestedene. Inn
holdet av fl uorid i profi lprøvene viser at SkjolnesveLen er 
sterkt påvirket av utslippene fra aluminium verket. Også 
Huseby og Lunde har Lydelig forhøyede konsentrasjoner av 
fluorid. Alle disse stedene ligger innenfor en radius av vel J 
km fra verket Jorda på Farøy og Steinsvoll. henholdsvis 
3,3 og 4,6 km fra verket, har imidle1tid lave konsentrasjon
er. I alle jordprofilcne er konsentrasjonene hØyest i 0 - eller 
Ah-sjiktene. I brunjordsprofilene synker konsentrasjonene 
jevnt med Økende jorddybde. I podsolprofilene er det en 
tendens til at konsentrasjonene synker fra rål1umussjikLet 
(0-~jiktet) lilutvaskingssjiktet (E-~jiktet) for så å stige til 
utfellingssjiktet (Ds-/Bh-sjiktet). 
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Figur 18. Kart over Lista med tokalite!erfor prøve/aking 
av jord. 
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Samleprøvene (figur 20) gir i prinsippet deL samme bil
del av fluoridinnholdct i jorda som profil prøvene. Det er en 
klar forurcnsningspåvirkning i Skolnesveten. Konsentrasjo
nene er høyest i O-sjiktets øverste 5 cm. Til forskjell fra 
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Figur 19. Konsentrasjoner av vann- og CaC/.rløse/ig.fluorid i 
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Figur 20. Konsentrmjoner av vann- og CaClrlØseligfiuorid i samieprøvenefra Lixta. 


profil prøvene er der en tendens til at konsentrasjonene er 
noe høyere på Lunde enn ved Huseby, men forskjellene er 
små. Også prøvc;:stedet vest for Loshamn merker seg ut med 


forhøyede ftuorid-konscnrrasjoner i forhold til Farøy og 
Steins voll. 


3.2.5 Mosjøen 
Feltarbeidet rundt Mosjøen ble gjennomført i juni 1992. 


Fire prøvesteder ble undersøkt (figur 21). Disse ble valgt 
ut på grunnlag av en tidligere undersøkelse over skade-


utbredelsen på vegetasjonen i områdel (Øyen 1992). Prøve


stedene ble lagt til steder sørover fra verket, det vil si opp
over langs Vefsndalføret. Prøvestedene var Skogsåsen 3,5 
km fra verket, Grannes 8 km fra verket, Stonnoen 17.8 km 
fra verket og Lia 24.3 km fra verket. I tillegg ble det samlet 
inn noen prøver fra Rynesåsen som ligger 3 km nord for 
verket. 


Prøvestedet Skogsåsen ligger i nordhelling og er sterkt 
eksponert for utslipp. Prøvestedet Grannes ligger på åsen 


mellom Europaveien (E6) og Vefsna i helling mot nordøst. 
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Jorclarl, jordsmonn og vegela~jonstype på de ulike prøve
stedene er vist i Tahell9. 


J>røvcstcd .Jordart .Jordsmonn Vegetasjon 


Skogsii~en Sl rund- Jernpndsol Blåbær granskog 


~v~>clning 


Gratlltes Morene Jcrnhumuspod. Smi\brcgnc granskog 


Stor moen Flu via l Jernpodsol Blåbær granskog 


Rynesiiscn Morene Bru1~jord Småhrcgnc granj;kog 


Lia Fluvial .Tempndsol Småbregne granskog 


Tabell9 . .Jordart. jordsmonn og vegetasjon på prøveste
dene i Mosjøen. 


Ogsii ved Mosjøen ble jordprøvene analysert ror totalt inn
hold lW nuor (figur 22). Mønsteret som avtegner seg med 
økende konsentrasjoner nedover i jord profilet og lavere 
konsentrasjoner i 0-sjikl.et i Skogsåsen enn ved Lia, tyder 
klart på at avsetningene i området er beskjedne. Den hØye 
konsentrasjonen i C-sjiktet ved Skogsasen må antakelig 
forklares ved at sjiktet er i marin leire. Figur 23 viser 
konsentrasjonene av vann- og CaCI2·Iøselig tluorid i proiH
prøvene fra ulike ~jikt i jorda. Figuren viser at Skogsåsen er 
tydelig påvirket av aluminium verket. Men allerede på 


Grannes 8 km fra verket, er fiuorid-konsentrasjonene 
sunket til et nivå nær del vi må regne som bakgrunns
konsentrasjoner. Del er ingen tydelige forskjeller i konsen
trasjonene mellom Grannes, Stormoen og Lia. 


Samleprøvcnc (figur 24) gir i prinsippet det samme 
hildet av nuoridinnholdet i jorda som profilprøvcne. Det er 
en klar forurcnsningspåvirkning på Skogsiiscn. Konsentn1· 
sjoncne er høyest. i O-sjiktets nederste del - i 2,5 til 5 cm. 


Ellers er del en tendcn~; til aL Grannes har noe høyere kon
sentrasjoner enn de to andre prøvestedenc lenger opp i 
Vcfscmlall'ørel. Prøvene fm Rynesåsen viser aL jorda der 
ogsit er påvirket av utslippene. I det øverste sjiktet er 
konsentrasjonene noe lavere enn på Skogsåscn, men høyere 
enn pa Grannes. Delte passer godt med beliggenheten som 
bare er ca. 3 km nordØst for verket. 


3.2.6 Sammenligning av fluorkonscntrasjoncne i jord 
i Sunndalcn, Årdal, Husnes, Lista og Mosjøen. 
l ikke forurensede områder Øker vanligvis Lotalinnholdel av 
fluor med økende jorddybde. r sterkt forurensede om
tider, slik !)Om på prØvestcdene pa Moa og Hjelle i Årdal 
og pa Sunndalsøra og til en viss grad Furu og Hoas i Sunn
dalen, er mønsteret omvendt med høyest innhold øverst i 
jorda. Høyest konsentrasjon av totalLlluor ble mfl! L på 
Sunndalsøra, men svært høye konsentrasjoner ble også 
runnet i C-sjiktet på Skogsåsen, Grannes og Lia i Mosjøen 
og ved Børstølen og Gjøra i Sunndal. De sistnevnte prøve
feltene ligger i områder hvor forurensningene er forholds
vis lave. Derfor må geologien være årsaken til de høye 
konsentrasjonene, Sidetl alle verdiene for totalt lluorinn
hold ligger innenfor grenser som kan hetraktes som 
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Figur 21. Kan over Mosjv>en 111ed lokaliteter.f(Jr prøvetak
ing av jord. 


normale for jord (Asheim et al. 1991 ), lyder alt pli at total
innholdet av lluor i jord ikke er noe godt mål på forurens
ni ngsgradcn. 
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Figur 22. Tora/innhold avfluor i projilprøvenefra Mosjøen. 
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Figur 23. Konsentrasjoner av vann- og CaCirløselig.fluorid i pro./ilprø,·enefra Mo!>jøen. 
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Figur 24. Konsemrasjoner av vann- og CaClrløse/ig fiuorid i samleprøvene fra Mosjøen. 
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8 
Om- Prøvested Avstand fra 
råde verkene (km) 


Årdal Moa l 
Lista Skjolnesveten 0.7 
Årdal Fardalen. Årdal 2 


Årdalstangen N 8.5 
Hjelle 4.7 
Avdalen 5.5 
TyedaJen 4,5 


Husnes Sundsbekken l, l 


ÅrdaJ Vetti 8.2 
Husnes Raudstein 3.4 
Sunndal Sunndalsørll l 


Hoås 9.4 
Årdal Fardalen, Haug 4 
Lista Huseby 0.6 


Lunde 1.3 
Husnes Onarheims lia 0.8 
Sunndal Ålvundeid JO. l 
Husnes Bogsnesåsen 1.3 
Sunndal Romfo 20, 1 
Husnes Teigalia 2,8 


Kaldestadåsen 2,4 
Lista Loshamn 1,5 
Årdal St!imsdalen. 


Dalaåkre 10.5 
Morka Koldedal 12.2 


Sunndal Gjøra 31.8 
Mosjøen Skogsåsen 3,5 
Årdal Seimsdalen 


Kaldesete 8.5 
Sunndal Børstølen 8,8 
Årdal Veuisfossen 10,5 


Fleskcdalen 13 
Lista Steinsvoll 4,6 
Mosjøen Rynesåsen 2 
Årdal Stokkesete 9 
Lista Farøy 3.3 
Sunndal Kårvatn 20.1 
Mosjøen Lia 24.3 


Grannes 8 
Stormoen 17,1! 


F"{CaCI2) 


72 
35 
29 
24 
21 
21 
20.5 
20 
19 
17 
17 
16 
13 
13 
13 
12 
12 
l l.S 
l J 
10 
9 
8 


8 
7 
6 
6 


5.5 
5,5 
4 


4 
4 
3,5 
2,5 
2.5 
1,5 
l.S 
l 
0,5 


24 
7.5 
8.5 
6,5 
7,5 
6 
7.5 
4.5 
2 
2,5 
6 
5 
2.5 
3.5 
2.5 
3.5 
3.5 
2 
2.5 
l 
1,5 
l.S 


1.5 
l 
l 
3 


2 
l 
0,6 
1.5 
0,3 
0,6 
0,3 
l 
l 
0,5 


Tabell l O. Fluoridkonsentrasjoner (mg Flkg jord) i samle
prøvene {0-5 cm) i de ulike områder O[? prøvesteder ført 
opp etter avragende konsentrasjoner av CaClrløselig 
fiuorid. 


Fluor løselig i CaCI2 og vann synes å beskrive forurens
ningssituasjonen rundt aluminiumverkene p! en bedre måte 
enn totalinnholdet av tl uor. Situasjonen beskrives også bed


re med konsentrasjonsni våct øverst i jorda enn i dypere 
jordsjikt. l tabell lO er CaC12-Iøselig fluor i de øverste 5 cm 
av jordsmonnet ført opp etter avtagende konsentrasjoner. 
Konsentrasjoner over 15 mg fluor/kg jord fin ner en innen
for en avstand av 8-9 km fra aluminiumverkene. Det er 
tydelig at Årdalsomr5det er mest forurenset. Av de l O mest 
forurensede prøvestedene er 7 i Årdal. Dette skyldes imid
lertid delvis at mangt! prøvesteder ligger nær smelteverket i 
Årdal. Lista og Mosjøen på den andre siden. er minst for
urenset (figur 25). Forurensningsgraden henger selvsagt 
sammen med utslippene, men spredningen av forurens-
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Figur 25. Innhold av CaC12-løseliR .fiLwrid i de øverste 5 
cm av jorda iforhold til avstand fra smelreverkene i 
Sunndal. Ardal, Husnes, Lista og Mosjøen. 


ningene er også svært forskjellig i de fem områdene. I 
Sunndalen sprer forurensningene seg stort sett oppover 
dalen eller utover fjorden og på denne måten kan de nå 
langt. I Årdal går mye av forurensningene opp Utlada1en. 
men også opp Moadalen og Tyedalen, Fardalen og ut mot 
Årdalstangen. Ved Husnes, Lista og Mosjøen spres og 
fortynnes forurensningene raskt, og det er bare de aller 
nærmeste områdene som er merkbart forurenset med 
fl uor. 


3.2.7 Fluor i jord væske i SunndaJen 
I jord er det sammenheng mellom konsentrasjonen av ioner 
som er bundet (adsorbert) til jordpartikJene med elektro
kjemiske krefter og konsentrasjonen av frie ioner i jord
væsken, Adsorberte ioner kan holdes ti lbake i jorda mens 
ioner i jordvæsken kan vaskes ut når det er en nedadgående 
vann bevegelse i jorda. Ved utvasking vil jorda bli tappet 
for ioner dersom det ikke skjer en etterfylling. Forholdet 
mellom tilførsel og utvasking av bestemte ioner forteller 
oss derfor om det skjer et netto tap eller en akkumulering i 
jorda. 


For å få bedre kjennskap til utvaskingen av tluorid fra 
jord som utseues for fluorforurensning, ble det plassen ut 
tensjonslysimetre i jorda på tre steder i Sunndalen. Stedene 
er Furu 3 km fra verket, Hoås 9 km fra verket og Gjøra 
32 km fra verket. Lysimetrene er laget av teflon. De ble 
plassert under O-sjiktet eller i Ah-sjiktet i ca. 7 cm dybde, 
underE eller Ah i ca. l 2 cm dybde og under B-sjiktet i ca 
50 cm jorddybde. Aurhelle (sammenkittet, hardt lag) i 
B-sjiktet på Gjøra førte til at Jysimetrene her står i 30-40 
cm dybde. Lysimetrene ble knynet til et system med under
trykk slik at jordvæske ble·sugd ut ov jorda og inn gjennom 
lysimetrene til oppsamlingsOasker. Vannprøver ble samlet 
inn hver 14. dag og analysert for kjemisk innhold . 


På Hoås og spesielt på Gjøra fungerte lysimetrene til 
tider nokså dårlig. Dette hang både sammen med feil på 
anlegget og at jorda ofte var så tørr at vann ikke kunne trek
kes ut med det undertrykket som ble anvendt (0, 1 kg/cm2). 


l 







Disse forhold førte til at de beste dataene for fluor-konsen
trasjoner i jordvæsk:en er fra Furu (figur 26). 


Konsentrasjonene av ftuorid i jordvæsken varierer bety
delig over tid, mellom de tre stedene og også mellom de 
ulike sjikte.ne i jorda. På alle stedene sank konsentrasjonene 
fra Ah/O-sjiktet til Bw/Bs sjiktet. Nedgangen var minst på 
Gjøra hvilket kan skyldes atlysimetrene i B-sjiktet der var 
plassert høyere opp i profilet eru1 på de to andre stedene. 
Konsentrasjonene i jordvæsken reflekterer tydelig avstan
den fra Sunndal Verk. På Furu varierte konsentrasjonene i 
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Figur 26. Innhold m •f/uorid i jordvæske fra ulike sjikt ved 
Furu, Hods og Gjøra i Su11ndalen i 1991-1993. 


Ah-sjiktet mellom 230 og 1200 !!gil (ppb) mens det i O
sjiktet på Gjøra varierte mellom 80 og 415 !lgfl (tabell 11). 
Hoås kommer i en mellomstliiing med en variasjon mellom 
lOO og 775 !lg flu.orid/1. Også jord væsken under B-sjik'1et 
viser en tilsvarende forskjell mellom steder, mens variasjo
nen over t!d er noe mindre. 


Sted Sjikt Minimum Maksimum Va nn veid 


gjennomsnitt 
Furu Ah l 227 1200 588 
Hoås o 103 776 484 


Gjøra o 82 414 192 
Furu Ah2 227 1076 557 
Ho ås E 155 1107 621 


Gjøra E 62 300 151 
Furu Bwl 165 765 448 
Ho ås Bs 55 600 248 


Gjøra Bs 72 289 127 


Tabell 11. Minimums-, maksimum.~- og gjennomsnittlige 


konsentrasjoner av r (Jlgll) i jordvæsken ved Furu ( 3 km 


fra Sunndal verk), Hoås (9 km fra Verket) og Gjøra ( 32 km 
fra Verket). Gjennomsnittskonselltrasjonene er vann veide 


middeltall. 


3.2.8 Fluor i overflatevann i Sunndal og Årdal 
Bekkevannkjemieu i områdene rundt aluminiumsmclte
verkene i Årdal og Sunndal ble undersøkt for å finne ut 
hvordan overflatevannet i disse områdene har reagert på 
nesten 40 år med ftuorutslipp til luft. Disse undersøkelsene 
er tidligere rapportert av Skjelkvåle ( 1992, l 993). Del ble 
lagt vekt på å kartlegge omfanget og graden av fluorforu


rensningen j overflatevann, og samtidig undersøke hvilke 
effekter økte tluoridkonsentrasjoner har hatt på andre kje
miske komponenter i vannet, Forholdet mellom aluminium 
og fluor er av særlig interesse fordi Økt fluorbelastning kan 


løse ut aluminium fra jord (se laboratOJieundersøkelscne), 
og disse to ionene danner sterke komplekser l vann. 


Aluminium er også giftig i høye konsentrasjoner, og av den 
grunn er det også viktig å klarlegge virkningen av ftuorid 
på aluminium. 


Tilsammen 30 bekker innenfor 30 km fra aluminium
verkene i Årdal og Sunndalen ble prøvetatt våren, som


meren og høsten 1991 (figur 27 og 28). Bekkcvannet i 
Sunndal og Årdal har en sammensetning som er typisk for 
norsk overflatevann. Ioneinnholdet er lavt som en fØlge av 
at berggrunnen er resistent mot forvitring og avgir lite io


ner. Bekkevannet i begge områdene er også sterkt påvirket 
av sjøsalter. Sjøsaltene er viktigst i Sunndalen på grunn av 


kortere avstand til fjord og hav enn i Årdal (figur 29) . 
Bekkcvanner i Årdal har noe lavere pH enn vam1et i 
Sunndalen (figur 30). Fluorid konsentrasjonene i bekkene 
varierer fra mindre enn 5 ).!gil til 250 f...lg/J i Årdal og 


fra mindre enn 5).tg/l til450 !lg/1 i Sunndal (figur 31). 







Sandvik dalen 
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Resultater fra den såkalte l 000-sjøers undersøkelsen (Skjel
kviile under trykking (a)) viser at disse konseJHrasjonenc er 
innenfor del som er normalt for norske vru1n ( < 5-560 ).1g 
lluorid/1), men al de er noe høyere enn det som kan forven
tes ut fra geologien i disse områdene. Vann på tilsvarende 
herggrunn som i Årdal (Kalcdonske bergarter) har fluorid
knnsentra~joner med en mt:dianverdi (like numgc sjøer med 


... 


Figur 27. Kart over Ardal 
mer/lokaliteter for prøvetak
ing av bekkevann. 


Figur 28. Kart over Sunndal 
med lokaliteter for pr(t1Vetak
ing av bekkevann. 


lavere som med høyere konsentrasjoner) på I 3 ).lg/1 (i alt 
116 sjøer med variasjon i konselllrasjoner fra mindre enn 
5 til I 50 )Jg/1). Vann på samme berggrunn som i Sunndalen 
(Bergen-Namsos prek1m1briske bergarter) har fluorid 
konsentrasjoner med en medianverdi på 20 f-lg/l (i all 116 
sjøer med variasjon i konscntra~joner fra mindre enn 5 til 
94 f-lg/l) (Skjelkvålc under trykking (a)). 







Konsentrasjonene av fluorid j bekkene avtar med økende 
avstand fra verkene (figur 31). Helt inntil verket er konsen
trasjonen av fluorid ca. l O ganger høyere enn antatt bak
grunnskonsentrasjon i området. Bekker som ligger mer enn 
5-6 !an unna verkene har konsentrasjoner på nivåer som er 
nonnale for vann på tilsvarende berggrunn i andre områder 
(Skjelkvåle under trykking (a)), og de ser ikke ut til å være 
påvirket av ftuorforurensning. 
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Det er ingen sammenheng mellom aluminium og fluor i 
bek.kevannet rundt smelteverkene (figur 32). Dette tyder på 
at fluor ikke har noen påviselig virkning på aluminium-kon
sentrasjonene i bekkene. De forhøyede konsentrasjonene av 
fluor i Årdal og Sunndal påvirker heller ikke annen kjemi i 
paviselig grad. Bekkene er dessuten så påvirket av sjøsalter 
at dette kan bidra til å maskere en eventuell virkning av 
økte fluor-konsentrasjoner på vannkjemien. 
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Figur 29. Fordeling av kloridkonsenrrasjoner i bekker i Årdal og Sunndal (etter Skjelkvåle, under trykking (b)). 
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Figur 30. Fordeling m· pH i bekker i Årdal og S~mndal (etter Skjelkv&le, under trykking (b)J 
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Figur 31. Konsentrasjoner al"jiuorid i bekkevann {ulik avstand fra aluminiumverkene i Ard al og Sunndal ( euer 
Skje/k1'&/e. 1111der trykking (b)). 
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Figur 32. Sammenheng mellom aluminium og jfuorid i 
bekkevann i Ardal og Sunndal (etter Skjelkvåle, under 
trykking (b)). 


3.2.9 Tilførsel og avrenning av fluor i Sunndal 


100 


for å kunne vurdere langtidseffek-tene av fluorutslippene 
på vannkjemi og mulig opptak i planter, må en bl.a. ha 


kjennskap til avrenningen av fluor i forhold til det som 
tilføres. Differansen mellom tilførsel og avrenning viser 
om fluor akkumuleres i jord eller om det skjer en netto av
renning. Om fluor akkumuleres er det nærliggende å anta 
at plantene etter hvert kan ta opp mer. Om det renner av 
mer enn det som tilføres, kan vannkjemien bli påvirket på 


uheldig måte. 
Modellberegning av tilførsel av fluor i Sunndalen er fore


tatt av NILU (Bøhler 1994). Tilførslene er delt i tørravset


ning og våtavsetning og er kun utført for 1991. NILUs be· 
regninger viser at summen av våt· og tørravsetningene av
tar fra 76 mg fluorfm2 og år på Furu til 44 mg/m2 på Hoås 
og Il mgfm1 på Gjøra. Horntvedt og Øyen (1994) fant 
imidlertid gjennom målinger j regnvann at det i sommer


halvåret ble tilført omtrent 155 mg ftuor/m2 med nedbøren 
på Hoås mens det under trær ble til føn ca. 20% mer dvs. 
nesten l 90 mg!m2. På Gjøra ble det tilført 70 mg fluor/m2 
under trær. Tilsvaæu(}t! rualiugt!r ble utføn for Moa og 
Hjelle i Årdal og deposisjonene ble beregnet til henholdsvh 


ca. 600 og vel 300 mg fluorfm2. Til sammenligning viste 
søyleforsøket i Årdal der tørr- og våtavserninger til en bar 
jordoverflate ble målt, at ca. 260 mg fluoridfm2 ble avsatt i 
Fjellveien og vel 600 mgfm2 på Moa i perioden juni til 
november 1993. Under trær var avsetrungen på Moa hele 


Sted År Nedbør Sigevann 


mm mm )lg F"/1 


Furu 1991 1082 640 425' 


1992 1034 491 596 
1993 925 439 324 


Ho ås 1991 865 422 394 


1992 827 284 300 
1993 740 253 51 


Gjøra 1991 789 397 139 
1992 778 360 137 
1993 715 285 105 


980 mg!m2. Selv om det ikke er full overensstemmelse 
mellom disse tallene. er de målte verdiene i Horntvedt og 
Øyens (1994) undersøkelser og i søyleforsøket av samme 
stØrrelsesorden. Det er derfor grunn til å regne med at de· 
posisjonstallene for Hoås og Gjøra (Horntvedt og Øyen, 
1994) også er noenlunde riktige. Disse tallene gjelder for 
mindre enn et halvt år (sommer) og det er derfor grunn til å 
regne med at den årlige deposisjonen kan være dobbelt så 
stor dvs. omtrent 300 mg ftuor/m2 på Hoås og ca. 140 
mgfm2 på Gjøra (tabel/12). Horntvedt (pers. komm.) 


mener at hans undersøkelser tyder på ar deposisjonen av 
fluor på Furu er av samme størrelse eller muligens noe 
lavere enn på Hoås. Alt dette tyder derfor klart på at NILUs 
modellberegninger underestimerer avsetningene i Sunn
dalen vesentlig. 


Avrenningen av fluor er basert p& konsentrasjonene som 
ble målt i Jysimetrene på Furu. Hoås og Gjøra samt tall for 


nedbør og potensiell evapotraospJrasjon. Det finnes bare et 
lite antall nedbørmålinger fra området. Meteorologisk insti
tutt har drevet en værstasjon på Sunndalsøra og en i "Sunn· 
dal '' som lå mellom Romfo og Gjøra inntil den ble nedlagt i 
1977. Meteorologisk institutt har også to stasjoner i Opp
dal, men klimaet her er nokså forskjellig fra det i Sunn~ 


dalen. I tillegg bar Sunndal verk målt nedbøren på Sunn
dalsøra og på Grøa. Meteorologisk institutt har beregnet 


potensiell evapotranspirasjon for ~ rasjonene på Sunn· 
dalsøra og Oppdal. Potensiell evapotranspirasjon er 
forskjellig fra den aktuelle evapotranspirasjonen bl.a. fordi 
vegetasjon i Sunndalen er annerledes enn det som forut
settes i beregningene. 


Nedbørmengde og potensiell evapotranspirasjon (og 
dermed mengde av sigevann) for Furu. Hoås og Gjøra er 
anslått på følgende måte: For Furu er Meteorologisk insti· 


tuus data for nt!ubør og potensiell evaputranspirasjon fur 
Sunndalsøra benyttet. Nedbøren på Hoås er beregnet ved å 
multiplisere forholdstallet mellom nedbømormalene for 
l 93 l -1960 for værstasjonene Sunndal og Sunndalsøra med 
nedbørmengdene for Sunndalsøra i 1991 till993. Hoås 
antas å ha samme potensielle evapotranspirasjon som 
Sunndalsøra. For Gjøra er både nedbørmengden og 


Tilførsel Utvasking Netto akkumulering 
mgF"fml mgF-fm2 mg F"fm2 


300 272 28 
300 293 7 


300 142 158 


300 166 134 


300 85 215 


300 13 287 


140 55 85 
140 49 91 
140 30 I lO 


Tabe//12. Ti{førsel og utvasking al' fluor fra jord ved Fum. Hoås og Gjøra i Sunne/alen. Se teksten forflere forklaringer. 
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potensiell evapotranspirasjon anslått som gjennomsnitt for 
Oppdal og Sunndalsøra. 


Usikkerhetene i nedbørmengde og evaporranspirasjon og 
hvordan disse varierer innover Sunndalen. gjør at bereg
ningene for utvaskingen av fluor fra jord blir usikre (tabell 
12). I tillegg kommer at konsentrasjonene 1 jord væsken 
også har variert betydelig i de tre årene undersøkelsene har 
pågått. Tallene som presenteres for utvasking fra jord, må 
derfor brukes med varsomhet Tallene viser imidlertid at 
det i 1991 ble vasket ut 272 mg fluorid/m2 og år på Furu, 
166 mglm2 på Hoås og 55 mg/m2 på Gjøra. ll993 er tal
lene henholdsvis 142, 13 og 30 mg ftuoricl/m2. Reduksjo


nen i utvasking fra 1991 til l 993 har sarrunenheng med 
mindre nedbør i l 993 samtidig som konsentrasjonene i 
jordvæsken også var mindre detre !1ret. 


På alle stedene har det skjedd en netto akkumulering av 
fluor i de øverste 40-50 cm av jordsmonnet (tabell 12). Ak
kumuleringen er betydelig på Hoås (134-287 mg fluor/m2 
og år) og minst på Furu (7-158 mg/m2 og år). Det ble akku


mulert mer 1993 enn i 1992 og 1991. Resultatene tyder alt
så ikke på at jordsmonnet på de tre stedene er mettet med 
fluor. Utvaskingsmønsteret indikerer likevel at "graden av 
metning'' er større i det øverste sjiktet i jorda der innholdet 


av organisk materiale er stort. enn i mineraljorda. De lave 
konsentrasjonene av fluorid som er målt i overftatevann 
tyder også på at betydelige mengder med fluor bindes i 
dypere jordlag enn der lysimetrene var plassert. 


4 OPPSUMMERING OG DISKUSJON 
Rundt aluminiumverkene i Sunndal, Årdal og MosjØen 
varierte total innholdet av fluor i jord fra mindre enn 50 til 
nesten 500 mg/kg. Høyest konsentrasjon ble funnet i 
humussjiktct på Sunndalsøra (480 mg/kg). Relativt lite 


forurensede områder som Skogsåsen ved Mosjøen og Gjøra 
og Børsstølen i Sunndal hadde nesten like høye konsentra~ 
sjoner i mineraljorda (320-420 mg Flkg). Dette viser at 
fluorinnholdet varierer betydelig fra naturens side, og det 


stemmer med tidligere undersøkelser der de.t er vist at total
innholdet av fluor i mineraljord kan variere fra nesten null 
til 7 g/kg med en gjennomsnittsverdj nær 300 mg/kg (As
heim et al. 1991 ). På denne bakgrunn kan konsentrasjonene 


som er funnet rundt aluminiumverkene i Norge, synes lave. 
Men naturlig fluor i jord er i første rekke bundet i mineral
materialet. Konsentrasjoner på over 300 mg fluor/kg i orga


nisk jord som ble funnet både i Årdal og Sunndal, er derfor 
høyt og langt over det som kan vurderes som naturlig. 


Konsentrasjonene av fluor som kan løses i kalsiumklorid 


varierer fra mindre enn l til l 5o/c av totalinnholdet av fluor 
i jord. Den vannløselige delen utgjØr maksimalt 5% av kon
sentrasjonene av totaltluor. SeJv om konsentrasjonene av 


disse lettløselige formene av fluor er vesentlig lavere enn 


av totalftuor. gir de et bedre bi lde av forurensningsSlluasjo
nen i områdene. Det har sammenheng med at fluor avsettes 


i form av hydrogenftuorio (HF) og støv. Støvet vil etter 
hvert bli løst opp og fluoridioner vil bli frigjort. Fluoridio-


ner bindes ikke inne i mineralpartiklene slik som naturlig 
fluor er bundet, men på en løsere måte til overflaten av 
jordpartiklene. 


Områdene rundt alumioiumverkene i Sunndal, Årdal, 
Husnes, Lista og Mosjøen er forurenset med fluor, men i 
ulik grad. Umiddelbart i nærheten av utslippsstedet er kon~ 
sentrasjonene forholdsvis hØye ved alle verkene, men area
let som er merkbart forurenset, varierer betydelig fra det 


ene verket til det andre. Innenfor en radius på ca. lO km fra 
smelteverket, er Årdalsornrådet mest forurensel Men i stør
re avstand f ra verket synes Sunndal å være mer forurenset. 
Ved Lista og Mosjøen er 6uorkonsentrasjonene i jord nede 
på tilnærmet naturlig bakgrunnsnivå få km fra verkene. 
Ved Husnes er fluorkonsentrasjonene høyere enn ved Lista 
og Mosjøen, men lavere enn ved Årdal og Sunndal. 


Forurensningsmønsteret som trer fram reflekterer for


skjeller i utslippsperiode og utslippsmengder. Men geografi~ 


en rundt verkene har åpenbart også stor betydning. I Årdal 
stenger de bØye fjellene forurensningene inne i et forholds
vis lite, grytelignende område. I Sunndal holdes forurens" 


ningene l dalen på grunn av de høye fjellene på begge sider, 
og forurensningene blåser enten oppover Sunndal en i syd
østlig retning eller ut fjorden i nordvestlig retning. l de 


andre områdene er geografien og vindmønsteret annerledes 
slik at forurensningene spres og fortynnes på en bedre m~te. 


I Sunndal og Årdal er det en forholdsvis tydelig tendens 
til at konsent rasjonene av lett løselig fluor i samleprøvene 


øker med jorddybden. Dette kan ba to forklaringer: For det 
første kan fluorid bl i vasket ut av de øverste jordlagene og 
bli bundet lenger ned i jorda. For det andre har de betydC!Ii
ge utslippsreduksjonene de siste 25 årene (AMS 1994) føn 


til at strøet fra plantene gradvis har fått et lavere innehold 
av fluor. Denned får den nydannete humusen et lavere 
fiuorinnhold. I Mosjøen og Lista, der utslippene bar vært 


lavere og hvor de har endret seg mindre. er det ingen 
tydelig økning i konsentrasjonene med økt jorddybde. 


Laboratorieundersøkelsene over binding og frigjøring av 
fluor fra jord. bekrefter i store trekk resultater fra tidligere 


undersøkelser bl.a. at fl uorid bindes vesentlig bedre i mine
raljord enn i organisk jord (tabell J,figur 3) (Se også As~ 
heim et al. 1991). Ved lav pH i jord vil særlig hydroksider 
av jern og aluminium adsorbere fluorid ved ionebytte med 


bydroksylioner. lonebytte fører derfor til en økning av pH i 
jorda. Ved høyere pH og i jord med kalsiumkarbonat kan 
fluorid felles ur som kalsiumtluorid (CaF2). Laboratorie
undersøkelsene viste at bindingen av fluorid er størst ved en 


pH mellom 4 og 5.5 i O-sjiktet og mellom 5 og 5.5 i mine
raljorda. I surere jord må en regne med at mer av fluoret 
foreligger i form av ioner av aluminiumfluorid og i mindre 


sur jord er det å vente at fluor i jord væsken i hovedsak 


finnes som frie fluoridioner. l alle de undersøkte områdene 
var jorda sur med pH i de nedre deler av eller under de pH 


intervaller der ftuoridbindingen er størst. Det er derfor 


grunn til å vente at tluorid i jordvæsken i første rekke fore
kommer som aluminiumfluorid ioner. Mangel på sammen
heng mellom innhold av fluor og aluminium i overflate-
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vann, kan bare forklares ved at aluminiumfluorid ionene 
felles ut før sigevannet i jorda når fram til vassdragene. 
Dette har to årsaker. for det første at pH stiger med økende 
jorddybde, og for det andre at færre bindingsplasser er fylt 
opp med fluoridioner. Ingen av de undersøkte områdene har 
jordsmonn med kalsiumkarbo.nat, og fluorid vil derfor i 
liten grad holdes tilbake i form av kalsiumfluorid. 


Forsøket med tilføring av fluorid til forurenset jord fra 
Moa og Vetti i Årdal og uforurenset jord fra Ås, viste at 
jord fra Vetti og Ås adsorberte omtrent like store mengder 
med ftuotid (88-97% ). Moa-jord som er sterkt forurenset, 
holdt tilbake mellom 57 og 96% av tilført mengde. Videre 
forsøk viste at alle jordtypene desorberte omtrent Like mye 
fluorid. Unntaket var jord fra Ah-sjiktet ved Moa der des
orpsjonen tilsvarte mer enn 270% av det som ble tilført. 
Den lave adsorpsjonen og den høyere desorpsjonen i Moa
jord må forklares ved at Moa-jorda er mer forurenset og en 
stor del av bindingsplassene er fylt opp. Resultatene stem
mer godt overens med resultatene fra et vanningsforsøk ved 
Sogndal der et lite avrenningsfelt ble tilført kunstig nedbør 
med en fluoridkonsentrasjon på ca. 2 mg/l. Bare 0.2% av 
det tilfØrte fluorid ble funnet igjen i avrenningsvannet 
(Skjelkvåle og Wright 1994). 


Konsentrasjonene av fluorid i overflatevann i Sunndal og 
Årdal avtok med økende avstand fra verkene. men konsen
trasjonene var lave selv i nærområdene av smelteverkene. 
Dene stemmer godt overens med laboratorieforsøkene og 
tildels også budsjettberegningene som viste at selv sterkt 
forurenset jord har betydelig evne til å binde fluorid. Men 
de lave konsentrasjonene i overflatevann kan også skyldes 
at bekkene der vannprøvene ble tatt, delvis korn.riler fra 
høyereliggende områder der ftuorforurensningene er 
vesentlig mindre. Jordvæsken som ble samlet inn i Sunn
dalen, hadde imidlertid høye konsentrasjoner av fluorid selv 
ved Gjøra der overflatevannet hadde meget lave og helt 
naturlige konsentrasjoner. Når overflatevann har så vidt 
Lave konsentrasjoner, må forklaringen være, som tidligere 
antydet, at selv om det er mye ftuorid i jord væsken i den 
øverste delen av jordsmonnet, vil det meste av dette bindes 
når vannet strømmer gjennom dypere jordlag. 


De høye konsentrasjonene av fluorid i jordvæsken ved 
Furu. Hoås og Gjøra i Sunndalen fører til en betydelig årlig 
utvasking fra de øverste 40 til 50 cm av jorda (tabell 12). 
Det er viktig å understreke at utvaskingstallene er usikre 
pga. betydelig variasjon i konsentrasjonene av fluorid i 
jord væsken, men særlig pga. mangel på gode data over 
nedbørmengde og evapotranspirasjon. Differansen mellom 
tilførsel og utvasking forteller oss om det skjer en akkumu
lering eller netto utvasking fra jorda. Tallene viser at det 
stort sett skjer en netto akkumulering i jordlplantesystem
ene på alle stedene. Akkumuleringen er minst på Furu 
(2-539( av tilført mengde) og størst på Hoås (45-96% av 
tilført mengde). 


5 KONKLUSJONER 
Konklusjonene som kan trekkes ut av disse undersøkelsene, 
kan oppsumeres på denne måten: 


l. Forurensningen av jorda rundt aluminiumverkene avtar 
i rekkefølgen Årdal, Sunndal, Husnes. lista og Mosjø
en. Forurensningssituasjonen rundt verket på Lista og i 
Mosjøen synes å være nokså lik. 


2. Graden av forurensning av jorda avtar med økende av
stand fra smelte verkene. I Sunndalen er jorda merkbart 
forurenset til mer enn 30 km fra verket, i Årdal til l 0-
15 km fra verket, i Husnes 5- l O km fra verket og på 
Lista og i Mosjøen til ca 5. km fra verkene. 


3. De relativt høye konsentrasjonene rundt Årdal og 
Sunndal må sees på bakgrunn av de bøye utslippene fra 
oppstartingen av smelteverkene rundt 1950 til midten 
av 1970 tallet. 


4. Selv om jorda rundt smelteverkene er tydelig påvirket 
av utslippene, er total konsentrasjonene av fluor i jord 
ikke høyere enn det en ofte finner i naturlig, u foruren
set jord. 


5. 1nnholdet av ekstraherbart ftuorid (ekstraherbart i vann 
eller kalsiumklorid) er et bedre mål for forurensnings
situasjonen enn innholdet av total fluor. 


6. Jord rik på organisk materiale binder mindre fluor enn 
ren mineraljord. Bindingen er størst ved pH 4.2-5 i hu
mussjiktet og ved pH 5-5.5 i mineraljorda. 


7. Jordas evne til å binde fluorid reduseres etter hvert som 
bindingsplassene okkuperes. Men selv sterkt forurenset 
jord kan binde mellom 57% (organisk jord) og 96% 


(mineraljord) av nytilført ftuorid. 
8 Jordas evne til å frigjøre bundet ftuorid øker med øken


de innhold av fluorid og med økende innhold av orga
nisk materiale. l forurenset jord rik på organisk materi
ale, kan mer fluorid frigjøres enn det som bindes. 


9. Selv om jorda er merkbart forurenset med fluor i en av
stand opp til 10-30 km fra smelteverkene i Årdal og 
Sunndal, er tluorkonsentrasjonene i overflatevann ikke 
merkbart forhØyet i større avstand enn ca. 5 km fra 
smelteverkene. Konsentrasjonene i overflatevann er 
ikke et miljøproblem. 


lO. Modellberegninger over tØrr- og våtavsetninger av 
.fluor i Sunndal avviker sterkt fra målte avsetninger i 
Sunndal og Årdal. 


l l. Utvaskingen av fluorid fra jorda i Sunndalen synes å 
være mindre (tildels betydelig mindre) enn deposisjo
nene. Det er derfor grunn til å regne med at fluor fort
satt akkumuleres i jord/plantesystemene i områdene 
rundt aluminiumverkene. 


12. Hvorvidt planter ka1hl\ades av hØye konsentrasjoner 
av fluor i jord er ikke undersøkt. Forsøk beskrevet i lit
terawren tyder på at planter kan skades av høye kon
sentrasjoner i jord (Asbeim et al. l 991 ). 


13. Skadene kan reduseres/elimineres ved å redusere jordas 
surhet (kalking) og ved å gjødsle med fosfor. Surtvirk
ende nitrogengjødsel kan forsterke skadene. 
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Ordforklaringer 
Adsorpsjon 


Binding til overflata av jordpartikler. 
Desorpsjon 


Frigjøring fra overflata av jordpartikler. 
Evapotranspirasjon 


Samlet tap av vann til atmosfæren - summen av 
fordamping og transpirasjonen fra planter. 


Forvitring 
Fysisk oppdeling av mineralpartikler og kjemisk 
nedbrytning og omdanning av mineralene. 


Humus 
Omdannet organisk materiale i jorda. 


lonestyrke 
Mål på aktiviteten til ioner i løsning. 
lonestyrke = l/2*sum (mj>~<Zj2), hvor mi er den molare 
konsentrasjonen av ionene i løsning og Zj er ionenes 
respektive ladninger 


Jordart 
Jordartsinndelingen bygger på ul ikheter i dannelsesmåte 
for Løsmaterialet. En videreinneling bygger på 
komstørrelsesammensetning. 
De viktigste jordartene i Norge er: 


- Morene. Løsavsetninger dannet under isen. 
Består både av finmateriale og grove fraksjoner i jevn 
fordeling. 


- Glasifluviale avsetninger. Avsatt av breelver. 
Domineres av grus og sand. 


- Fluviale avsetninger. Avsatt av elver. 
Domineres av sand. 
Strandavsetning. Materialet er sortert og oftest grus
og steinrikt. 
Forvittingsjord. Dannet ved forvitring av berggrunnen 
på stedet. Uensartet i størrelse 
og form. 
Marine avsetninger. Utfelt i havvann -rikt på lei r. 


- Skred jord. Utrast jord som for det meste er 
forvitringsjord. 
Flygesand. A vsatl av vind. Godt sortert sand blåst opp i 
hauger og dyner. 


Komstørrelser i mineraljord: 
leir < 0,002 mm 
silt 0.002 - 0,06 mm 
sand 0,06 - 2 mm 
grus 2-20 mm 
stein 20- 200 mm 
blokk> 200 mm 


mg 
milligram - 1/1000 g 


l 







J.lg 
mikrogram- 111000.000 g 


Strø 
Dødt organisk materiale fra planter og dyr. 


Kjemiske symboler: 
F Fluor 
p- Fluorid 


Al Aluminium 
Fe Jern 
CaCI2 kalsiumklorid 
pH mål på surhetsgrad. Lavere pH betyr surere forhold. 
Skal~'7n er logaritmisk dvs. om pH synker med en enhet 
øker syrestyrken (H+ -aktiviteten) JO ganger. 


Analysering av fluor i jord: 
De vanligste analysemetodene for fluor i jorder fluor 
løselig i vann (f(H20)), fluor løselig i 0,01 M CaCl2 
(F(CaCI2)), fluor løselig i l M HCl (F(HCl)) og total-fluor 
ved oppslutning i 17M NaOH (F(tot)). Metoden for total


fl uor består av mange operasjoner og er noe usikker. 


FCH20) og F(CaCl2) er mål på lettløselig fluor. F(HCI) er 


både det som er svakt og sterkt bundet, men hovedsakelig 
adsorbert utenpåjordpartildene. Ved måling av total-fluor 
får en også med det som er bundet inne i jord partiklene. 
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1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
I.l På basis av opplysninger fra Litteraturen og observa
sjoner j norske t]order og kystområder som mottar utslipp 
fra aJuminiumverk, er det gjort en sammenstilling av det 
man vet om effektene av slike ut lipp: dels generelt ut fra 
hovedkomponentene i avfallet, dels for de enkelte verks 
resipienter. 


J .2 Polysykliske aromatiske hydrokarboner (P AH) er en 
gruppe uærestoffer hvorav noen er potensielt kreftfremkal
Jende. Stoffene er tungt nedbrytbare, spesielt i mørke og 
ved fravær av oksygen. De kun opphopes til høye konsen
trasjoner i sedimenter og enkelte grupper av organismer 
med relativt d~rlig evne til nedbrytning (muslinger og 
snegl). Også fisk og krepsdyr kan få U9)nsket høye konsen
trasjoner, men i betraktelig mindre grad. 


l løst tilstand (eller annen lett ti lgjengelig form) er PAH 
dokumentert å være skadelig i meget lave 
konsentrasjoner/doser. Imidlertid synes PAH bundet i sot
partikler (slik som hovedsakelig i utslipp fra aluminiums
verkene) å være vesentlig mindre gifrige. Dette antas å 
være forklaringen på at det i norske smelteverksresipienter 
ikke har latt seg påvise økologiske skader utenfor en 


avstand på l - 2 km fru utslipp. Disse skadene kan beiLer 
ikke med sikkerhet tilskrives PAH alene, men er mer 
sannsynlig en kombinert effekt av Oere stressfaktorer. 


Ved forhøyede P AH-nivåer i sedimenter, og særlig j 
blåskjell/strandsnegl, har utslippene fm aluminiumsverk Jan 
seg spore 30- 40 km og kanskje mer. Overkonsentrasjoner 


av PAH i skjell, fisk og krabbe har i flere resipienter forår
saken restriksjoner på fangst/omsetning/oppdrett , samt råd 
om ikke å spise fisk/skalldyr. l det senere er det til dels 


iverksatt store utslippsreduksjoner. og situasjonen har 
bedret seg betraktelig i enkelte av resipientene. Andre 
steder gjenstår det mye arbeid på tiltakssiden. 


l .3 Forhøyet innhold av fluorid og senket pH (forsuring) 
gjør seg med elt unntak bare gjeldende ionen utslippenes 
primærfortynningssone. Den teoretisk begrensede rekke
vidde av mulige effekter ~amsvarer med de bare moderate 


økologiske skader som er observert i gruntvannssamf unn. 
Enda mindre økologisk betydn ing har cyanid i sig fru 
katodeavfall. 


l .4 Fastsettelse av tålegrenser og tilhørende akseptabel 
belastning kan for fluorid, pH og cyanid ta utgangspunkt i 
vannkvaJitetskri terier eller i lave. te kjente terskel


konsentrasjoner for giftighet Forbud mot overskridelse av 
slike grenser utenfor primærfortynningssonen lar seg enkelt 
koble til grenser for tillatt belastning. 


En slik fremgangsmåte er ikke mulig for PAH, dels 


fordi det mangler vannkvalitets- og sedimentkrirerier og 
pålitelige giftj ghetsdaca for PAH, dels pga. ar konsentrasjo


nene av potensiel l kreftfremkallende PAH i spiselige arter 
som regel vil være den kri tiske faktor og grenseverdier ikke 


er fastsatt. 


1.5 Generelt mangler en god del før man kan sies å ha 
fyldestgjørende kunnskaper om effekter av PAH, fluorid og 
forsuring i det marine miljø. For den praktiske forvaltning 
synes det imid lertid mest kritisk at man ikke har noe 
tilfredsstillende veterinærmedisinsk grunnlag for å fastsette 
grenseverdier for PAH i mat; dessuten at man fremdeles 
må regne med stor usikkerhet mht. størrelsen av PAH
belastnillgen fra en del av verkene. særlig de som helr eller 
delvis baserer seg på Sødcrbcrg-tcknologi og sjøvannsvas
king av hallgasser. Av andre spørsm~l kan nevnes; 


gjenstående usikkerhet når det gjelder ''bakgrunns
nivået" i fisk/skalldyr fjernt fra punktkilder. 


• PAHs skjebne (transport, nedbrytning) i naturen. 
spesielt i relasjon ti l "gamle synder'', dvs. sterkt 
forurenset sediment fra tidligere utslipp. 


forskjellene mellom opptaks- og ut..~killelsesegenskap· 


ene til ulike indikatoraner (skjell, snegl), og tiden det tar 
å skille ut PAH fra et høyt ti l akseptabelt nivå, 


2 BAKGRUNN OG FORMÅL 
Foreliggende redegjørelse er ment å gi en sammenstilling 
av det man vet om effekter av forurensende stoffer som 


smelteverk for rflaluminium er en viktig kilde til i det 
marine miljø. I forhold til det ellers store tilfanget av infor
masjoner er det begrenset hva "Effektstudien" har kunnet 
omfatte (Malmstrøm. 1992, Bakke og Konieczny, 1994, 
Moy og WaJday, 1994). Den følgende fremstill ing er 


dertor vesentlig basert på andre undersøkelser utenlands 
eller i Norge (mest overvåking). 


Bidraget har t.o deler. Den første er en gjennomgang av 
hva man generell vel om virkningene av PAH, fluorid, 
forsuring, cyanid og bcla~tning med partikler. Den andre 


delen oppsummerer observasjoner sum er gjort i de lokale 
resipientene til hver av Norges syv aluminiumsverk. Denne 
delen viser også eventuell utvikling i de berørte vannfore
komstene som følge av tiltak for å begrense utslipp. For 
ikke å overbelaste sammendragene av generell kunnskap 
med litteraturhenvisninger, er disse i hovedsaken begrenset 
til egne og andres tidligere oversiktsarbeider. Et avslut
tende kapittel omhandler kunnskapshull av relevans for 


aluminiumsindustrien genere lt, mens lokale behov for 
unt.lcrsøkelser nevnes under omtalen av de enkelt verk. 


Redegjørelsen omfatter både økologiske effekter og 
konsekvenser som utslippene har for utnyttelsen av spise
lige organismer. Hovedvekten er av rre grunner lagt på 


PAH: 


- gruppen omfatter en del potensielt kreft fremkallende 
stoffer 


- utslippenes innuensområde er primære definert av P AH. 
som i enkelte tilfeller har kunnet spores flere titalls km 


fra ki lden 
- PAH er bestandige, akkumulerer i sedimemer og utgjør 


derved en potensiell langsiktig trussel. 


l 







Frasifing av bløt.bunnsfauna.fra grabbprøver. 


I sammenligning med PAI-l har fluorid , forsurende kompo
nenter, cyanid og nedslamming med partikler bare lokale 
effekter. 


På grunn av konsekvensene for utnyttelse av sjømat får 
behandlingen av begrepet "tålegrenser" to dimensjoner: 
økotoksikologi/naturvem og næringsmiddelhygiene. 
Hovedvekten i denne redegjørelsen er på de økologiske 
sidene av problemet. 


For spØrsmål om hvordan, hvor i ulike prosesser og i 
hvilke mengder de omhandlede forurensingskomponenter 
oppstår, henvises til samle-rapporten for Effektstudien og 
redegjørelser om aluminiumsteknologi og utslipp ved de 
enkelte verk. Her skal bare understrekes at forurensingen 
kommer til del marine miljØ ved flere transportveier. Den 
relative mengdemessig betydning av disse er primært 
avheugig av prosess- og renseteknologi, dertil av utslipps
arrangememer og hvordan ulike typer avfaH tas hånd om. 


Enkelte transportveier av antall mindre betydning er ofte 
lite eller utilstrekkelig kartlagt. Det gjelder f.eks. tilførsel 
fra deponier på land og i sjø (Næs og Iversen, 1993) og 
luftnedfall med påfølgende utvasking fra det lokale 
nedbØrfelt. Andre kilder av utvilsomt stor betydning, dvs. 
gassvaskeravløp og avfall fra anodeproduksjon, har man 
bedre oversikt over. Men også her er det problemer med 
kvantifisering av P AH, spesielt i gassvaskeravløp der 
avfallet er uL<;pedd i store vannvolumer (2-3 m3/sekund). 


For PAH er det viktig å være oppmerksom på den 
overveiende tilknytningen til partikler uansett bvilke 
del kilder det dreier seg om. Dette begrenser tilgjengelighet 
for og giftvirkning på organismer, og må derfor bl.a. tas i 
betraktning med sammenligning av konsenu·asjoner i 
gassvaskeravløp med resultater fra toksisitetstester, som 
nesten utelukkende er gjort med PAH i løsning. 


Kvantitativ registrering av planter og dyr i fjæra. 


3 GENERELT OM EFFEKTER, KONSE
KVENSER FOR BRUKERINTERESSER 
OG «TÅLEGRENSER» 


3.1PAH 
3.1 .1. Kilder og fysikalsk/kjemiske egenskaper 
PAH er en gruppe stoffer som (i streng forstand) består av 
tre eller flere san1menkoblede benzen-ringer (figur 1), 
eventuell med till.Jgg av en 5-ring eller sidekjeder (vanlig
vis meU1ylgrupper). l praksis inkluderes ofle naftalener og 
enkelte andre disykliske forbindelser som tradisjonelt 
måles sammen med PAH ved gasskromatogratisk analyse. 


Kildene til PAH er til dels naturlige- uUekking fra 
oljekilder, skogbrann og vu lkanutbrudd. Enkelte PAH (så 
vidt vites ingen krefl.fremkallende) dannes også naturlig 
ved nåtidige prosesser, formentlig primært i reduserende 
(anaerobe, råh1e) omgivelser ut fra organiske molekyler. 
Biosyutese fra enkle uorganiske stoffer har vært hevdet 
påvist, men synes ikke bekreftet. Også kull inneholder 
naturlig dannet PAH, men i en polymer form, der enkelt
forbindelser først frigjøres ved oppvarming. (Om disse og 
øvrige generelle opplysninger, se KnuLZen, 1989; for 
henvisninger m.h.l. kilder se også Kvemheim og Brevik, 
1992). 


I sin alminnelighet foreligger mulighet for dru1nelse av 
PAH ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale 
(f.eks. i stekt mat). Menneskeskapte kilder omfatter i første 
rekke bruk av fossil brensel (oppvanning, elektrisitetspro
duksjon, og metallurgiske prosesser basert på kull). Bilav
gasser, gummi- og asfaltslitasje gir påvirkninger som 
spores mer eller mindre lokalt. Raffinerier og mange for
skjellige typer industri har stø1re eller mindre utslipp. Også 
kommunalt avløpsvann kan inneholde ikke ubetydelige 
mengder fra bl.a. gateavrenning. 


PAH i sot kan spres over lange avstander i luft, og er 
sammen med oljeforurensning og tilførsel via elver med på 
å gi et "diffust bakgrunnsnivå" i (jorder og kystfarvann. 
Denne bakgrunnsbelasblingeu er dårlig kjent (få pålitelige 
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Figur l Eksempel på ?AH-forbindelser. 


l. rad: fenantren, antracen, fluormzten 
2. rad: benzo( b )jftwranren, benzo( a)pyren, 
benz.olghi)perylen. 


målinger i vann, utilstrekkelig i indikatororganismer). De 
forvaltningsrelaterte problemer som skapes av mangel på 
pålitelige referansedara vil fremgå nedenfor. 


PAH er lite løselige i vann og har lavt damptrykk. Sam
svarende med den lave vannløseljgheten løses stoffene lett i 
fett og har hØy affinitet til særlig organiske partikler. 


Løseligheten i vann avtar i det store og hele med 
molekyl vekten, men avhenger også av molekylenes 
romlige struktur og sidekjeder. Eksempelvis avtar løselig
heten fra h.h.v. srørrelsesordenen l/O.l mg/l forfenantren/
antracen, som begge l1ar tre benzenringer, til 0.00 l -0.01 
mg/l for benzofluorantener og benzopyrener, som består av 
5 ringer. Så lave løseligheter er vanskelig å måle nøyaktig 
(også avhengig av bl.a. saltinnhold og temperatur), og det 
er betydelig sprik i litteraturangivelsene (Mackay et al., 
1991 ). Tilsvarende øker oktanol: vann fordelingskoffisi
enten Kow (mål for fetlløselighet) fra log Kow -4.5/4.6 for 
fenanrrentamracen til mer enn 6 for benzofluorantener/
henzopyrener. Omtrent samme stØITelsesforhold angis for 
fordelingskoeffisienten mellom den organiske fraksjonen i 
partikler og vann (Koc, Mackay et al., 1991). 


Det synes å mangle studier av løselighet/Kow med 
samme metodikk for alle de PAH som er ak·tuelle i avfallet 
fra primæraluminiumsindustrien, slik at man hadde fått 
mest mulig san1menlignbare dala. (Kfr. angivelsene i 
Mackay et al.. 199 l, som for samme stofi" ofte spenner over 
en halv størrelsesorden både for løselighet og Kow). 
Denne usikkerhet representerer en betydelig begrensning 
for resonnementer vedrørende stoffcncs forventede spred
ning og fordel ing i naturen. Den praktiske konklusjon synes 
å være at man pålitelig bare kan skille ut substanser med 
h.h.v. 3 og 6 ringer, mens det er usikker forskjell både 
mellom og innen gruppene med 4 og 5 ringer. PAH med 
høyere antall ringer enn 6 er av mindre interesse p.g.a. sin 
svært lave mobilitet og biotilgjengelighet. Stoffene med 
potensielt kreflfremkallende egenskaper finnes blant de 
med 4-6 ringer. 


PAH absorberer ultrafiolett lys, men ulike PAH er i 
forskjell ig grad ømfintlig for fotooksydasjon. T sotpartikler 
er PAH delvis skjermet for lys, og i vann er fotokjemisk 


nedbrytnmg bare aktuell i de øvre vannlag (fa meter). PAH 
er ømfintlig ovetfor ozon og reagerer også med nitrbgcnok
sider til nitro-PAH, hvorav noen er potensielt kreftfremkal
lende. 


Forøvrig er PAH lite reaktive og bestandige. De kan 
likevel brytes langsomt ned av sopp og bakterier i jord og 
sedimenter. men viser generelt stor grad av persistens i 
mørke, Bestandigheten er særlig markert i anaerobe 
(oksygenfrie) sedimenter. 


3.1.2 Opptak og utskillelse i organismer, 
akkumulering i sedimenter 


PAHs fettløselige egenskaper gjØr at de et tilbøyelig til å 
oppkonsentreres i organismer og i organisk stoff i sedi
menter. Delte behøver i seg selv ikke medfører skade, men 
er viktige mekanismer for at det i neste trinn opptrer risiko 
for giftvirkrti11ger, f.eks. at akkumuleringen gjør planter og 
dyr uegnet som menneskeføde. Opphoping i sediment gir 
også langsiktig 1isiko for disse to typer av uønskede konse
kvenser. Det er derfor av betydning for vurderingen av 
PAH i omgivelsene å kjenne til hvordan PAH tas opp og 
skilles ut i ulike arter, dvs. tilgjengeligheten fra forskjellige 
kilder og tiden det tar for særlig spiselige organismer å 
kvitte seg med P AH. (For referanser vises tillitteratursam
menstillingene i Knutzen, 1989, l992). 


Opptak fra vann skjer bl.a. ved oljespill, der høye 
konsentrasjoner av PAH foreligger løst eller som små 
dispergerte dråper. Men også j andre situasjoner vil PAH 
tas opp via vann. l forbindelse med aluminiumsindustriens 
utslipp må det forventes høye P AH-konsentrasjoner i pore
vann og bunn-nært vann ved at PAH lekker ut fra foruren
sede sedimenter. En rekke dyreforsøk har vist hunig opptak 
fra vann - dvs. markert øket P AH-Innhold etler få timer/
dager. Opptak (eller adsorpsjon til overflaten) i plankto
nalger og tang er også påvist eksperimentelt. 


Tilgjengeligheten av PAH fra vann er vist å avhenge av 
tilstedeværelsen av annet oppløst organisk stoff. Mens 
hu.mus øker løseligheten av PAH, reduseres biotilgjengelig
heten hos både virvelløse dyr og fisk. Denne mekanismen 
må også antas å spille en rolle i porevann i forurensede 
sedimenter. 


Frittsvevende PAR-holdig partikler kan være en viktig 
kilde, særlig for fi ltrerende organismer (bl.a. blåskjell og 
flere andre muslinger). 


P AH-holdige sedimenter er i mange tilfeller blitt 
dokumentert som en eksponeringsvei. Spørsmålet om den 
relative betydning av eksponering via porevann eller inntak 
av sediment (med påfølgende absorpsjon i tarm) er imidler
tid komplisert og avhengig av bl.a. PAHs opphav (olje eller 
sot), de ulike P AH-forbindelsenes løselighet; dessuten av 
artenes stønelse, levevis og grad av l'ilknytning til bunnen. 
Som nevnt spiller også porevannets jnnhold av oppløst 
organisk stoff en rolle, dertil kanskje tilstedeværelse av 
andre typer organiske mikroforurensninger og P AH
forurensningens alder (generelt minskende tilgjengelighet 
med økende alder?). 


l 







Den forholdsmessige betydning av oppl<lk fra næring vil 
likeledes være atlsavhengig. Inntak via mat er konsl<lterl 
hos børstemark, krepsdyr. muslinger og fisk. Sistnevnte kan 
ra i seg PAH håde ved inntak av sediment og kont.amincrt.e 
hyHedyr. For ahsorpsjonsciTckt.iviteten i tarmen hos fisk 
foreligger noe ulike resultater, men det er enig bet om at 
føden kan være en viktig kilde, og da særlig for arter som 
heiter på forurensede bunndyr. 


Elimineringen av PAH skjer enten ved utskillelse av 
uforandret PAH eller etter nedbrytning. Ikke mctnboliserle 
( uomdanncdc) forbindelser skilles mest ut over gjellene 
eller kroppsoverfiaten, dels (hos større dyr) gjennom 
larmen (ikke absorbert PAH). Også sloffskifleprodukter 
skilles ut over kmppsoverllaten, men ho~ større dyr 
vesentlig gjennom urin og via lever/galle eller tilsvarende 
organer. 


Elimineringstiden er generelt kortest. hos arter med god 
evne til a met.abolisere (bryte ned) PAH. T ~i øen vil det si at 
PAH skilles hurtigst ut hos fisk. som har høy enzymakti
vitet, dernest krepsdyr. Muslinger og snegl er blant de 
grupper der UL<>killelsen gar forholdsmessig sakte p.g.a. lite 
utviklet cnzymapparat (kfr. artikler i Yaranasi, 198~). For
Øvrig har flere andre grupper av marine organismer evne til 
it omselle PAH, f.eks. børstemark og sjøstjemer og sjø
pinnsvin. Også mellom artene innen samme gruppe kan det 
observeres betydelige forsl\jeller i omseiJJingsllaslighel. 


De høye konsentra5_jonene som observeres i indikator
arter av muslinger og snegl fra PAH -resipienter, må ses 
som el kmnbinert rcsu lt.at av relativ langsom enzymatisk 
omsetning og høy eksponering (tiiJJold i overftatevrum der 
PAH i stor grad fraktes cJier i konl<lkt mctl sediment). 


Utskillelseshastigheten k<m ikke sies å være fyllestgjø
rende undersøkt, men for muslinger er det funnet halve
ringstider (lid Lil 50 o/r reduksjon) varierende fra < l dag for 
naftalener til opp mot 40 dager for 4- og 5 ringers PAH: for 


det meste 5-20 dager (se ref. i Knutzen, 1989, 1992 og Moy 
og Walday, 1994). For 90 cy" reduksjon er det registrert opp 
til 50 dager i blåskjell. I fisk kan antydes halveringstid på 2-
~ dager (fa undersøkelser, men de relativt lave P AH
konsentrasjoner som observeres i fisk fra forurensede 
lokaliteter indikerer også ra-.k utsldllelse). 


Siden alle hØyere organismer har god evne tll enzymatisk 
nedbryOJing, er ikke PAH blant de organiske mikroforu
rensninger som oppknnsentrcres gjennom næringskjeder. 
(De hØyeste konsentrasjonene finnes regelmessig på lavere 
trinn), 


Opphopingen som kan observeres i sediment har sam
menheng med at "tyngre" PAH (med 4 eller flere ringer) 
bare brytes langsomt ned av mikrnorgru1ismer, langsom
mere jo mindre lys og kaldere. 1 oksygenfric sedimenter er 
det ikke påvist nedbryUJing av PAH (se ref. i Knutzen et al., 
l 992). 


r norske smelteverksresipienter er akkumulering i spise
lige organismer den viktigste registrerte "effekt", idet ut
slippene derved har medført hegrensninger pa hruken av 
biologiske ressurser (fiske, akvakultur, rekreasjon). l denne 


Kjerneprøvetaker (co rer) for sedimentprøver. 


sammenheng spiller også opphopingen i sedimem en rolle, 
som inlidlertid ikke er fullt avklart. 


På grunn av forskjellene i eksponeringsmåte/-grad og i 
nedbrylnings- og utskillelseskapasitet, opptrer langt de 
høyeste konsentrasjonene i muslinger og snegl. Nivaene i 
fisk er generell vesentlig lavere, dessuten mer varierende 
p.g.a. vandring og denned mer vekslende eksponering. 
(K.rtlbher og reker er i mindre grad undersøkt, men synes å 
innta en mellomstilling, trolig næm1est fisk, å dømme etter 
enkel te resultater i krahbe fra sterkt forurenset sediment), 


Av dette følger også at akkumuleringen i skjell og snegl 
er blitt sporet i vesentlig større avstnnd fra kildene enn i 
fisk, i noen lilfeller flere mil unna. 


Eksempler på akkumulering i sedimenter og orgru1ismer 
er gill under omtalen av observasjoner i de enkelte verks 
resipienter. 


3.1.3 "Bakgrunnsnivåcr" 
Begrepet "bakgrunnsnivaer" defineres forskjellig, f.eks. 
(særlig i sedimenter) som "preindustriell" eller "preantro
pogen" lilstnnd. Innen norske nvervåkingsundersøkelser 
fokuseres i stedet p~ nåtidig alminnelig lilst.and i områder 
som antas hare diffust belasLer gjennom atmosfærisk ned
fall og havstrømmer (Knutzcn og Skei, 1990, Knutzen et 
al., 199~a) . Begrepet "antall høyt diffust hakgrunnsniva" er 
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praktisk rellet, men naturvitenskapelig problematisk. idet 
også den diffuse belastning kan vatiere mye f.eks. fra 
Skagen·ak til Nordishavet; om man betrakter fjorder eller 
åpent ky~t. etc. (derfor inl..ludert "høyt" i begrepet). 


Med hensyn til PAH var de første angivelser av antall 
høyt bakgrunnsnivå (littcratursammenstilling i Knulzcn, 
l 989a) i stor grad basert på verdier funnet i enden av 
avstandsgradienter ut fra punktki lder. Dene har siden vist 
seg tvilsomt/utilstrekkelig, bl.a. på grunn av tvil med 
hensyn til en del tidligere analyseresultaters pålitelighet 
(mistanke om episodisk kontaminering av prøver med lavt 
P AH-innhold). 


Fremdeles er det mangel på et tilstrekkelig antall pålite
lige referansednta (il rbeidet er påbegynt), men ut fra en del 
nyere resultater (kfr. referanser i Knutzen og Berglind, 
1993) bør totalinnholder av PAH i bare diffust belastede 
blåskjell neppe ligge over 50 ~/kg våtvekt, sannsynligvis 
ofte betydelig lavere og i de minst berørte områdene av 
kysten kanskje under l O J..lg/kg v:ltvekt. 


l fisk er det enda mer sparsomt med referansedara. men 
!!l høyt bakgrunnsnivå i filet kan antydes til mindre enn 
(l ?)5-10 j..lg/kg våt vekt (Hellou er al., 1994; Oost et al. 
1994), sannsynUgvi~ generelt noe høyere i lever enn filet 
hos mager fisk. 


l overftatesedimenter vil det diffuse bakgrunnsnivå- ved 
siden av den geografiske vruiasjon med avstand fra urbansi
erte/industrialiserte områder- særlig avhenge av organisk 
innhold og komstørrelsc. For overflatesedimcnter i fjorder 
viser mesteparten av prøvestedene langt fia punktkilder 
verdier for sum PAH på 100-300 (500) J..lg/kg tørrvekt (Næs 
et al .. in prep.). 


3.1.4 Biokjemiske og fysiologiske virkninger 
Skade fra PAl-l er i hovedsaken resultat av to mekanismer: 


- Assosiasjoner med Hpider (fettstoffer) i cellemembranen 
eller andre bestanddeler av cellen. 


- Reaksjon med mak.romolekyler som nukleinsyrer (DNA, 
RNA) eller proteiner (f.eks. enzymer). 


Den første mekanismen er karakteristisk for de fenløselige 
morsuhststansenc, mens mekanisme nr. 2 involverer kort
livede, meget rcaktivc stoffskifteprodukter. Binding til 
DNA, som ofte er påvist hos ti k (kfr. ref. hos Molven og 
Goksøyr, 1992). kan medføre mutasjoner (endringer i 
arvestoffet). og i verste fall kreft hv1s kapasiteten for 
reparasjon av DNA eller nedkjempning av kreftceller over
skrides (se nærmere om kreft hos fisk nedenfor). 


Den innledende nedbrytning av PAH foregår ved et 
enzymsystem som dels er aktivt i forbindelse med hormo
nomsetningen, dels ved avgifti ng av organiske fremmed
stoffer. Avgifti ngen er et tveegget sverd ved at den trinn
vise omdannelsen til vannløsel ige, lett utskillbare slutlpro
du}cter inkluderer de nevnte reaktive mellomprodukter
som e1· de egentlig kreftfremkallende stoffene. 


Muslinger og snegl er p.g.a. liten kapasitet med hensyn 
til det aJ..·tuelle enzymsystem relativt beskyttet mot PAH-


indusert kreft, mens fisk og mennesker er mer utsatt. Pa den 
annen side gjør den manglende ncdhrytningsevnen at skjell 
kan akkumulere ekstremt høye konsentrasjoner og derved 
være en viktig IJide til bl.a. menneskers eksponering for 
P AH. 


Normal dannelse og nedbrytning av hormoner er essen
sielt bl.a. i forbindelse med formering. Induksjon av høyere 
aktivitet i ovennevnte enzymsystcm betyr dermed også 
risiko for en for~tyrret hormonbalanse. Indikasjoner på at 
PAH~belastning kan gi redusen formering på grunn av en 
slik mekanisme er funnet hos fisk (se nærmere nedenfor om 
effekter på reproduksjon). 


PAH er funnet å ha negativ effekt på immunsystemet i 
flere studier med fisk, ogsa i fe ll (se referanser i ovendkts
artikkel av Molven og Goksøyr, L992). l en av undersøkel
sene var det indikasjoner på at det var mctabolitter og ikke 
morsubstansene som var årsaken (Faisal og Hugget!, I 993). 


At PAH assosieres med de fettholdige membranene i 
celler og cclleorgaoeUer medfører i prinsippet en forstyr
relse av disse membranenes oppbygning og funksjon. En av 
konsekvensene kan være at membranene får økt gjennom
trengelighet med ledsagende endringer i inn- og uttransport. 
Videre kan betydelig skade følge av interferens med 
enzymer, som ofte er knyttet til mcmbranstrukturer. 
Inntrengning av PAH betyr i hvert fall at mer energi må gå 
til vedlikehold - og reparasjonsarbeid i cellene, og dermed 
blir det mindre overskudd til vekst og formering. 


Et eksempel på stress-reaksjoner som kan registreres ved 
P AH-belastning er destabilisering av enz.ymrike lysosom
membraner (se ref. i Knutz.en, 1989 og Moore et aL. 1989). 


Lysosomsystemet kan betraktes som cellenes renholdssy
stem og er derfor essensielt for å uskadeliggjøre giftstoffer. 
Overbelastning med slike stoffer resulterer i en så sterk 
reaksjon fra lysosomsystemet at cellene selv ødelegges. 
Hos blåskjell er målbar effekt på lysosommembranei regis
trert ved fenantren og amracen i konsenu·asjoner som er 
sannsynlige i havneområder (størrelsesordenen O. l mg/1) .. 


Biokjemiske og fysiologiske stress-reaksjoner opptrer før 
skader på individer og bestander kan observeres, såvel med 
hensyn til størrelsen på belastningen (konsentrasjon, dose) 
som tidsmessig. En rekke forskjellige slike responser på 
celle- og vevsnivå er derfor tatt i bruk som supplement til 
andre metoder innen overvåking eller effektstudier (Mol ven 
og Goksøyr, 1992). 


3.1.5 Sykdom 
Lidelser hos fisk som har vært tilskrevet belastning med 
PAH omfaner forskjellige hud- og leverlesjoner, grå stær 
(blindhet) og kreft. Særlig de kreftfremkallende egen
skapene har vært gjenstand for mange undersøkelser både i 
laboratorium og felt (for teferanser, se Knutzen. 1989, og 
Molven og Goksøyr, 1992). 


TARC ( 1987) regner Il P AH-forbindelser som enten 
"sannsynlige" (gruppe 2A) eller "mulige" (gruppe 28) 
cancerogene overfor mennesker. Syv av dem er vanlige i 
gassvaskeravløp og anodeavfall fra aluminiumsindustrien. 


l 







Av disse er tre i gruppe 2A: benz(a)antracen (B(a)A). 
benzo(a)pyren (B(a)P) og dibenz(a.h)antracen (DBA). De 
tre benzo(b,j,k)fluorantenene (BF), som til sammen ofte 
dominerer gruppen av potensielt kreftfremkallende forbin 
delser (KPAH). regnes til gruppe 2B sammen med indeno 
( 1.2,3-cd)pyren (= 0-phenylenpyren). Det rna tilføyes at 
også andre PAH som forekommer i aluminjumsindustriens 
avfall er mistenkt kreftfremkallende, f.eks. benzo(c)fenan


tren og chrysen. 
De potensielt kreftfremkallende forbindelsene utgjør 


bare et mindre anta1J blant alle PAH, og man har funnet at 
de er karakterisert ved en særskilt romlig molekylstruktur 
(for nærmere redegjørelse, se Lehr et al., 1985). Andre 
strukturelle egenskaper modifiserer graden av canceroge


nitet. 
Sammenhengen mellom P AH-belastning og forekomst av 
kreft er imidlertid ytterligere komplisert, idet også andre 
enn de ovennevnte ll forbindelser spiller forskjellig rolle i 
utviklingen av svulster og fordi naturl ige forhold som 
temperatur og diett medvirker. Dette er det nødvendig å ha 
i mente ved overføring av resultater fra laboratorieforsøk på 


resipientsi ruasjoner, 
Etter hvert er det likevel et godt belegg for å anse PAH 


som en avgjørende årsaksfaktor i flere konkrete tilfeller av 
ekstrem forurensning. De ulike trinnene i fremkomsten av 


kreft er således godt dokumentert, spesielt av V ararasi med 
medarbeidere i Puget Sound på Vestkysten av USA, men 
også fra andre steder (se ref. i Knutzen, 1989, 1994 og 
Molven og Goksøyr, 1992). Indisiekjeden omfatter en 
rekke påvisninger av PAH-metabol:itters assosiasjon med 


DNA, skade på kromosomer (også hos virvelløse dyr), 
dessuten registrering av PAH·metabolitter og innledende 
kreftstadier i fisk fra belastede lokaliteter. Kreft hos fisk er 
også fremkalt eksperimentelt via ulike eksponeringsveier, 


inklusiv fra mat og ved eksponering til konsentrasjoner i 
vann på nivå med det som teoretisk kan ventes i porevann 
fra sterkt forurenset sediment. 


Ulike fiskearter synes å ha forskjellig ømfintlighet 
overfor kreftfremkallende stoffer, noe som kan skyldes 


både forskjeller i stoffskifte (alternative nedbrytningsveiers 
relative betydning) og kapasitet til å reparere DNA. 


Også blindhet hos fisk fra en kreosotforurenset elv er det 
indiser på at skyldes P AH, etter kombinerte feltobserva
sjoner og eksperimentelt frembragt grå stær (og dessuten 


åpne sår i huden) hos fisk etter få uker på det forurensede 
elvesedimentet. Imidlertid inneholder kreosot også andre 
sterkt giftige bestanddeler som kan ha bevirket øyeskadene. 


Med hensyn til øvrige grupper av akvatiske organismer 


er det vesentlig mer sparsomt med materiale, og sammen
hengen mellom PAH og kreft er på ingen måte sannsynlig
gjen i samme grad som hos fisk (kfr. referanser til et 


rrundre antall positive, men usikre indikasjoner i Knutzen, 


1989). 


3.1.6 Formering 
I flere laboratoriestudier er det påvist at ulike P AH (flest 
forsøk med ben;z:o(a)pyren) virker negativt på ett eller flere 
stadier i formeringen hos fisk og enkelte virvelløse dyr (se 
ref. i Knutzen, 1989, 1994 og Molven og Goksøyr, 1992), I 
de fleste av disse tilfellene er det benyttet urealistisk høye 
konsentrasjoner i vann, men i det minste i to tilfeller har 
man fått utslag ved nivåer som er plausible i forurenset 
porevann eller i havnebassenger. 


Effektene omfatter lavere antall egg. forsinket/redusert 
klekking, overhyppighet av misdannelser, vevskader på 
plommesekkstadiet hos fiskeyngel og minsket larvevekst. I 
en undersøkelse med fisk er det observert negative utslag 
på biokjemiske variable av betydning for en normal utvik
ling av egg og egglegging. Det gjenstår imidlertid å se om 
slike effekter kan gi utslag på best:aodsnivå i utsarte om
råder. Også med hensyn til formeringsrelaterte variable er 


det funnet regn på forskjeller i sårbarhet mellom arter. 


3.1.7 Akutte og subakutte effekter 
Korttidsutslag på dødelighet eller enkelt observerbare 
atferdsreaksjooer (ubevegelighet) kan først ventes ved 


høyere P AH-konsentrasjoner i omgivelsene enn det skal til 
for å frembringe de hittil omtalte kroniske effekter. Akutte 
virkninger er m.a.o. mindre sannsynlige fordi konsentra


sjonen bli urealistisk høye for de fleste resipientsituasjoner. 
Unntak kan være permanent påvirkede havnebassenger, 
forurenset porevann og ellers i primærfortynningssonen av 
utslipp. Sistnevnte har ganske begrenset areal- og volumut


strekning, selv ved de store vannvolumene fra gassvaskere 
(få tusen m2). 


En annen grunn til at data fra akuttstudier generelt bare 
bar betinget interesse for alurruniumsindustriens resipenter 


er at de fleste slike undersøkelser er utført med PAH i 
løsning, til dels i overmettede (nominelle) konsentrasjoner 
(PAH først tilsatt egnet oppløsningsmiddel, denne stamløs
ning så tilsatt forsøksvannet). På bakgrunn av slike testopp
legg, og at PAH fra aluminiumsindustrien hovedsakelig er 


knyttet til partikler. må det knyttes forbehold både til 
dataenes pålitelighet (med hensyn til konsentrasjonsangi
velser) og relevans for smelteverksresipienter. 


I tabell2.1. er gitt et sammendrag av ak.uttverdier for 
ulike PAH. I tillegg til de nevnte generelle forbehold 


kommer usikkerheter som skyldes de eksperimentelle 
betingelser (åpne eller lukkede systemer, statiske tester 
eller gjennomstrømning). For nærmere detaljer og 
referanser vises til Knutzen (1989. 1994 ). 


l 
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Stoffer Dyr Alger 


Naftalen 
Metyl naftalen 
Di metyl naftalen 
Trimetylnaftalen 
Acenaften 
Fluoren 
Fenantren 
Metylfenantren 


(0.01 2>)0.1 L-7.9 2.8-96 
1.0-3.4 l. 7-4.5 


0.08-5. 1 


Antracen 


0.32-2.0 
0.66 
0.3-5.8 
0.03-1.1 
0.3-5.5 


Fluoranten 0.024-0.53) 


Benz(a)antracen 0.01-1.0 
Cnrysen >1.0 
7 ,12-dimetylbem.(a)antacen <0.5 
Bcnzo(a)pyren 0.005->1.0 


0.5-1.2 
0.2-1.0 


0.2 
0.02 ?4) 


0.005? 4) 


l> For dyr mest korttidstester resulterende i økt dødelighet 
eller ubevegelighet, for alger redusert fotosyntese eller vekst. 


2) Gjennomstrømningssystem 
J) Laveste verdi erfra Swanz et al. (1990), som testet en 


sedimentlevende amfi pode (lite krepsdyr) 
4) Usikker konsentrasjon gitt :;om prosent av menet løsning. 


Tabell l. P AH-konsentrasjoner (mg/l J som har forårsaket 


akutte eller subakutre 11 skader på dyr og alger. 


Med bl.a. ovennevnte reservasjoner synes toksisitetsgren


sene stort sett å avta med økende molekyl vekt. Imidlertid 
vil de akutt virkende konsentrasjonene av P AH med 4 eller 
flere ringer ofte ligger over løseligheten i rent vann og 
dermed (vanligvis) ikke realiseres i naturen. 


Ved akutt-tester er det i flere eksperimentelle under


søkelser registrert en bemerkelsesverdig forsterkende 
virkning av ultrafiolett tys {eller dagslys), idet grensen for 
akutt virkning av enkeltstoffer som benzo(u)pyren, 
benz(a)antracen m.fl.. gikk ned 1·2 stØrrelsesordner (se ref. i 
Knutzen, 1989, 1994). l ett av forsøkene inntraff virk


ningen selv ved bestråling opp til 4 dager etter at fisken var 
overført fra P AH-eksponering til rent vann. Denne meka
nismen må antas å spille størst rolle når PAH foreligger i 
løst form (akkumulerer lettere i fi sk og er dessuten mindre 
beskyttet mot lys enn PAH knyttet til partikler). Følge)jg er 
mekanismens sannsynligvis rrundre ak-rueU ved ah.Jminj


umsindustriens utslipp (kan imidlertid spille en rolle for 
allergiske reaksjoner ved soling etter hudkontak1 med 
P AH-infisert sand). 


Tilstedeværelse av humus er vist å redusere tilgjengelig
heten og dermed giftigheten av PAH i forsøk med flere 
arter av fisk og krepsdyr (ref. i Knutzen, 1989, 1994). For å 
forstå resultater av toksisitet!itester med sediment, og be
dømme konsekvensene ved tilfeller av høyt PAH-lnnhold, 


kan det være avgjørende at man også har infonnasjon om 
hva slags og hvor mye oppløstlkollodialt organisk stoff 


porevannet inneholder. Dette kompliserende forhold er 
foreløpig i stor grad uutforsket, i hven fall i den enkelte 


respienL 


3.1.8 Virkninger av forurenser sediment 
1 norske resipienter for alurruniumsverk er det ikke konsta
tert indikasjoner på overhyppighet av kreft hos lokale 
stammer av bunnfisk, slik som fra enkelte utenlandske 
lokaliteter med sterkt P AH-forurenset sediment. 


Klart negative utslag pa bløtbunnsfauoa er for alumini
umsindustriens vedkommende i hovedsaken begrenset til 
den mest belastede del av indre Årdalsfjorden (se kapitel 
4.5). Ikke i noen smelteverksresipienter er det konstatert 
sikre effekter utenfor en avstand av 1-2 km fra utslippene. I 
utenlandske undersøkelser (kfr. ref. i Knutzen, l 994) er det 
til dels observert eller sannsynliggjort (ved sedimenttester) 


økologiske skader på bunndyr ved lavere P AH-konsentra
sjoner enn de terskelverdier som er indikert fra norske 
studier. 


Med forbehold om at effekter på mulig særlig Ømfintlige 
arter ikke er til strekkelig undersøkt. er det enkelte faktorer 
som kan tjene til å forklare det (tilsynelatende) manglende 
samsvar mellom konklusjonene fra norske henholdsvis 
utenlandske studier (for referanser til det fØlgende, kfr. 


Knutzen, 1994). 
Med hensyn til kreft hos fisk. er det mulig at det skal 


ytterligere ekstrem grad av fo{Urensning til for å fremkalle 
en slik virkning. Selv maksimalkonsentrasjonene i overflate
sediment i norske smelteverksresipiemer (tilsvarende 2.000-


3.000 ganger det "diffuse bakgrunnsnivå") ligger bare på 
1110-1/20 av verdiene rapportert fra to amerikanske vann
forekomster der fisk med kreft er hyppig forekommende 
(Dessuten synes krefttilbøyeligheten a være forskjellig. og 


norske bunnfiskarter kanskje ikke blant de mest ømfintlige). 
For bunndyrs eksponering spiller trolig konsentrasjonen i 


porevann en avgjørende rolle. med størst forbehold for 
sedimentetere, som kan eksponeres like mye via mat. Like
vekten mellom konsentrasjonen i scdimcntpartiklcnc og 


porevannet er et komplisert og utilstrekkelig utforsket for
hold. Imidlertid er det indikasjoner på at oljeavledet PAH 
er lettere tilgjengelig enn forbrennings-PAH. En plausibel 
årsak er at PAH fra olje (likeledes kreosot og flytende 
tjære) i større grad er adsorbert til overflaten av naturlige 
sedimentpartikler og dermed avgis lettere til porevannet 


enn PAH i sotpartikler. Resultater fra målinger av PAH i 
porevann spriker betydelig (kfr. ref. i Knutzen, 1994). 
Teoretiske betraktninger basert på fordelingskoeffisienter 
mellom partikler og vann kan dessuten ha liten relevans for 
sot-PAH. Fordelingskoeffisentene det opereres med er til 
dels bare utledet fra de tilsvarende fordelingene mellom 


oktanol og vann (Kow). Det er ikke funnet eksempler i 
litteraturen på direkte målinger av fordelingen av PAH 


mellom sotpartikler og vann. 
Virkningene av forbrenningsavledet PAH (sot) synes 


vesentlig mindre studert enn effekter av PAH fra olje 


eller kreosot, tjære o.l. Med hensyn til mobilisering fra 
sediroentlagre synes denne sterkt avhengig av om de 


forurensede sedimentene får ligge i ro eller forstyrres (Næs, 
1991; Bakke og Konieczny, 1994). Spørsmålet om videre 
transport fra bunnvannet er imidlertid ikke nærmere studert. 
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3.2 Fluorid 
r • Det pri\'Ttære,~kadepotensiale skyldes at ftuorid danner 


sterke komplekser med metaller av vital betydning for 
funksjonene til ulike enzymer, bl.a. i celleåndingen. Over
konsentrasjon av fluorid mli derfor betraktes som en fare 
også i det marine miljø. 


Imidlertid er undersøkelsene av giftvirkninger på marine 
organismer fåtal lige (for referanser, se Knutzen, l 987a, 
ikke kjent nyere arbeider med angivelse av lavere terskel
verdier enn de følgende). Økt dødelighet hos muslinger er 
blitt observert ned til 7-IO mgn (muligens enda noe lavere). 
Redusert vekst hos en art av krepsdyr er funnet ved 5-6 
mg/l, og en ti lsvarende terskelverdi for virkning på vekst er 
funnet i et enkeltstående forsøk med fisk. Sistnevnte obser
vasjon var imjdlertid usikker (motstridende resultater i 
samme studium. se ref. i Knutzen, l987a). Det kan tilføyes 
at Olsgard og Jensen ( 1989) observerte blåskjell i den 
umiddelbare nærhet av utslipp fra en sjøvannsvasker med et 
avløpsvann som inneholdt vel l 5 mgn. 


Ovennevnte terskelkonsentrasjoner for giftvirkninger 
representerer overkonsentrasjoner på omkring 5 ganger i 
vann med full saltholdighet, idet innholdet av fluor i 
oseanisk vann er stabilt på omkring 1.3 mg/l (hvorav halv
parten som Ruorid. resten vesentlig som kompleksen med 
magnesium). 


Unntatt i et par dyputslipp i Årdalsfjorden (kapitel 4.5.) 
og Sunndalsfjorden (kapitel 4.6.) har innholdet av fluorid i 
gassvaskeravløp fra norske aluminiumsverk i de senere år 
sjelden oversteget l 0-15 mg/l. Det er derfor liten grunn til å 
vente gjftvirkninger utenfor primærfortynningssonen. Slike 
virkninger er heller ikke observert. Imidlertid er det betyde
lige mengder som slippes ut fra enkelte av verkene: for det 
meste l 50- 300 tonn/år; i ett tilfelle ca. 1.000 tonn i året. l 
et par av resipientene er det registrert mer eller mindre 
markerte overkonsentrasjoner i tang. 


Ved tydelige overkonsentrasjoner i vann, som i hoved
saken bare er konstatert i en av resipientene. representerer 
Ruorid et marginalt stressbidrag, der eventuelle effekter 
ikke lar seg isolere fra virkningene av ledsagende påkjen
ninger. 


3.3 Forsuring 
Normal pH i saltvann er 7.8-8.2. Med reservasjoner for 
mangelen på langtids forsøk. har de fleste alger og dyr 
tolerert senkning av pH med 0.5-1.0 enheter, men med et 
par unntak når det gjelder muslinger (kfr. ref. i Knutzen. 
1981. dessuten Bamber. l 987). Kriterier for vern av marin l 
liv er satt til 7 .O og 6.5. h.h. v. i Storbritannia (Wolff et al., 
1988) og USA (EPA, 1986). l sistnevnte tilføyes imidlertid 
at avviket fra normal intervallet ikke skal være mer enn 0.2 
enheter, slik ut det amerikanske kriteriet i praksis er 
strengel't. 


Bakgrunnen for at man må være forsiktig med endringer 
av pH i saltvann er den fundamentale betydning pH har for 
karbondioksydlikevektcn, fotosyntesen, dannelse av kalk
skall (skjell, snegl, m.fl.) og metallers ti lstandsform (ref. i 


Knutzen, 1981 ), Bl.a. skal det bare liten minskning til før 
andelen av frie kobberioner øker. Hos enkelte plam.-to
nalger overlapper terskelnivået for skade fra kobber med 
normalinnholdet i sjøvann (men avhengig av kobberets 
ti lstandsform). 


Midlere pH i avløp fra sjøvannsvaskere ved aluminiums
verk med Soderbergteknologi er omkring 7.0. Det er følge
lig klart at senkningen kan represemere en stressfaktor. 
Unntatt ved overtlateutslipp (ki'r. Elkem Lista) er imidlertid 
denne påkjenningen begrenset til primærfortynningssonen. 
Noen skade på marine samfunn som konkret kan tilbake
føres på forsuring alene. er ikke konstatert i norske smelte
verksresipienter, men i det ene tilfellet med overflateutslipp 
kan man ikke se bort fra at lavere pH har bidratt til forring
elsen av strandsamfunn (se nærmere under omtalen av 
Elkem Lista, kapitel 4. 1 ). 


3.4 Cyanid 
Cyanid er en bestanddel av katodeavfall og finnes l sig fra 
deponier (Næs og Iversen, 1993). Konsentrasjonene av 
totalcyanid kan være høye i forhold til giftighetsterskler for 
fritt cyanjd, men konkrete skader har ikke latt seg knytte til 
sigevannsutslippene. Det dreier seg om små avfallsvann
mengder, foruten at mye av cyaniden foreligger kompleks
bundet i vesentlig mindre giftige former. Andelen av fritt 
cyanid vil ha kort levetid i resipienten p.g.a. oksidasjon, 
rnikrobiell nedbrytning og kompleksdannelse (Eisler, 
1991 ). Imidlertid bør nylige registreringer av cyanid i 
hovedavløpene til et par av aluminiumsverkene følges opp 
med henblikk på nærmere karakteristikk av mengde og 
tilsrandsform. For salrvannsorganismer angir EPA (1986) 
et kri terium for akutt giftighet såvidt lavt som l j..lg/1. 


3.5 Partikler 
Betydelige mengder fast stoff kan tilføres enten fra gass
vaskeravløp (i ett tilfelle i størrelsesorden 800 tiår) eller 
som slam fra anodeproduksjon. 


Virkningen av dette vil være lokal og bestå i nedstam
ming av organismer og bunn. Sistnevnte kan forandre 
karakter fra hardbunn til bløtbunn og dermed ikke lenger gi 
egnede vekstvilkår for det opprinnelige samfunn av planter 
og dyr på vedkommende sted. Nedslammingseffekten er 
imidlertid vanskelig å skme fra det som heller skyldes 
giftvirkrung ved partikJenes høye innhold av P AH. 


3.6 Tålegrenser 
Med tålegrenser forstås enten den belastning (tilførsel) som 
ikke har uakseptable konsekvenser, eller det nivået av foru
rensende stoffer i omgivelsene som kan tolereres. Begrepet 
innebærer således en forvaltningsmessig og politisk vurde
ring av hvilket skadenivå- om ooe - som kan aksepteres. 
Det som kan behandles her er bare det prinsipielle grunn
laget for myndighetenes bedømmelse og beslutning. 


Dette grunnlaget består i kunnskap om sammenheng 
mellom de forurensende stoffers konsentrasjon i vann/
sedimenter/organismcr og økologiske skader og/eller 
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negative konsekvenser for brukerinteresser (fiske, akva
kultur, rekreasjon), samt kunnskap om hvor store arealer 
som blir berørt av slike effekter. 


Med hensyn til fluorid , cyanid, forsuring og partikkelut
slipp, ses av det som er nevnt i det foregående at de økolo
giske skadene er begre nset til utslippenes primærfortyn
ningssone, og vanligvis neppe berører mer enn størrelsesor
denen O.l km2 (neppe sporbar konsentrasjonsforhøyelse i 
vann lenger unna enn l 00-200 m fra utslippet). Unntatt er 
overtlateutslipp av de store avfallstrømmene (2-3 m3/sek.) 
fra sjøvannsvaskere for SOderbergteknologi, der fluorid har 
vært sporet i mer enn 500 meters avstand (kapitel 4.1.). 
Negative konsekvenser for andre brukerinteresser enn 
bading kan ses bort fra (så lenge man ikke har noe ønske 
om f.eks . å tJtnyne tang til for). TA.legrensen k!Jn defineres 
som et maksimalt areal/volum der det tillates lavere pHI
høyere fluoridinnhold enn ovennevnte kriterier for vern av 
marine organismer. Av dette kan beregnes en øvre tilla !l 
belastning (utslippsmengde pr. år). 


Vanskeligere blir det å definere en tålegrense for PAH. 
For det første har spørsmålet klart to dimensjoner: økolo
gisk skade og begrensninger på urnynelse av spiselige 
organismer. I tillegg skiller PAH seg fra de øvrige forurens
ningskomponentene ved to forhold. Dels fortynnes ikke 
PAH på samme måte ved utslipp i vann, idet assosiasjonen 
med partikler medfører at noe anrikes i overflatehinnen/
overflatelaget, mens noe sedimenterer og akkumulerer i 
sediment. Dels kjenner man ikke sammenhengen mellom 
konsentrasjon av partikkelbundet PAH i vann og giftvirk
ning. Nevnes må også mangelfulle kunnskaper om sam
menhengen mellom PAH i byttedyr/inntatt sediment og 
effekter på fisk. 


Av dette følger at tålegrensen for økologisk skade av 
PAH må defineres ut \ra hensynet til bunnfauna, der man i 
hven fall har noen data for giftvirkning. Man kan da velge 
å legge seg på en streng linje, og betrakte PAH som like 
giftig i alle tilstandsfonner. De best underbygde kriterier 
for vern av bløtbunnssamfunn finnes fra studier i USA, men 
spriker fra ca. 0.6 til 30 mg tluoranten pr. kg/tønvekt (se 
ref. i Knutzen, 1994). Antas at ftuoranten vanligvis utgjør 
ca. lO I1C av sum PAH i norske aluminiumsresipienter. 
tilsvarer dette ca, 10-300 mg P AH/kg. Selv den øvre inter
vallgrensen ligger under de konsentrasjoner der det sam
tidig er registrert skade på bløtbunnsfauna i Norge. 


Allernativet er å anta at sot-P AH er mindre tilgjengelig 
og skadelig enn olje. kreosot o.l.. slik som belagt ovenfor 
(kapitel 3.1.8. ). Da kan det Være rimelig å fastsette tåle
grensen for PAH ut fra det som er observert i norske 
~jorder, men med en sikkerhetsmargin for mulig ømfintlige 
aner som ikke har væn tilstrekkelig dekket i de fore tatte 
undersøkelser. "Normalt '' sammensatt fauna er i Årdals
fjorden observert ved ca. 400 mg P AH/kg tørrvekt. Med 
sikkerhetsmargin kunne tåle~tensen f.eks. senes til 100 
mg/kg. (Se imidlertid forbehold i kapitel 4.5. om at skad
ene i Årdalsfjorden heller kan skyldes fysisk ødeleggelse 
enn PAH). 


En tålegrense for PAH i sediment har også et tidsaspekt, 
som bl.a. gjør det vanskelig med en kobling til akseptable 
utsllppsmengder. En gitt konstant belastning vil i en 
periode fra utslippet starter medføre økning i sedimentets 
P AH-innhold inntil det for et visst bunnareal inntrer en til
nænnet Iikevektskonsentrasjon i overflatesedimentet under 
de rådende betingelser (strøm. naturlig sedimentering, 
oksygenforhold på bunnen, dyp, grad av mikrobiell ned
brytning). Sammenhengen mellom belastning og konsentra
sjon i resipienten kompliserer m.a.o. av mange faktorer. 
Under slike omstendigheter er det ofte lite annet å gjøre enn 
å foreta en skjønnsmessig "verste tilfelle'' betrakning. 


Konklusjonen av disse usikkerheter, er at det i realiteten 
er utilstrekkelig grunnlag for å tallfeste terskelnivåer for 
økologisk' skade p~ IJll'lrin bløtbunnsf11una. I hvert fall 
gjelder dette forbrennings-PAH, der det er behov for 
nøyere og mer omfanende karakteristikk av både belastning 
(spesielt måling av PAH i porevann) og effekter. 


En tålegrense for negative konsekvenser m.h.t. bruk av 
spisehge organismer aktualiserer kompliserte avveininger 
og valg av kritisk variabel. 


Første usikkerhet gjelder tolerabel dose av PAH hos 
mennesker. Foreløpig er det intet epidentiologisk grunnlag 
for å knytte forekomst av KAPH i mat til overhyppighet av 
kreft (Larsson, 1986; Alexander et al., 1992). l motsetning 
til en rekke andre ntiljøgifter har Verdens Helseorganisa
sjon foreløpig ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å angi 
tolerabelt ukeinntak av P AH. (Bare for drikkevann er det 
gitt en grense på l O ng B(a)P/1, tilsvarende en årsdose på 
ca. 7 J.l.g). Norske myndigheter opererer heller ikke med 
grenseverdier, men anser enhver økning av kreftfremkal
lende PAH i mat utover "bakgmnnsnivået" som uønsket. 
Siden "bakgrunnsnivået" er en upresis og til dels dårlig 
definert størrelse, treffes avgjørelser om restriksjoner på 
fi ske og kostholdsråd ut fra skjønn. 


For å kunne fastslå dosegreoser er det påkrevet med 
veterinænnedisinsk forskning (forsøk med f6ring av dyr). 
Hvis man ønsker å bedre grunnlaget for de nåværende 
skjønnsmessige avgjørelser. kreves utvidede studier av 
PAH i fisk og skalldyr fra bare diffust belastede omrJder 
(kfr. kapitel 3.1.3.). 


Tålegrenser som gjelder fiske, akvakultur og skjellsan
k.ing kan bare fonnuleres av eller i samråd med nærings
middelmyndighetene. Dette innebærer også valg mellom 
hvilke av de ovennevnte brukerinteresser som skal 
betraktes som overordnet. Fisk er vanskelig å bruke p.g.a. 
vandring og dermed usikker sammenheng med utslipps
mengder. En konsentrasjonsgrense i blåskjell (eller strand
snegl) peker seg ut p.g.a. (relativ) enkel overvåking og 
kobling til belastning (erfaring for ti lnænnet proporsjona
litet mellom utslippsreduksjon og minsket innhold i skjell ). 
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4 TILSTAND OG UTVJKLING l DE 
ENIQELTE RESIPlf:NTER 


l ncdcnstiicndc gjennomgang behandles de enkelte alumini~ 
um~v~rks resipienter i rekkefyllge fra syd til nord (figur 2) . 
Fremstillingen er av plasshen!lyn sunm1arisk. Hovedvekten 
er lagt på de nyeste ohscrvasjoner av tilstand, samt illustra
sjoner av evemuell utvikling med hensyn til forurensnings
grad (mest P AH-nivåer i organismt!f og sedimenter), Av 
disse data vil det i de fleste ti lfeller også frem ga hvor langt 
uL'>Iippenc har latt seg spnrc. 


Man vil se al hovedinnsat.'>en totalt sett har vært på regis
trering av PAH og til dels ftuorid Cnivåovcrvåking), mens 
studier av økologiske effekter har vært sjeldnere og med 
lengre mellomrom. Bakgrunnen for delte er i hovedsaken 
fØlgende: 
• Størst brukerinteresser er knyllct til spørsmålet om at 


PAH l)g andre forurensninger i spiselige organismer 
• Innledende basisundersøkelser (også i andre smell.e


verksresipienter) har vist begrensede ~~ko logiske skade
virJ...'llinger 


• Ønsket om overvåkingsegnedc variable (bl.a. hurtig 
respons på tiltak og relativt små ressurskrav), 


Haug1·ik • 


Mnsjoc.-ne 


• Sunndalsnr:1 
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Figur Z. Beliggenl1et rir' norske aluminiiiiiiSVerk. 


4.1 Elkem Aluminium Lista 
Produksjonen pa ca. 80.000 arstonn er ba!lert pa 
SMcrbergstcknologl, l)g et ga~svaskenwløp pfi omkri ng 
2.2 m3/sck. (nær R.OOO m3/time) gilr som en liten elv ut 
innerst i den grunne og åpne bukten utenfor Huscbysanden 
(figur 3). Det store vannvolumct har v~mskeliggjort repre
sentativ prøvetaking for P AH-analyse og sannsynligvis 
medført at utslippene er blilt underestimert i overvakings
rapportene CKnutzcn og Berglind, IY92). Ut fra et antatt 
(dårlig dokumentert) forhold mellom PAH og toluenløselig 
materiale anslår bedriften nå årsutslippct til vann til ca. 4 
tonn pr. år. Målt direkte (som PAH ) ved gasskromatografi/
glasskapillarkolonne fas utslippstall fra gassvaskeravløpet 
på mindre enn 1110 av dette. Omkring 1/3 C20-40 %) av 
totalen kan være potensielt kreflfremkallende forbindelser 
CKPAH). 


l de par siste årene av rcsipientovervak.ingen ( 1990-91) 
lå årsuLo;lippetav fl uorid til vann på omkring 400 tonn 
Cmiddelkonsenlra~jon ca. 5 mgll , maksimum< lO mg/l). I 
1993 var dette redusert til en middel konsentrasjon pa 3 .O 
mg/l og et årsutslipp på ca. 250 tonn . Videre slippes det ut 
700-800 tonn partikler (vesentlig oksidstøv) pr. ar. Gjcn
nomsnhtlig pH i avløpet har vært ca. 7.0 (minimum> 6.5). 


På to av stasjonene for strandsoneundcrsøkel~er. som 
med et mindre avbrekk har vært observert årlig 1 970-19~ l 
(Knutzcn og Berg lind, 1992, med ref.), er det registrert at 
albuesnegl (Patella vulgata) og enkelte algearter ble borte 
fra de to inner.ne stasjonene (figur 4). Ogsf1 de vanlig~ 
strandsneglene (Litlorina spp) fikk redusert forekomst, men 
har delvis reetablert seg i de senere år. Det san1mc har 
s~jedd for noen av algeartene, mens blæretang (Fttcus 
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Figur 3. Husehy.wnden. Slasjonerfor ohse1W1sjoner fli' 


biologiske forlwld utetlfor 11ts!ippe/ [rll Altoniniumverket 
pt1 Lista. samt bedr~ftens l'tmnprøw!sta .~;oner A- E ((}). 
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St. O~anlsmer t1970t 1971 t1972t1973t1974t1978t1979t1980!1981!1982t1983t1984l1985_t 1986 1987 1988,1989 1990 1991 


Cyanophyceae lngtn tfQ - -----
Ceramium spp. .. ...... -- -- -- ----
Chondrus crispus - - -----~--
Corallina officinalis - -----
Gigartina stella ta - - ----- r 


______ __ ____ ______ __ ...... - ---
Hi!denbrandia prororvpus ·~ --·-- ~ ----


St. 1 
Porphvra umbi/ica/is - - ." 


~ -Ascophyllum nodosum 
c .. ---------


Fucus serrarus - -- .. .-... , ...... . i -·---------
Fucus spira/is ----· 
Fucus vesiculosus ------ ---- ? ----
Laminaria d1gitata ----·-- - ---~ - -- -
Enteromorphø ssp. ? 


U/va lactuca .. t .. 
Littorina spp. _ ____ .,.-
Pa tel/a vulgat8 - ---------- -----
Cyanophyceae Ingen reg. .. ..... .. 1noen r. 


Ceramium spp. - ----Chondrus crispus ----- ---- ----
Corsllina officinalls - 1 


__ ] __ ___ 
-----


Hildenbrandia prororypus 1 ? 
Phymatolfrhon /enormandii - ----- -- -----~ 


St. 3 
Porphyra umbilicalis --
Ascophyl/um nodosum 1 -- .. ... 
Fucus serra tus ----
Fucus vesiculosus ---· .......... 
Enteromorpha spp. --·-----· U/va lactuca - ------ l 
Llttorina spp. 
Pare/la vulf18t8 ---- ----- -- -
Cvsnophyceae lnQIIn r lt'!g4f\ , 


Ceramium spp. - i. ----·-
Chondrus crispur - .. ---- ----- ! ----------------- --- ... 
Corallimt olficlnalis - ·-····-··· ~ ----
Gigartina ste/fara i Hildenbrandia prototypus --·-· .. !.. ----------


! ----
St.4 Phymatolithon l enormandii 


Porphyra umbillcalis - i - ----- - -----
Laminaria digitata - ? - --··· a: 


,_ 
Ent11romorpha spp. 
U/va lactuca ? -
Li ttorina spp. . .... ... .. ........... -·· ..... .-
Patlllla vulgata 


CytmophyCIIBII Ingen reg. . ......... '"V•"' '· 
Ceramium spp. - ........ 
Cllondrus crispus - --·· --
Corøl/inø officinalls -...... ? ? -Gi{l8nina sre/lata . .. .... -------- ___ ..... 
Hildenbrandia protorypus 1 1 ? .1.. 


St. 6 Phymatolithon /enormandii Ingen reg --- -· 
Porphyra umbllicalls - --·· ----- --- - ---Fucus serrarus .... .. .. ..... .. .. ? ? ----
Fucus vesiculosus ······----------····-· ···. ----
Enteromorpha spp. .. ,_. 
U/va /actuca ......... 
Llttorina spp. ----------


5/4: - 3: - 2: - 1/•: • ••.• ?: Usik ker observasjon 


Figur 4. Forekomsl 1970- 91 m· utvalgte arrer og organismegrupperfra Husebysanden, Lista. Subjektiv mengdeskala: 


avtagende hyppighet fra 5 til l. 


vesiculosus) og grisetang (Ascophyllumnodosum) ikke har 


kommet igjen (figur 4). Ingen iøynefallende skader er 
konstatert på strandsamfunn på de ytre stasjonene. dvs. om
kring 500 m fra der avløpselven munner ut i Husebybukta 


Årsaken til de reduserte samfunn som er observert på st. 
l og særlig st. 4 antas å være av sammensatt karakter. 
Mulig hovedmekanisme er skuringseffekten fra oppvirvlet 


sand som avløpselven bidrar Lil å sene i bevegelse, men 
også minsket pH. økt fluoridinnhold og sotpartikJer med 


PAH kan ha bidratt. Både fluoridinnholdet og forsuri.ngen 
har episodisk vært over de foran refererte toleransegrenser 
(kfr. kapitel 3.2. og 3.3.), oftest og i sterkest grad på 


innerste stasjon (kfr. observasjoner 1970-1991 referert i 
Knutzen og Berglind, 1992). Partiklene i utslippet kan ha 
medvirket til nedslamming og endring av voksestedene 


beskaffenhet, mens det er mindre sannsyn lig at det har vært 
noen giftvirkning av PAH (mest bundet tiJ sot. lite tilgjeng


elig for de fleste planter og dyr). 
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Figur 5. PAH og KPAH i albuesnegl (Patella vulgata) 
1978 · 86 og vanlig stra!ldsnegl (Littorina littorea)fra st. 3 
Yrre Tjuvholmen 1985- 91, mgkg rørntekt. 


De klareste effektene av utslippet har vært sterkt for,høyet 
innhold av PAH i albuesnegl og stor strandsnegl, som har 
vært overvåket siden 1978 (også observert høye konsentra
sjoner i tang og blåskjell). 


Antas "høyt diffust bakgrunnsnivå" på Skagerrak
kysten i hvert fall ikke å overstige 200-300 ~-tg/kg tØrrvekt 
(kfr. 1991-verdien fra referansestasjon i Knutzen og 
Berglind, 1992) representerer observasjonene fremstilt i 
figur 5 overkonsentrasjoner på 200- l 000 ganger, i 
gjennomsnitt for 1985-1991 omkring 500 ganger. Midlere 
andel av KPAH har vært ca. l O %. På grunn av det åpne 
farvannet skjer en hurtig spredning og fortynning av PAH 
slik at utslippet ikke kan spores like langt som ved til
svareude belastuiug inne 1 fjorder (sum f.eks. i Sunndals
fjorden og Yefsnfjorden). Resultatene fra enkelte år kan 
imidlertid tyde på en moderat grad av påvirkning vel 3 km 
vestover. 


Det er også funnet markert forhøyet innhold av PAH i 
skrubbe og krabbe fra Husebybukta (Knutzen, 1987b) og 
siden i krabbe samlet ved Homardus, ca. 1.5 km fra ut
slippsstedet (Knutzen, 1989). Overkonsenrrasjonene er 
vanskelig å angi grunnet noe usikkerhet omkring analysere
sultatene på den tiden og sparsomt med referansedata. Men 
for skrubbe kan antydes 30 ganger og i skallinnmat av 
krabbe kan det muligens dreie seg om størrelsesorden 
l 00/20 ganger hhv. for prøvene fra Huseby bukta og 
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Figur 6. Fluorid i alger fra st. 6 Haugestranda ( REC på 
fig.) og to referansestasjoner, Lista 1977 · 89, mg/kg 
rørrvekr. Middelverdi og variasjonsomrdde. 


Homardus (kfr. resultater fra åpen kyst i Telemark, 
Knutzen et al., l993b). Mens andelen av KPAl-1 var liten(< 
5 %) i skubbefilet, var den betydelig i krabber (ca. 20 %). 
Dataene fra Homardus er betenkelig både ut fra fiske- og 
rekreasjonsinteresser. Resultatene bØr imidlertid søkes 
bekreftet med forbedret analysemetodikk. 


Til tross for at sedimentene i den grunne og vind-/bølge
eksponerte Husebybukta ofte vil være i bevegelse, er der 
nylig også konstatert markert forhøyet P AH-innhold i 
sedimentene (NIY A, upubl.). Opp til 30 mg/kg tørrvekt vi l 
si en overkonsentrasjon på omkring 100 ganger. 


Som det fremgår av kapitel 3.1 .8. er Imidlertid dette 
betydelig lavere enn den sannsynlige skade grense for dyr 
som lever på eller nede i bunnavsetningene. Det forholdsvis 
artsfattige samfunnet på bevegelig sandbunn har heller ikke 
vært ansett nødvendig å ha med i overvåkingen. Når det 
nylig er fremkommet påstander om skade, bør forholdet 
likevel kontrolleres. 


Økt innhold av ftuorid er konstatert i grisetang, sagtang 
og fingertare samlet ca. 600 m fra utslippet (st. 6 Hauge
stranda,figur 2). Midlere overkonsentrasjon i algene kan 
anslås til omkring 5 ganger (kfr. sammenligning med 
referansestasjoner i Knutzen, 1991 a). Deue er mer enn 


proporsjonalt med økningen i vannets tluoridinnhold. 
Imidlertid har resultatene vært til dels ganske sprikende 
(figur 6). Svakheter i opplegget for prøveinnsamling og 
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usikkerhet med hensyn til analysemetodikken bidrar ti.l at 
resultatene må tas med forbehold. 


Eventuelt flytting av utslippet til dypere vann, aktuali
serer en revurdering av behovet for å ta opp igjen effekto
vervåkingen, som det har vært en pause i etter 1991. 


4.2 Hydro Aluminium Karmøy 
Hydro Karmøy ligger til vestsiden av Karmsundet (figur 7). 
Årsproduksjonen på 220.000 tonn er omtrent likt fordelt på 
prebakte anoder og Soderbergteknologi. Utslippene til sjø 
fra sjøvannsvassvaskere skjer til to sedimenteringsbas
senger ved Håvik og Austvik nord og syd for fabrikken 
(figur 7). Utslippet av PAH til vann (sjøvannsvaskere via 
bassengene) ble ·i 1993 målt/beregnet til 0.35 tonn (mot 
1.75 tonn i 1992), mens belastningen med fluorid på 


sjøannsmiljøet var angis til ca. 150/130 tonn i 1992/1993. 
P AH-anslagene baserer seg på 3 sett prøver over ett døgn 2 


ganger i året, tatt på fallende sjø utenfor gjennomsilings
demningene. I disse prøver måles total organisk karbon 
(TOC) og PAH beregnes som 2.8 % ut fra en ikke 
dokumentert relasjon mellom TOC og P AH. 


Karmsundet mottar ellers en variert belastning fra 
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Figur 7. Prøvesteder for fisk/krabbe (skravert), snegl og 


tang (fylte sirkler) innsamlet til analyse pli miljøgifter i 
Karmsundet 1988. 


industri, bosetting og skipstrafikk. Bl.a. er det en betydelig 
belastning med nedbrytbart organisk stoff, som har lokal 
betydning for dyresamfunn på bløtbunn (se nedenfor). 


Undersøkelser av resipientforholdene (PAH og metaller i 
sediment, PAH, fluorid, metaller og klororgaiske stoffer i 
organismer, sammensetningen av bløtbunnsfauna) er fore
tatt flere ganger, sist i 1988 (Knutzen et al., 1989, .med 
referanser). 


Ved den siste av undersøkelsene ble det påvist markert 
reduserte bløtbunnssamfunn på stasjoner i og mellom 
buktene ved st. 2 og st. 3 på figur 7, men hovedårsaken 


rriåtte antas å være overbelastning med organisk materiale 
(bl.a. fra en bedrift med utslipp av tang- og tarerester), 
kombinert med begrenset vannutskiftning (inne i buktene). 


Bløtbunnsfaunaen viste liten eller ingen sammenheng med 
PAH i sediment. 


Effekten av belastningen fra aluminiumsproduksjonen 


var i det vesentlige begrenset til markert/sterkt forhøyede 
konsentrasjoner av PAH i sediment og organismer. 


For sedimentenes del var PAH-forurennsingen utbredt i 
hele sundet nord for Kopervik. Innholdet i overflatesedi
menter (O-lem) samlet nær bedriften var blant de høyeste 


registrerte, men ikke mer enn 1-3 ganger høyere enn i 
prøver samle.t nordover mot Haugesund. Det var bare 
usikker tendens til avtagende konsentrasjoner med økende 


avstand fra aluminiumsverket. Den h~yeste konsentra
sjonen ble antatt å ba sammenheng med en ikke nærmere 
oppklart lokal kilde. 


Analysene ble i det vesentlige foretatt på sedimentets 


fin fraksjon ( < 63 lUJl) for å utligne forskjeller på grunn av 
avsetningenes varierende komstørrelse (delvis strømrike 
lokaliteter med erosjonsbunn). Overkonsentrasjonene i en 
ufraksjonert prøve fra nær aluminiumsverket var imidlertid 
ntinimum 200 ganger. I overtlatesedimentet fra denne 


lokaliteten var også P AH-innholdet høyere i ufraksjonert 
prøve enn i finfraksjonen. Det kan konkluderes med at 
bedriftens P AH-utslipp sannsynligvis bidrar til forhøyet 
P AH-innhold i sedimentet i hele Karmsundet, men i varie
rende grad, avhengig av både strømforhold, lokale tilførsler 
og skipstrafikk. Bidraget fra andre kilder enn aluminiums
verket har man ingen tall for. 


PAR-forurensningen i strandsnegl var overveiende lokal: 
ca. 1 00/500 ganger et an tan høyt bakgrunnsnivå på 250 
~g tørrvekt ved henholdsvis Håvik og Austvik (figur 7). 
På stasjonene nordover og sydover var det mer moderate 
overkonsentrasjoner på 2-5 ganger, uten konsekvent 
avtagende forurensningsgrad med økende avstand fra 


verket og følgelig med varierende bidrag fra lokale kilder 
og skipstrafikk. På de høyest belastede stedene var andelen 


av KAPH l 5-20 %, hvilket må anses relativt mye i strands
negl, som i henhold til erfaring fra Lista gir en underrepre


sentasjon av PAH med høyere molekylvekt (4- 5 ringer) 
jevnført med i avløpsvannet. 


Markert P AH-forurensning ble også registrert i fisk og 
krabber fra områdene utenfor Håvik og Austvik. Over


konsentrasjoner på i størrelsesordenen 20/50 ganger i hen-
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holdsvis torskefilet og torskelever/skallinnmat av krabbe er 
bemerkelsesverdig mye i lys av senere erfaringer fra tilsva~ 
rende forurensede områder (kfr. f.eks. Knutzen et al., 1993b 
og Knutzen og Berglind. 1993). På den annen side er det 
også nyere observasjoner som viser tilnærmet slike konsen
trasjoner i tiskelever. I betraktning av manglene ved opp
legget i !988 (bl.a. vanskelig.heter med å få nok materiale), 
og usikkerheter knyttet til opparbeidelse og analysemeto
dikk, bør undersøkelsene av PAR i fisk og krabbe gjentas. 


Bare svak (og usikker) overkonsentrasjon av fluorid ble 
registrert i tang og snegl samlet nær sedimenteringsbas
senget ved Austvik. Denne konklusjonen er vesentlig 
grunnet på at ftuoridinnholdet var noe høyere i materialet 
fra denne stasjonen enn på de øvrige, idet andre referanse
data er manglende (strandsnegl) eller utilstrekkelig. 


Bortsett fra at analyse av dypereliggende sediment (8-1 O 
cm) indikerte høyere belastning tidligere, gir ikke det 
forel iggende datamaterialet grunnlag for å si noe om utvik
lingen i resipientsituasjonen. Siden de nyeste opplysninger 
om PAR-forurensningen er 6 år gamle, er det behoV for 


gjentatte observasjoner. 
Nye undersøkelser bØr primært omfatte P AH i fisk. krabbe 
og snegl fra et antall prøvesteder som dekker hele sundet 
Også analysene av overftatesedimenl bør gjentas. I denne 
forbindelse bør det bl.a. vurderes å samle inn ·ftere parallelle 


prøver på i hvert fall en av stasjonene, for å belyse varia
sjonen over korte avstander. Denne har flere steder vist seg 
! være betydelig (kfr. f.eks. Næs og Rygg.. 1990), og 


dermed ha innflytelse på vurderingen av både avstandsgra
dienter og utvikling over tid. For å spore det relative 
bidraget til P AH-forurensningen fra Hydro Karmøy i sedi
mentprøver (og organismer) fra forskjellige prøvesteder bør 
det også søkes å få belastningens størrelse og profil (P AH


sammensetning) bedre karak-terisert. Sedimenterings
bassengene kan tenkes egnet for studier av virkninger av 
høy P AH-belastning på strandsamfunn/gruntvannsarter, og 
dertil belyse toleransen for fluorid og senket pH. 


4.3 Sør-Norge Aluminium AlS 
Bedriften ligger i Husnes, Kvinnherad kommune (Figur 8). 
Produksjonen startet i 1965 og er basert på prebakte anoder. 
Utsipp av PAH fra sjøvannsvasking er ikke angitt (analyser 
ved gasskromatografi med deteksjonsgrense l O ng/1 for 
enkeltstoffer, som imidlertid er l O ganger for høyt). 
Årsbelastningen med ftuorid var i 1993 ca. 85 tonn (middel


konsentrasjon 4.6 mg Fil). P AH-utslippet til luft er målt til 
vel 20 kg pr, år. 


Økologiske undersøkelser og registrering av PAH og 


fluor i marine organismer er utført av NIVA i 1980 (Rygg 
og Green, 1981) og i 1987 av A/S Miljøplan (Hasle et al.. 
1988). Observasjonene siktet primært mot å registrere 


effekter av bedriftens avfallsdeponi (katodeavfall) ved 
Ondurheimsvågen (figur 8). PAH i sedimenter er bare ana


lysert i to orienterende prøver fra 1986, som viste overkon


sentrasjoner på 401150 ganger (Næs, 1986). 
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Figur 8. Beliggenhet av Sør-Norge Aluminium med 
stasjoner for bløtbwmsfauna og srrandsone-w1dersøkelser. 


Det er registrert noe redusert bløtbunnsfauna innenfor en 


avstand av 400 m fra avfallstippen. med dominans av for
urensningstolerante arter (Hasle et al., 1988). Årsaken til 
redusert artsmangfold kan imidlertid neppe være PAH eller 
fluorid, idet bare moderate/lavere konsentrasjoner av disse 


stoffer er funnet i henholdsvis blåskjell og tang (Hasle et 
al., 1988). Strandsonesamfunnene ble funnet å være 
normale, med variasjoner som mest kunne tilskrives for
skjeller i fysiske forhold og at den ene stasjonen lå nær 


fyll ingen. 
Sammenlignet med observasjonene i 1980 fant Hasle et 


al. (1988) ingen særlige endringer i plante- og dyreliv. 
Derimot ble det registrert nedgang både i tangs Huoridinn


hold og særlig for PAH i blåskjell (prøver bare fra st. P4. 
som viste lavest P AH-innhold i 1980, ikke fra st. Pl ). 


De konstaterte små/moderate økologiske effekter og 
miljøgiftkonsentrasjoner interfererer lite med brukerinte
resser i området. For å få mest mulig fyldestgjørende 


dekning av forho1dene bØr det imidlertid overveies å få 
kartlagt PAH i gassvaskeravløpet, samt i sediment og i 
blåskjell (alternativt strandsnegl) på flere enn en (to) 
stasjoner. Betydningen av dette ligger også i referansever
dier for fremtidig påvirkning (mulig økt produksjon , uhells


utslipp eller mudringsbehov). 
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4.4 Hydro Aluminium Høyanger 
Bedriften ligger innerst i Høyangerfjorden. en 8-9 km lang 
sidearm på nordsiden av Sognefjorden. Høyangerfjorden 
(figur 9) har et utstrømmende brakt overflatelag, ingen 
terskel og god vannutveksling med hovedfjorden (Oisgard 
og Jensen, l 989). Produksjonen er basen dels på prebakte 
anoder (fra 1981 , nå årsproduksjon på ca.48.000 tonn). dels 
på Soderbergteknologi (ca. 22.000 årslOnn). Fra 1984 er det 
rørr-rensing og sjøvannsvas!Ung av avgasser fra begge 
produksjonslinjer. Årsutslippene av PAH til sjø fta 
sjøvannsvaskingen angis å ligge på ca. JO kg (i 1989 ca. 40 
kg), redu-sert fra et anslått maksimum på nærmere 7 tonn 
pr. år i perioden 1963-1980 (Olsgard og Jensen. 
1989).PAH-tallene bygger på månedlige 48 timers bland
prøver med direkte P AH-bestemmelse. 1 tillegg kommer 
mulig tilførsel fra deponier (antagelig lite) og utvasking av 
P AH-nedfall fra luftutslipp. Nåværende årsutslipp av PAH 
til luft er ca. 2.3 tonn (1993), målt som tjære og en antatt 
andel PAH på 20%. 


Fluoridutslipp gjennom sjøvannsvaskerene angis til ca. 
160 tonn pr. år. redusert fra ca. 300 tiår i l 989 (Olsgard og 
Jensen, 1989). Konsentrasjonen på vel l 0- 12 mg/l i avløpet 
kan antas å fortynnes raskt til omkring det dobbelte av 
naturlig fluoridinnhold ca. 50-l 00 m etter utslipp på ca. LO 
meters dyp under bedriftens hovedkai. 


Undersøkelse av resipientforholdene er utført i 1973 
(Palmork og Wilhelmsen·, 1974, begrenset til PAH i sedi
ment) og i 1987-88 av AlS Miljøplan (Oisgard og Jensen, 
1989). Nedenstående redegjørelse bygger på sistnevnte 
rapport, som refererer resultater fra observasjoner av hydro
grafi, bløtbunnsfauna og av miljøgiftinnhold i sedimenter, 
skjell, Lang og fisle 


Nær utslippet (st. SA ,figu r 9) ble det funnet en overkon
sentr~jon av PAH i sediment på omkring 200 ganger, men 


Høyanger 


Sognefjord 


Figur 9. Stasjonskart .for Høyangsj]orden. S: sedimemer. 
H: temperalur og saltholdighet. G: tang. blåskjell og o


skjell (omarb. euer Olsgord og Jen sen, 1989). 


med bratt avstandsgradient og ingen overkonsentrasjon i 
fjordmunningen. 


Jevnført med et antatt "høyt diffust bakgrunnsnivå' på 
50 )J.g P AH/kg våtvekt ble det i en avstand av 500 m fra 
utslipp (st. G !,figur 9) funnet ca. l 5!25 gangers forhøyelse 
i henholdsvis blå. kjell og o-skjell. Nær munningen (avstand 
7 km) var dette falt til vel 5 ganger. 


P AH-forurensningen i fisk var moderat - delvis lavere og 
med et maksimum på vel det dobbelte av registreringene i 
prøver fra en kontroll fjord. De noe sprikende resultatene 
kan - foruten fiskens vandring - ha sammenheng med de 
vanskeligheter det har vært med å analysere PAH i så lave 
nivåer på en pålitelig måte (kontamineringsrisiko). 


For fluorid ble det i blåskjell funnet verdjer som var 
ulogisk i forhold til utslippets sannsynlige fonyonings
forløp. med høyest konsentrasjon på sr 02 (3 km fra 
utslipp, kfr. .figur 9). l mindre grad gjaldt det samme o
skjell og grisetang. Den høyeste overkonsentrasjoner i 
blåskjell jevnført med "antatt høyt bakgrunnsnivå" i SFfs 
k.lassifiseringsveiledning (Knutzen er al.. 1993a) var om
kring 2 ganger. Bakgrunnsnivået er imidlertid usikkert (få 
observasjoner fra referansestasjoner). Ved munningen av 
Høyangerfjorden lå verdiene i både blåskjell og tang godt 
under "høyt normalnivå". Fluoridinnholdet i fisk var lavt. 


Bløtbunnsfaunaen viste noe lavere artsmangfold enn 
normalt i hele fjorden, lavest innersL Årsaken ble antatt å 
være en variert forurensningsbelastning med bl.a. PAH og 
kloakkvann. Sen på bakgrunn av tilnærmet normal 
bløtbunnsfauna j andre fjorder med høyere P AH-innhold i 
overftatesedimentene, skulle man imidlertid ikke vente 
negative utslag av P AH-belastningen. Fjordens oksygenfor
hold er gode og annet enn helt lokal effekt av kloakkvann
sutslipp er usannsynlig. Forholdet bør kontrolleres ved en 
ny undersøkelse av bløtbunnsfauna. {l den forbindelse bør 
det muligens ses nærmere på tidligere og nåværende 
dumpepraksis og utvasking fra strandkantdeponier, kfr. 
Miljøplan-rapportens bemerkninger om gråslam). 


Ellers bør fremtidig overvåking primært inkludere PAH i 
sedimenter og skjell. Eventuelt kan det også vurderes å 
observere fluoridnivået i tang og skjell. Ved gjentagelse av 
sedimentundersøkelsene bør det være et tettere stasjonsnert. 
spesielt innerst, og flere paralleller fra hver stasjon slås 
sammen til en blandprøve (dette for å nøytralisere ubereg
nelige utslag av ujevn P AH-fordeling i sediment. kfr. 
kapitel 4.5. 


4.5 Hydro Aluminium Årdal 
Virksomheten ligger dels på Årdalstangen innerst i 
Årdalsfjorden (figur JO. anode- og masse-fabrikk. karbon
verket), dels i Øvre Årdal (metallverket). Av råaluminiums
produksjonen på ca. 180.000 årstonn er ca. 50.000 fra 
SOderbergovner. 


Belastningen med PAH kommer vesentlig fra et utslipp 
på ca. 35 meters dyp innerst i fjorden. Avfallet er en 
blanding av støv fra anodeproduksjon og gassvaskeravløp 
fra anode- og massefabrikk. samt returvann fra gassvasker 
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Figur JO. Stasjoner for undersøkelse av grtmtvannssamfunn og o-skjell til P AH-analyse. 


på metallverket. Utslippet av PAH er i 1991-1993 


(usikkert) angitt til 2.5/1.8/< 1.8 tonn, mot tidligere (1987-
1990) 13-27 tonn/år (også usikre anslag). P AH-anslagene 
bygger på månedlig analyse av roluensløselig materiale i en 
l-liters prøve og en antatt P AH-andel på 20%. Utslipp til 
luft har i de senere år ligget på 10-11 tiår. Tilførselen av 
tluorid gjennom avløpsvann til sjø angis ti1 ca. 250 tonn/år. 
Tallet er ikke direkte målt i avløpsvannet, men beregnet 
som en differanse mellom fluor etter tørr-rensing (før våt
vasker) og fluor som går tiJ luft. Konsentrasjonen i avløps
vannet på 500 m3/time blir da nærmere 60 mg Fn. 


Dykkerundersøkelser i 1983 konkluderte med at de noe 
reduserte gruntvahnssamfunn på to indre stasjoner (mindre 
enn l km fra utslippet) kunne ha delvis sammenheng med 
forurensningsbelasming, men at forekomst og fravær av dyr 
og planter ellers var forklarlig ut fra ferskvannspåvirkning 
eUer andre naturbetingede forhold (ustabil bunn1 nedstam
ming og beiting ved sjøpinnsvin, kfr. Baa]srud et al., J 985). 


Imidlertid ble det i 1983 også funnet utryddet eller sterkt 
redusert bløtbunnsfauna i områder på henholdsvis ca. 0.2 
og ca. 1.0 km2 nær utslippet (figur 11). Disse områdene 
falt for den døde sooens del sammen med en bunn som var 
fysisk sterkt påvirker av finkornede sotpartikler. 


På grunn av bare delvis overlapping mellom de høyeste 
P AH-konsentrasjonene i sedjment og reduserte t>unndyr
san1funn, ble det konkludert med at det var vanskelig å 
avgjøre den relative betydning av henholdsvis giftvirkning 
fra PAH og fysisk ødeleggelse av levevilkårene (Baalsrud 
et al., 1985 ). 


Samtidige observasjoner av P AH-innholdet i sediment 
og o-skjell ga ekstreme verdier på de innerste stasjonen. l 
sedimentene (0-l cm) varierte overkonsentrasjonen fra opp 
til ca. 2.000 ganger antatt høyt bakgrunnsnivå i de indre 2 


km til en forhøyelse på 150 ganger ved munningen av 
fjorden, ca. 14 km fra utslippet. Anslagsvise beregninger 
indikerte et lager l størrelsesorden 250 tonn PAH på ca. 20 
km2 fjordbunn. 


I de indre 3-4 km var overfiatesedimentenes ftuoridinn
hold forhøyet med opp til 15 ganger. Til dels ble det også 


O 200 400 600 BOOm 


Figur 11. Utbredelse O\' 1: død bunn rydeligforurenset 


med tjærelignende sto.ff (tung .~kravur), 2: bunn nesten 


men dyr (lett skravur), 3: bunn med nedsatT arrsmangjold i 
.fiwnasamfwmet (ytre komur) og 4: bunn med normal 
fauna (resten av fJorden). 


l 







8-------
registrert markert forhøyede konsentrasjoner av særlig 
kadmium, men i mindre grad også kobber og bly. 
Kadmium kan opptre i høye konsemrasjoner i sotpartikler. 
men tall for avfallet fra aluminiumsverket foreligger ikke. 
Kobberverdiene ble tilskrevet tidligere gruvedrift og delvis 
høyt naturlig innhold av kobber i nedbørfeltets berggrunn. 


Ved oppfølgende undersøkelser i l 989 ble det konstatert 
vedvarende like høye konsentrasjoner av PAH i overflate
sediment, samtidig som der ble avdekket en stor variasjon 
mellom parallelle prøver samlet på samme. så nøyaktig 
som mulig posisjonerte sted (Næs og Rygg. 1990). På en av 
stasjonene var forskjellen mellom høyeste og laveste paral
Jellverdi mer enn 15 ganger; på en annen stasjon 4 ganger. 
Slike forhold gjør det påkrevet med et stort antall prøver til 
purallellanalyser (eller sammenslåing til blnndprøver) for å 
kunne aogj forskjeller i rom og tid på en pålitelig måte. 


Ved 1989-observasjonene av dyresamfunn på bløtbunn 
ble det konstatert indikasjoner på bedring jevnført med 6 år 
tidligere.lmidlertid var prøvestedene få, ''dødsonen" fra 
1989 ble ikke prøvetatt, og bedømmelsen usikker p.g.a. den 
ovennevnte fiekkvise fordelingen av PAH i sediment. 


Undersøkelsene av blØtbunnsfauna bør derfor gjentas med 
et øket antall stasjoner og tettere observasjonsnett. For å se 
på sammenhengen mellom dyresamfunnets sammensetning 


og P AH-forurensning synes det nødvendig at P AH-analy
sene foretas på bunnmateriale fra grabbprøven av dyr. Med 
den flekkvise fordelingen av PAH i sediment er det ikke 
tilstrekkelig å analysere sedimentkjemeprøver samlet på 
(antatt) samme sted. 


Etter utslippsreduksjonene ble det i 1990 og l 992 
konstatert sterkt minsket P AH-innhold i o-skjell fra hele 
fjorden (tabell l) . Fra overkonsentrasjoner av sum PAH på 
ca. 20-2000 ganger j 1983, var dette i 1992 redusert til 
omkring 50 ganger i skjell fra innerste stasjon og bare svakt 
over "bakgrunnsnivået" ( < 0.3 mg/kg tørrvekt) ytterst i 
fjorden (Knutzen og Berglind, 1992). Tilsvarende reduk
sjoner ses for benzo(a)pyren (B(a)P) og de øvrige potensielt 
kreftftemkallende forbindelsene (KPAH). Statens 
Næringsmiddeltilsyn frarår (1993) konsum av muslinger 
innenfor Resnes-Kollnosi (figur 10). 


Variable. St. Gl St.G2 St.G4 St. G6 St. G7 
Ar vlras v/tank· Scimdals- Par.tdis- Bod! 


fl!ll!.'!!g !ilrondi gjuYCI 
PAH 1983 530.9 11 3.2 '27.~ 7.2 4.2 


1990 31.2 12.7 2.48 a.a. 0.42 
199:! 9.0 4.:!9 1.08 0.8 0.4 1 


KPAH 198J 196.3 50.0 15.5 -+.4 2.6 
1990 13.0 7.2 1. 17 1.a. 0.066 
1992 4.0 1.53 0.38 0.13 0.086 


B(alP 198J 28.9 4.1 1.7 0.59 0.34 
1990 L6S 0 .78 0.073 l ,U, 


1\192 0.50 0.15 0.0:?~ 0.024 0.007 


Tabell l. Sum PAH, sum KPAH pg B( a)P i o-skjell fra 
Årdal.~fjorden 1983, /990 og 1992 mg/kg 1ønwk1. ( 1983-


data etter Baalsmd et al ... l 985,for KPAH omregne! etter 
lARC. 1987). Kfr. figur JO fo r srasjonenes beliggmhet. 
i.a.: ikke analysert. 


Utvikling m.h.t. tluorid og metaller, som i 1983 v iste 
overkonsentrasjoner på 2-5 ganger i blæretang fra de to 
innerste stasjonene, er ikke undersøkt. 


Ved en orienterende analyse av PCB i o-skjell fra indre 
fjord (st. G2,jigur l O) ble det funnet overkonsentrasjoner 
på nærmere l O ganger (Knutzen og Berglind, 1992). 


Det viktigste element i fremtidig overvåking av 
Årdalsfjorden vil sannsynligvis være gjentatte og nøyere 
studier av blørbunnsfauna, der man samtidig sikrer seg fullt 
relevante data om P AH-innhold på prøvestedene (se 
ovenfor). Slike undersØkelser vil ikke bare være en del av 
det å følge fjordens utvikling/restaurering, men kunne gi 
grunnleggende informasjon om effekten av P AH på dyre
livet. forutsatt bedre karakteristikk av belastningen og 


tettere stasjonsnett. l denne forbindelse bør det også 
vurderes å inkludere studier av foraminiferer (en gruppe 
encellede dyr som i andre forurensningssammenhenger har 
vist seg som ømfintlige indikatorer). 


I tillegg er det behov for å følge P AH-innholdet i o
skjell, eventuelt også i bunnfisk. samt sedimentanalyser. 
Sistnevnte kan gjøres med 5-10 års mellomrom, mens 
registrering av tilstanden i slgell bør benyttes for å kontrol
lere virkningen av belastningsreduserende tiltak. Av


dekkingen av PCB-forurensning bør følges opp ved 
analyser i sediment (eventuelt også deponier og gjenvæ
rende utslipp). Slike analyser bør i ti llegg omfatte dioksiner 


(Dioksinforurensning kan ikke utelukkes på basis av rent 
teoretiske resonnementer omkring nåværende prosesser. En 
teoretisk betraktning er i seg selv usikker og vil desuten 
ikke dekke historiske forhold m.h.t. produksjon, rensing og 
avfallshåndtering). 


4.6 Hydro Aluminium Sunndal 
Verket ligger innerst i Sunndalsfjorden (figurl2) og har en 
årsproduksjon på 77.000 tonn fra prebaked prosessen og 


63.000 tonn med Soderbergovner. Utslipp fra sjø.vannsvas
kere går ut pa 28 meters dyp. Dessuten er det tilførsel fra 
strandkantbassenger som mottar elektrofilterstøv (840 tonn 
i 1992, I % PAH) og avfall fra anodeproduksjon (40.000 
tonn prebakte og 34.000 tonn SCiderberg-anoder i året). 


1993-utslippene til sjø er målt ved SINTEF (som PAH) 
til ca. 0.25 tonn via gassvaskerutslippet og under O.l tonn 
fra bassengene. Målingene er basert på månedlige 


døgnblandprøver. (For 1992 beregnet Noteby (1993) en 
tilførsel til bassengdeponiene på ca. 0 .3 tonn). 
Fluoridutsuppene gjennom gassvaskeravløpet var næm1ere 
1000 tonn (i gjennomsnitt vel 25 mg Fil). Luftutslippet av 


PAH var i 1993 ca. 9 tonn PAR (bare det som er partiku
lært bundet). 


For P AH-belastningen på sjøvannsmiljø representerer 
dette en betydelig reduksjon fra over 9 tonn/år i 1987 


(Konieczny og Knmzen, 1992), som følge av forskjellige 
tiltak iverksatt i ~rene frem til 1992. Luftutslippene antas 


omkring halvert i samme periode. 
l 1986- l 988 ble det gjort en basjsundersøkelse som 


omfattet både hydrografiske undersøkelser, økologiske 


l 







Figur 12. Srmndalsjjorden/Tingvollfjorden med prøve
steder for o-skjell. blåskjell og strandsnegl og fisk 
(skravert). Stjerner i,fy!r sirkel: prøvetatt bMe i 1987 og 
1991, øvrige bare i 1987. 


studier av bløtbunnsfauna og gruntvannssamfunn, samt 
registrering av miljøgifter i organismer. Resultatene er 
oppsummen i en samlerapport (Molvær. 1990). 


l prøver av overftatesediment samlet nær utslippene ble 
det registren P AH-verdier opp til ca. 2.500 ganger norma


linnholdet (Næs og Rygg, 1988). Nivået avtok raskt med 


avstanden, og var nede i overkonsentrasjoner på l 00/40 
ganger 3/5 km ut i fjorden. Overkonsentrasjoner lot seg 
imidlertid spore i nænnere 40 km avstand (figur 13). Til 
tross for det store ftuoridutslippet. ble det ikke konstatert 
forhøyede sedimentverdier. 


Bunnfaunaen viste bare moderat påvirkning i den 
innerste kilometeren, og effekten lot seg ikke med 
bestemthet knytte til PAH (Næs og Rygg, 1988}. På samme 
måte lot gruntvannssamfunnenes sammensetning seg 


forklare ut fra naturbetingede forhold (ferskvannspåvirk
ning. nedslamming, isskuring, beiting ved sjøpinnsvin, kfr. 
Pedersen. 1990). 


De markerte forhøyede nivåene av PAH i strandsnegl og 
blåskjell fra indre fjord i 1987 (overkonsentrasjoner på opp 


ti] 2001100 ganger) har siden avtatt betydelig (overkonsen
trasjoner på 5/10 ganger på st. 2, figur 11) som resultat av 
reduksjonen i P AH-utslipp (Konieczny og Knutzcn, 1992). 
Mens forhøyet PAH-innhold i snegl i 1987 lot seg spore 


mer enn 35 km ut fjorden Hi P AH- innholdet i blåskjell bare 
svakt over et "høyt normalnivå" ved st. Il i 1991. 


I fisk ble det også i 1991 konstatert forhøyet P AH
innhold, men bare i lever og vesentlig lavere i materiale fra 


ytre fjord. Det alt overveiende av forurensningen stammet 
fra "lene" forbindelser, som også kan ha andre k ilder enn 


Utslippet fra aluminiumsverket. Potensielt kreftfremkal
Jende fo rbindelser ble i 199 l bare registrert i lave konsen-
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Figur 13. PAH i overfiatesedimenter (0- l cm) fra Sunn
dalsfjorden/Tingvo!/fjorden 1986. Variasjon i konsentra
sjon (mg/kg tørrvekt) med økende avstand fra utslipp. 


!rasjoner (eller ikke detekten ). I 1987 -prøvene av fisk 
utgjorde disse stoffene derimot en større andel. På grunnlag 
av 1991-observasjonene frarådde Statens Næringsmiddel
tilsyn å spise skjell og fiskelever innenfor Korsneset
Horvvika (figur 11). 


Svakt (usikkert) forhøyet fiuoridinnhold ble registrert i 
blåskjell fra 1987, mens det i tang (som var samlet nærmere 
utslippet) bare ble registrert nonnalverdier (Knutzen, 
1989). 


På bakgrunn av dårlig rognkvalitet i et forsøksanlegg for 
kveite med vann fra indre Sunndalsfjorden, er det innen 
Effektstudien gjort en undersøkelse av P AH-innhold i 
egg. larver og stamfisk i ubehandlet og filtrert vann 


(Malmstrom. 1992). Resultatene er imidlertid vanskelige a 
tolke p.g.a. usikkerhet i analysemetodikken ved de lave 


konsentrasjonen sammen med betydelig individuelle varia
sjoner. Konsekvensene av de påviste P AH-konsentrasjo


nene i egg og larver lar seg først bedømme når spørsmålet 
er belyst i omfattende studier med kaTakter av grunnforsk


mng. 


For PAH i organismer kan fremtidig overvåking i 
SunndaJsfjorden begrenses til de indre 20 km (fra st. 11 og 


11 
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innover, kfr . .figur 12). Ved gjentatte observaSJOner av bløt
bunnsfauna tilrås at man konsentrerer seg om den innerste 
delen, med el tett observasjonsnett i området mindre enn 
l km fra utslipp og analyse av PAH i sediment fra grabb
prøven brukt til innsamling av dyr. 


4. 7 Elkem Aluminium Mosjøen 
Aluminiumsverket ligger med munningen av Vefsna 
innerst i Vefsnfjorden (figur 14). Ca. 50.000 av en årspro
duksjon på 120.000 tonn er ved SOderbergprosesseo, resten 
prebaked. Avløpet fra gassrenseanlegget går via et 
klaringsbasseng ut i Vefsnas munning. PAH måles direkte i 
en månedsblandprøve av 24 halvliters døgnprøver fra 
utløpet av klaringsbassenget. Her lllåles også fluorid, TOC 
og suspendert tØrrstoff. l 1993 ble belastningen til sjØ målt 
til ca. 0.2 t PAH og av ftuorid til litt under 300 t. Mengden 
av parti ku lært materiale var oppunder 600 tonn/år. 


Til luft gikk i 1993 vel 6 tonn av partikkelbundet PAH. 
Belastningen med PAH til sjØ har gått vesentlig ned (fra 
størrelsesorden lO tonn/år), siden det ble slutt på utslipp fra 
dorranlegg (1989) og mer enn halve produksjonen ble lagt 
om til prebaked teknikk (1989-90). 


Det synes likevel bemerkelsesverdig at P AH-utslippene 
til vann fra Elkem Mosjøen er så mye lavere jevn føn med 
Elkem Lista enn forholdet mellom de to verks Soderberg
baserte produksjon (50.000 mot ca. 80.000 tonn) skulle 
tilsi. Uoverensstemmelsen kan ha sammenheng med det 
ikke oppklane misforhold mellom resultatene fra to 
analyse- og beregningsmetoder (kfr. kapitel 4.1.). 


De økologiske undersøkelsene fra 1978 viste ingen klare 
effekter som kunne settes i forbindelse med avfall fra 


Furvnesf, 


Leirt]ord~e~ 
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Figur /4 Stasjoner for P AH-analyser i blåskjell. o-skjell 
og snegl fra Vefsnjjorden 7989- 91. Trekcmt markerer 
trendo,•en,åkillgsstasjoner. 


alimuniumsverket og er 1kke gjentatt. Bare i den mnerste 
del av fjorden (ut til et par km fra Mosjøen, se figur 14), 
ble det funnet noe forstyrrelse i sammensetningen av grunt
vannssamfunn og dyrelivet på bløtbunn. Disse avvik ble 
tilskrevet naturlige forhold som ferskvannspåvirkning og 
tilhørende nedslarnming eller andre fysiske faktorer, for 
bløtbunnsfaunaens del muligens med et bidrag i form av 
nedslamming fra det daværende utslipp fra dorranlegg. 


Markert til sterkt forhøyet innhold av PAH i sedimenter 
er registrert både i 1978,1984 og 1989 (Helland og Skei, 
1991, med referanser). I figur 15 vises data fra 1984 og 
1989 for overftatesediment (0-1 cm) fra innerst i fjorden ( < 
2 km fra utslipp) og utover til nær munningen ved st. 9 (ca. 
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Figur l 5. PAH i overftatesedimenter (0- l cm) fra innerst 
til ytterst i Vefsnjjorden (st. 9) og på to utenforliggende 


stasjoner, Konsentrasjoner i mg/kg tørrvekt. 
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20 km ut) og på to utenforliggende lokaliteter (vel 25 km). 
Overkonsentrasjonene i 1989 avtok fra vel 70 ganger et 
antatt høyt "normalnivå" til vel lO ganger "bakgrunnsni


vået" ved fjordmunningen. Den tilsynelatende nedgangen 
fra 1984 til 1989 ble vurdert som tilfeldig og forårsaket 


bl.a av tlek.kvis fordeling i sedimentet (slik som påvist i 
Årdalsfjorden, kfr. kapitel 4.5.). 


De siste data for PAH i organismer er fra 1989-1991 


(Koutzen, 1991 b), d.v.s. f0r og etter omlegging av produk


sjonen og betydelig reduksjon i PAR-belastningen. I 1989 


viste blåskjell-analysene overkonsentrasjoner på 50-l 00 
ganger i skjell fra indre fjord til munningen (figur 16). Det 


ble funnet liten forskjell mellom nivåene på indre og ytre 


stasjoner, og marken forhøyet innhold av PAH også på sl. 


7-8 utenfor Vefsnfjorden, 28-30 km fra utslippet. PAH 


fraktes f0lgelig effektivt utover i fjordens brakke overfla


telag. Også det forhold at det i samme avstand er funnet 


høyest konsentrasjoner på den mest ferskvannspåvirkede 


side av fjorden (figur 16) er et vitnesbyrd om betydningen 


av transporten av PAH i overflatelaget. 


Utviklingen siden 1984 viser et noe ujevnt forløp; i 
tabell3 illustrert ved observasjoner på stasjonene 2 og 6 


h.h.v. ca. 6 og ca. 22 km fra utslippet. 


St. 2 St.6 


År PAH KPAH PAH KPAH 


1984 65.2 23.8(36.4) 30.8 8.9 (29.1) 


1985 39.1 10.2(26.1) 15.7 2.6 (16.6) 


1989 14.0 1.1 (8.0) 18.5 1.55 (8.4) 
1991 11.2 1.5( 13.0) 7.0 0.67 (9.6) 


Tabell3. Innhold av PAH og KPAH i blåskjell fra indre og 
ytre Vefsnfjnrden 1984 · l 991. mg/kg rørrvekt (se figur 14 
for srasjonenes beliggenhet). l parentes er angitt % KPAH 
av sum PAH. 


Det ses at nedgangen fra før den delvise omlegging til 


prebaked teknologi har vært betydelig, men langt fra pro


porsjonal med belastnjngstalleoe nevnt i innJedningen. 


Nåværende belastning kan derfor være underestimert. Av 


tabellen ses også at andelen av kreftfremkatlende stoffer 


synes å ha avtatt. 


Pil grunn av analysetckniske problemer er de foretatte 


målinger av PAH i fisk og reker delvis tvilsomme 


(Knutzen, l 991 b ). Det synes likevel klan at torsk fra L 989 


var lite påvirket. Derimot ble det (med nevnte forbehold) 


funnet noe forhøyede verdier j reker og skrubbeftyndre. 


Resultatene fra l 991 er vurdert av Statens Nærings


middeltilsyn, som konkluderte med å frarå konsum av 


skjell fanget fra hele fjorden (jnnenfor Sømeset). 


Observasjonene av fluoridinnhold i organismer har gitt 


nonnale verdier i tang, muligens svakt forhøyet mnhold i 


blåskjell (forbehold for utils trekkelige referansedata). 


Hva som er kilden til 5-lO ganger forhøyet dioksininn
hold i blåskjell fra indre fjord i 1989 (og svakere overkon-


sentrasjoner ved munningen, kfr. Knmzen, I991b), er ikke 
oppklart. 


Inntil belastningen reduseres ytterligere er det begrenset 
behov for å videreføre overvåkingen i Yefsnijorden. Det 


bør likevel overveies å få ajourført opplysningene om 
P AH-innholdet i fisk og reker (For sa vidt kan også referan


sedata for utviklingen m.h.t. PAH i blåskjelVo-skjell gjøres 


fyldigere). Om få år vil man kunne vente å se virkningen av 


utslippsreduksjonene i 1989-90 på overflatesedimentene. 


5 GENERELLE KUNNSKAPSMANGLER 
Fra den praktiske forvaltnings synspunkt synes den 


viktigste mangel å være savnet av dose/respons studier av 


eventuellt sammenheng mellom PAH i mat og økt 


forekomst av kreft. Her trengs f6ringsforsøk med dyr etter 


et opplegg som tilfredsstiller internasjonale kriterier for 


tester med kreftfremkallende stoffer. 


Mer banalt, men likevel viktig, er det å få tilveiebragt 


tilforlatelige belastningstall for P AH. Fremdeles spriker 


opplegg for prøvetaking, prøvefrekvens og analyselbereg


ningsmetodikk så mye at det er vanskelig å vite om tallene 


står til troende (eller hvilke tall man skal tro på). 


Et økotoksikologisk hovedproblem er de ulike sidene 


ved spørsmålet om effekter av forbrenningsavledet PAH 


(PAH bundet til sotpartikler). Det synes i økende grad klart 


at sot-P AH ikke uten videre kan sidestilles med PAH i olje 


eller tjære. Problemet gjelder såvel mobilitet og nedbryt


ning som tilgjengelighet og giftighet overfor organismer. 


kanskje spesielt bløtbunnsdyr. Til dels reiser det seg 


spørsmål som grunnleggende art, f.eks. om hvordan PAH 


fordeles meJJom partikler og porevann i et sediment 


forurenset med sot og i hvilken fonn PAH foreligger i 


porevannet (løst, assosiert med annet løst organisk stoff 


osv.). Både konsentrasjon og tilstandsform er av betydning 


for opptak og giftvirkning, Teoretiske beregninger basen 


på laboratoriebestemte fordelingskoeffisienter mellom 


oktanol og vann kan være lite relevante. 


Det er behov for å bedre grunnlaget for å bedømme i 


hvilken grad PAH kan spres fra en forurenset bunn. bl.a. 


ved observasjoner i porevann og bunn-nære vannmasser. 


ForelØpige resultater indikerer bare at spredningspotensi


alet er betraktelig større når sedimentene forstyrres. 


Hvordan det går med PAH ener å ha blitt mobilisert ved en 


forstyrrelse, vet man ikke. Men det er rimelig å anta at 


transport vekk fra vannmassene i den umiddelbare nærhet 


av bunnen, vil avhenge av tilstandsfonnen (størst mulighet 


for spredning hvis løst). Det påbegynte arbeidet med multi


variate analyser av P AH-data vil også kunne gi e1 bidrag til 


å belyse denne problematikken. 


Spørsmålet om ømfintlige aner/grupper har vært mindre 


påaktet. Diversitetsstudier dekker ikke spørsmålet godt nok. 


og det kreves spesialstudier med nettopp denne mulighet 


for øye. Nevnes bør også grupper som ikke er med ved 


konvensjonelle overvåkingsopplegg. s lif... som f.eks. forami
niferer. 
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under ulike betingelser synes å være studert i bare begrenset 
grad. 


Eksperimentelle undersøkelser av P AH-opptak i blåskjell 
(muslinger/snegl) fra ulike fortynninger av konkret spill
vann er ikke utført. Slike rester vil dels kunne gi 
dose/respons sammenhenger og dermed bl.a. fortelle noe 
om hva man kan veme etter utslippsreduksjoner. 
Sammenlignende studer av skjell og snegl vil gi informa
sjon om likheter/forskje ller m.h.t. akkumuleringsegen
skaper, og dermed hvor anvendelig forskjellige aner er for 


å spore kilder. 
Hvor fort ulike arter kvitter seg med PAH er det en del 


studier av, men man har ofte nøyd seg med å konstatere 


hvor lang tid det tar til 50 eller 90 % er utskilt. Slike forsøk 
dekker ikke muligheten av at det finnes forskjellige 
lagringsformer, d.v.s. risikoen for at en mindre del av PAH 
elimineres langsomt. Dette er av interesse å vite når resipi
enter avlastes. spesielt når det av hensyn til spiselighet er 
påkrevet med 99% reduksjon e1Ier mer. 


Med hensyn til fluorid kan påpekes at det er gjort relativt 


få giftighetsstudier med marine organismer (Knutzen, 
1987), og enda færre akkumuleringsforsøk. Særlig savnes 
langtidstester med de moderate overkonsentrasjoner som er 
aktuelle i aluminiumsindustriens resipienter, Muligens kan 
strandkantbassengene ved Karmøy egne seg for enkelte 


slike undersøkelser (utsettingsforsøk. f.eks. med tang. 
blåskjell eller snegl),men san nsynligvis vil de fleste 
problemstillinger kreve mer kontrollerte betingelser. 


Betydningen av akkumulering ligger imidlertid primært i 
mulige interesser knyttet til utnyttelse av tang/muslinger i 
nærsonen av utslipp. og har vel derfor forholdsvis titen 
aktualitet i Norge. 


Kunnskaper om marine organismers to\e(anse overfor 
moderat grad av forsuring (pH omkring 7.5) er begrenset 
(Wolff et al., l 988). Det kan mistenkes at en del ømfintlige 
arter ikke er dekket. Også i denne forbindelse kan studier i 
Kannøybassengene gi en del informasjon. 


Mulig forekomst av enkelte miljøgifter som ofte følger 
med industriell virksomhet (PCB. dioksiner o .a.) er bare 
delvis dekket i alum.inium sindustriens resipienter. l slike 
tilfeller bør sonderende undersøkelser utføres. Begrun
nelsen for dette er delvis historisk, idet både produksjons
teknologi og avfallshåndtering kan ha endret seg over tid på 


en måte som man idag ikke overblikker i tilstrekkelig grad 
til å utelukke muligheten av tidligere tilførsel. 
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o 
l DEFINISJO AV TÅLEGRENSER 
Den rntermtsJonale defirusjonen p~ naturens tAiegrense 
(cnticatload) (UNÆCE 1988) er: 


"a quuntatitive estimate of an cxposurc to one or more 
pollutants below which significant harmful effects on 
specilicd :.cnsitive elements of the environment do nor 
occur accor-ding to present knowledgc". 


Tålegrensen kan tenkes framstilt som ~n funksjon av belast
ning og effekt (Figur/ ). Den kal ba<;eres pA vi rensJ..apc
lige resultater. Figuren viser hvordan m1ljømlil (!arget 
loads) kan settes over eller under tAlegrensen. avhengig av 
om en vil legge 1nn en sikkerhetsmargin (miljømål lavere 
enn tålegrensen) eller akseptere en viss skade på deler av 
Økosystemet (miljømål høyere enn ttllegren~cn). Det kan 
være aktuell å bruke midlertidige miljømål i en trinnvis 
prosess fcw d l'edusere utslipp ned til eller under tåle
grensen. 


Tålegrenser er vanl<kelig å definere, del på grunn av 
rclallvl mangelfull kunnskap og dels fordi det ofte ikke 
chistercr klare og entydige grenser for llkndecffekter. 
Tålegrensene c;kal imidlertid være vitenskapelig begrunnet, 
og de må b:t~eres på kunnskap om , run men henger mellom 
forurensningsdo~er og effekter. l utgangspunktet kan 
tålegrenser baserc~o- pa en rekke skadelige effekter på ulike 
nivåer i økosystemet. Som ek empler kan nevnes: fysiolo
giske/biokjemiske endringer, vekstrcduk.;jon, redusen 
vitaliteL, populn!.jon!.endringer og øko y temend1inger. 
Tålegren. er bør baseres på kriterier om er økologisk 
relevante. Mens tålegrenser bestemmes på g.ruonlag av 
vitenskapelige effekter, sa kommer politiske og økono
miske forhold inn ved fastsetting av miljømål 


2 KARTLEGGING AV TÅLEGRENSER 
OG OVERSKRIDELSER PÅ 
GRUNNLAG AV EN FELLES MANUAL 


Det JnternusjonaJe arbeidet pa tålegrenser skjer i regi av 
"Task force on mapping". opprettet under Konvensjonen 


Hto~o 


t<. loiJORlAI JnccJ 
••l.~crh~l\mar~•n 


• . 


S~lldeh!;t 
•lfcl.tcr 


PJ~»Cil~ 
hl'ilo~ltllu.: 


Figur l . Tå/cgren~er (kritiske be/asmingf8rensa) og 
miliømdl. 


for langtransportene grenseovcrskndende luftforurens 
mngcr. l forbtndel!.e med dctle arbeidet er det utarbeidet en 
manual for kanlcggingeo av t>lcgrenser (Task force on 
mapping 1993). 


De internaSJOnale kartene for LAlegrenser og overskrid
else av tålegrenser som til nå er produ~ert, omfatter data ror 
skogsjord og overflatevann. De foreløpige kartene viser at 
tålegrensene for tilførsel av \ lerke syrer er lavest i de 
kandinaviske lundene og i SJ..ouland. Nlr det gjelder 


ovcn.kridelsene er d1sse større i de sentraleuropeiske 
landene som har vesentlig større svovcldepo isjon. 


3 HVORDAN BRUKE BEGREPET 
TÅLEGRENSER I FORHOLD 'fiL 
EFFEKTSTUDIEN? 


Tålegrenser må bestemmes ut f1•a kJente sammenhenger 
mellom dose og respons. og baseres på økologisk relevante 
parametere. EJ'fektstudien er i <;!or grad overvåking av 
miljøtil ·tanden rundt verkene og ikke kontrollene 
dose/respons studier. Hven verk med omgivelser kan 
imidlenid ses pA ~om er feltekspcriment der det er mulig å 
studere effektene ~om en funkttjon av de aktuelle utslipp i et 
bestemt omnide. Dette betyr at "eksperimentet'' er påvirket 
av en rekke ukonlrullene omgivelscsfaktorer, samt forhis
torie. På grunn av de store tidligere uLSUppene har 
omrlldene i lang Lid væn utsan for en belastning som har 
endret økosystemene, slik at det i dag er et antropogent 
okol-tystem som for en stor grad er ti lpa~~ct høye forurens
ning belastninger man studerer effektene i. Deue gjør det 
vanskeligere i definere tålegrenser for økosystemet. Ideelt 
setl bør tålegrenser baseres på følsomme komponenter i 
økosystemet. l et langvarig industrielt p5virkel økosystem 
er clissc komponentene allerede sterkt p!1virket eller gått ur 
(for ckRempel luv på trær). 


På grunnlag nv cffckt!>tudien kan mao nå si co del om 
effekter på vegetasjon og dyr under de belnstninger som 
gjelder. Effektene c:r først og fremst knyuet ti l utslipp av 
fl uor, PAH og S02. De komplekse uts-lippene gjør at det 
kan være van kelig å identifisere effekter av de enkelte 
forurensningstypcnc. Effektene kan ogsA tildel!> være 
resultat U\ samvirkning av de ulike foruren~ningene . 


Tålcgren~er må baseres på kunnl,kapcn om disse effektene. 
De kun imidlertid være vanskelig å definere eksakt. Like 
fullt bør det være mulig å sette miljømål, basen på det man 
vet om effektene, pa grunnlag av hva o;om er akseptable 
negative effekter og i!J<e. 


lonsal\en 1 effektstudien har væn !..on entrer! om fluor, 
som over lang ltd har væn viktigst i å forklare skadebildet 
pa vegetasjon (for eksempel vi kader) og dyreliv (tann- og 
konkkelforandringer) i nærområdene til aluminiumvcrkene. 
Nar en skal definere tdlegrenscr i området, er det klart at 
ogs~ S02 bør tas i betraktning. Ertcrhvcrt som lluorutslip
peHC hill' gfill nuJ, k::111 SQ2 fOfVcn le~ U ~o-pi Ilt: CtltulalJVl 


større rolle sammenlignet med fluor med hensyn til skade
effekter på vegetasjon. Fra Horntvedt har vi fåu vite at 
kon entrasjonen av so2 l utcluft l Årdal var pa 15- 35 


l 







Jlg/m3 i vinte1·halvåret (1992). Dette viser at internasjonalt 
akespterte criticallevels for S02 overskrides (Tabell l). 


Vegetation category Criticallevel Time period 
11gS02 m-3 


Cyanobacterial lkhens 
Forest ecosystems 
(ETS<IOOO °C days) 
Natura) vegetatiun 
(ETS<IOOO °C days) 
'Forest ecosystems 


Natura! vegctation 


Agricultural crops 


JO 
15 


15 


20 


20 


30 


Annua! mean 
Annu.al mean and half-year 
(October-March) mean 
Annua! mean and half-year 
(October-Marcb) mean 
Annua! mean and half-year 
(October-March) mean 
Annua! mean and half-year 
(October-March) mean 
Annual mean and half-year 
(October-March) mcan 


ETS: (effektiv temperalursuru): 


f d· (T. -5 6C) J=l l . l 


d; = i hvis Ti> + 5 ac 
~ =0hvisT1 ~+5°C 
T; =gjennomsnitts dagtemperatur (0 C) j 
n = antall dager i årer 


Tabell l. Tålegrenser (criticallevets)for S02 (Taskforce 
on mapping 1993). 


Vurderinger av tålegrenser i' forhold til utslipp fra alumin
iumindustrien bør ta hensyn til dette. 


Fluorutslippene har åpenban fortsatt sterke effekter i 
nærområdene til verkene. Når det gjelder mulige tåle· 
grensekriterier for Ouorutslipp; kan en tenke seg flere 
mulige parametere/kriterier: 


parameter tcriteriuJJl indikator tilgjengelige egnetlaet 


bladskade ingen 


F-innhoJd nivå 
i bdnvev 
tann- og wgen 
knokkelendr. 


eksponeringsdata som 
tålegrense
parameter 


rogn konsentrasjon 
selje F i lu ft 
furu F-innhold 
linjek,onvall i plantene(?) 
perikum 
hjortevilt F·innhold i 
hare bdtcplaoter 
dyr F-jnnhoJd i 


beinvev 


++ 


+ 


På grunn av problemer med å relatere tann- og knokkel
endringer hos dyr til bestemte nivåer av fluor i dyrene, og 


problemer ved å relatere lluorinnhold i dyr til ftuorinnhold i 
beiteplanter, peker vegetasjonen seg ut som mest egoet 
indikator til å definere tålegrenser for utslipp fra alumin
iumverkene. Basert på dagens kunnskapsnivå ser det ut 
som om det er for vegetasjon en har best kunnskap om 


sammenhengen mellom belastning og effekt 
Ti l sluu vil jeg vise ett, etter min mening, godt 


eksempel på el kan som viser at tålegrensen er overskredet. 


Kartet er llentct fra Effcktstudien (Horntvedt og Øyen 


1993) og viser yttergrensene for skader på sensitive arter 
(perikum) sommeren 1992 i Årdal (jigr4r 2). 


Effektsrudien har frambrakt en rekke interessante resultater 
om effekter av ftuorutslipp på vegetasjon og dyreliv rundt 
aluminiuuwerkene. Selv om tålegrensene for forurens
ningsutslippene kan være vanskelig å de·finere eksakt for 
ulike komponenter som inngår i økosystemet, viser mange 
av studiene at skadelige effekLerfoitsan oppstår nær 


verkene. Med bakgrunn i det en etter bvert vet om effekt
ene bør det være mulig å angi alternative miljømål som kan 
gi grunnlag for beslutninger om utslipp, eventuelt ønske1ige 
utslippsreduksjoner, for de enkelte verk. Med basis i effekt
studien bør man kunne telatere risiko for skader på om
givelsene til alternative miljømål. 
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Figur 2. Yttergrensen for skader på ~vært sensrive arter 
(perikum) sm1zmer 1992 i Årdal (errer Horntvedt og Øyen 
1993). 
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1 INNLEIING 
Atsma og allergi høyrer til dei mest vanlege kroniske 
sjukdomane hjå barn i den vestlege verda, og einskilde 


granskingar tyder på at fteire barn får desse sjukdomane no 


enn tidlegare (l). Arvelege faktorar er viktige for utvikling 


av desse sjukdomane. Det er mindre kjent kor my kje 
miljøet har å seie for å utløyse sjukdom: dette gjeld særleg 


luftureiningar. Målet med denne granskinga har vore å 
finne ut om det er nokon samanheng mellom luftkvaliteten 
ved eit aluminiumverk (Årdal) og utvikling av astma eller 


allergi hjå barn som har budd i nærområdet. 


2 DIAGNOSTIKK 
Allergi-diagnosen, og særleg astma-diagnosen byggjer på 
ei samanfatning av fteire opplysningar. Ulike legar vil også 


vektleggje dei einskildc opplysningane litt forskjellig. 
Derfor vil det ikkje vere full semje mellom legar kvar gren


sa går mellom sjuk og frisk . Av same grunn vil resultata frå 
granskingar av desse sjukdomene i folkegtupper gje usikre 
tal. Dersom ein skal undersøkje samanhengen mellom 
astma og ein miljøfaktor, kan det derfor vere nyttig å 


studere sanwnhengen mellom dei ulike risiko-faktoranc 
som astmadiagnosen byggjer på, og den miljØfaktoren ein 
vil studere effekten av. Resultatet av slike granskingar kan 
dessutan gje informasjon om eventuelle mekanismar for 
smnanhengar. I denne granskinga er det lagt mest vekt på 
målingar av allergi-antistoff i blodet og bronkial hypene


aktivitcl (BHR) (sjå appendix l). 


2.1 Måling av allergi-antistoff 
Allergi-antistoff kan målast på fteire målar: hudtesten er 
den enklaste (og rimelegastc) måten. Ved hudtesting fører 
ein allergen inn under huda på underarmen med ein liten 


spiss (lengde l mm) . Dersom ein har antistoff mot det ein 


testar med, vil del hovne opp rundt innstikkstadcn eller 
ca. 10-15 minutt. Dersom det området som hovnar opp er 
3mm, blir testen registrert som positiv. Ein slik person har 
allergi-antistoff: ein seier at han/ho er sensihilisert (atopi). 
Sensihilisertc treng ikkje ha allergi-symptom. I denne 


granskinga vart det nytta 8 ulike allergen, i san1råd med 
overlege Roald Bolle i Tromsø (2). 


2.2 Måling av Bl-IR 
Il HR kan delinerast som auka luftmotstand i lungene etter 
stimulering av luflvegane. Det er lleire stimulus som kan 


vere aktuelle: kulde, fysisk aktivitet, innanding av ulike 


stolT, etc. Det er og ileire måtar å måle reaksjonen på: alle 
desse måla gir eit uttrykk for luftmotstanden i lurtrøyra. I 


denne granskinga har vi bruka ein standardisert test som er 
internasjonalt godkjent (3 ): den går ut på å miUe lungefunk


sjonen ("pusteprøven") før og etter innanding av eit stoff 


som heitcr metakolin. Dei som reagerer med fall i lunge
funksjonen med 20% eller meir etter innanding av ein 


styrke på 8 mg/ml eller svakare, har Bl-IR. 


T tillegg til hudtesting og måling av BHR har vi også 


innhenta opplysningar om astma frå spørjeskjema. Dei som 
svara ja på spørsmålet: "Har barnet hall astma?" vart klas
sifisert som astmatikarar. 


3 EKSPONERING 
Mange av dei som var med i granskinga har flytta. Dermed 
vil dei som budde i Årdal da dei vart undersøkte, ha vore 
ulikt eksponert for luftureining gjennom oppveksten. 


Samstundes vil ein del av dei som budde i Lærdal ha budd 
i område med luftureining tidlegare i oppveksten (t.d. Oslo 
el. Bergen). For å dele ungane inn i reine grupper mht. 
luftureining vart dei spurt om kvar dei hadde budd heilt frå 


fØdsele.n og fram lil undersøkingsdato. Denne inndelinga 
vart slik: 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år, 6-9 år og eldre enn 9 år. 


Inmm kvart slikt aldersintervall vrut dei klassifisert slik: 
Ueksponert: (Referanse) budd i Lærdal etle anna lm1d" 


distrikt i heile perioden. 


Innan kvrut alders-steg vart helsetilstanden samanlikna 
mellom indeks-gruppa og referanse-gruppa: t.d. kunne ein 
person kome i referanse-gruppa i eit alders-intervall og i 


indeks-gruppa i eil anna alders-intervall. I tillegg vart dei 
som hadde budd i Årdal 7 år klassifiserte som langtidsek
sponerte. 


Figur l viser to døme på korleis denne inndelinga kan 


slå ut: person A budde i Gaupne (landdistrikt) til vedko" 
mru1de vart 4.5 år, dercller i Oslo fram til 8 års alder, og 


tilslutt på Årdalstru1gcn fram til innkalling til bamcgran
skinga, 13 år gama!. Person B budde i Ø.Årdaltil fylte 4 
år, deretter i Lærdal til undersøkingsdagcn, Il år gama!. 
Klassifiseringa for dcssc lo er vist på ligurcn (!=indeks, 
R=referanse, U=uklassilisert [=andre]). 


l .. 
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Figur l Klassifisering av eksponering ved ttlike aldersin
tervall under oppveksten .for ro barn , Il og 13 år gmllle. 


Innru1 kvart alders-intervall kunne ein rekne ut den gjen


nomsnittlege eksponeringa for so2 og fluorider (målt i 


Mg/m3). Desse resultata er vist ifigur 2. 
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Figur 2 Gjennomsnitleg eksponering for fluor og svoveldi
oksid ved dei ulike aldersintervalla og undersøkingsdagen 
(u.d.) 


4 STATISTISK ANALYSE 
Målet med den statistiske analysen er å gje eit mål for 
forskjellar mellom grupper (appendix 2). I tillegg vil ein 
gjeme vite om eventuelle forskjellar mellom gruppene 
skuldast ein bestemt faktor som berre den eine gruppa er 
utsett (eksponert) for. Derfor må ein ta omsyn til andre 
faktorar som verkar inn på utfallet (t.d. kjente "årsaker" til 
BHR). Dette kan dels gjerast gjennom vaiet av grupper: i 
denne granskinga vart skulebam i l., 3. og 5.klasse valde 
både i Lærdal og Årdal. Såleis er ein langt på veg sikra mot 
forskjellar i alder mellom gruppene. I tillegg kan ein rette 
opp forskjell ar mellom grupper i analyse-arbeidet. Føreset
naden for slik rekneteknisk justering er at ein har opplys
ningar om dei andre faktorane som kan vere ulikt fordelt 
mellom gruppene, og som samstundes har effekt på utfal
let. Hovedproblemet med denne typen granskingar (obser
vasjonene granskingar) er at ein aldri kan vere sikker på 
om ein har greidd å sikre opplysningar om alle faktorar 
som er viktige for utfallet. Dersom ein slik (ukjent) faktor 
er ulikt fordelt mellom gruppene, vil granskinga gje eit 
feilaktig svar. 


5 RESULTAT 
Det var ialt 645 skulebam som kunne møtt til granskinga. 
Av desse møtte 620, dvs. 96.1 o/c. Det vart utført 529 må
lingar av bronkial reaktivitet, og av desse hadde 79 
(14.9%) BHR. Vidare vart det gjort 556 priktestar. Det var 
107 (20.99c) av desse som hadde positiv reaksjon på minst 
eitt av dei allergena som vart brukte (atopi). I tillegg hadde 
Il, 7 o/c hatt astma. 
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Figur 3 Odds ratio for bronkial hyperaktivitet, pollenal
lergi og astma, for dei som budde i Årdal samanlikna med 
dei som budde i landdistrikt i dei ulike aldersintervalla 
(U.D. = Undersøkingsdagen.) 


!figur 3 er OR for astma, atopi og BHR oppgjeve i dei 
ulike eksponeringsgruppene. For kvar av desse tilstandane 
er det teke omsyn til andre faktorar som er knytta til desse 
utfalla, slik som alder, foreldra sine røykevanar, osb. 
Konfidensintervalla for dei stolpane som er merka med 
stjerner omfattar ikkje l, dvs. at det er mindre enn 5% sjan
se for at tilstanden er like vanleg mellom dei som budde i 
Årdal i perioden som dei som budde i landdistrikt i same 
periode. 


5.1 Astma 
Ein ser at det er vanlegare med astma for dei som hadde 
budd i Årdal i høve til dei som bar budd i landdistri~t i alle 
alders-intervalla. Ved utrekninga av desse tala er det teke 
omsym til om barnet hadde bronkitt før det fylte to år, 
allergi i familien og mora sine røykevanar. Forskjellen var 
størst for aldersintervalla 3-6 og 6-9 år. I desse aldersinter
valla var det mindre enn 5% sjanse for at forskjellen kan 
forklarast som tilfeldig funn. 


5.2 Atopi 
Atopi var vanlegare blant dei som hadde budd i Årdal meir 
enn 7 år samanlikna med dei som hadde budd der 7 år eller 
kortare. Det var likevel størst forskjell mellom dei som 
hadde budd i Årdal og dei som hadde budd i landdistrikt i 
aldersintervallet 1-3 år. Dette funnet var mest tydeleg for 
pollen, dvs. bjørk og timotei (typiske uteallergen). I desse 
analysane er det justert for kor lenge barnet har budd i 
Årdal, mora sine røykevanar under svangerskapet, alder og 
kjønn. 


5.3 Bronkial hyperreaktivitet 
På same måte som for atopi og astma var BHR vanlegare 
mellom dei som hadde budd i Årdal under oppveksten enn 
mellom dei som hadde budd i landdistrikt under oppvekst-







sten. Her var forskjellen størst i aldersintervalet 1-3 år. 
I denne analysen er det teke omsyn til kor lenge barnet 
hadde budd i Årdal, bronkitt før fylte 2 år, alder og lunge
funksjon, fordi desse faktorane også er knytta til BHR. 


5.4 Dose-respons 
I indeks-gruppa (i dei einskilde tidsintervalla) kunne ein 
ikkje finne at prevalensen av atopi eller astma auka med 
aukande eksponering for fluor eller S02• Derimot 
auka prevalensen av BHR med aukande eksponering i 
eksponeringsintervalla 0-1 og 1-3 år. 


6 TOLKING AV RESULTATA 
Atopi og BHR var vanlegare mellom dei ungane som hadde 
budd i Årdal i høve til dei som hadde budd i landdistrikt i 
tidlege barneår. Forskjellen var større enn det ein kan for
vente som tilfeldig funn. Spørsmålet er om dette skuldast 


forskjellane i luftkvalitet eller om den kan forklarast frå 
faktorar det ikkje er teke omsyn til i data-analysen. Fleire 


faktorar kan vere ulikt fordelt mellom gruppene og føre til a 
dei svara som er komne fram er "feil". Det er: (i) arv, (ii) 


eksponering for pollen under oppveksten. 


6.1 Arv 
Arv spelar stor rolle både for sensibilisering og utvikling av 


BHR. Vi har spurt etter astma og allergi hjå foreldra, og 


undersøkt om denne faktoren kunne endre på forskjellane 
mellom gruppene. Sjølv om desse justeringane ikkje endra 
på samanhengane, kan ein likevel ikkje avvise at ein har 


fullgod kontroll for effekten av arvelege forskjellar. 


6.2 Pollen-eksponering 
Sensibilisering for pollen er avhengig av at det finns pollen 
i lufta. Pollenmengda i lufta vil vere med å avgjere kor 


mange som blir sensibiliserte. Sagt med andre ord: dersom 
de i barna som budde i landdistrikt i aldersintervallet 1-3 år 


var mindre utsette for pollen enn dei som budde i Årdal i 
same intervallet, kan forskjellane skuldast pollen-ekspone
ringa aleine. Vi har ikkje målt polleneksponeringa for dei 


gruppene som her er aktuelle, men det er ikkje særleg sann
synleg at det har vore meir pollen i Årdal enn i landdistrikta 


i dei periodane som er aktuelle. Vi er i gang med å måle 
pollenmengda i Årdal og Lærdal i pollensesongen -94: ein 
slik måleserie vil seie noko om mengda pollen på dei to 


stadane. 


6.3. Andre feilkjelder 
Ein kunne ikkje finne sikre samanhengar mellom astma 
eller atopi og eksponerings-nivået for so2 eller fluor. 


Dette kan ha ulike forklaringar. For det første kan det vere 
forskjellar i eksponeringa mellom dei ulike bustadområda 
pga. ulik spreiing av luftureiningane. Dette fører til at dei i 
røynda har hatt ei anna eksponering enn den som er 
utrekna: som regel vil slik feilklassifisering føre til at det 
blir vanskelegare å påvise samanhengar sjølv om dei i 
røynda er der (4). Dessutan var det relativt lite spreiing i 
eksponering mellom dei som var mest eksponert og minst 
eksponert: dersom ein skal finne slike dose-respons forhold, 
må spreiinga i eksponering vere stor nok til å skilje mellom 
høgt eksponerte og lågt eksponerte. Det er tvilsamt om det 
er mogleg her, bortsett frå forskjellen mellom indeks- og 
referanse-gruppe. Endeleg kan det vere eit negativt 
samband mellom eksponering for luftureiningar og pollen
eksponering: i dagar med låg temperatur er konsentrasjo
nane av luftureining høge og pollen låge, medan det er 


omvendt på varme dagar. Sidan ein manglar opplysningar 
om polleneksponering, kan ein ikkje skilje desse effektane 
frå kvarandre. Likevel er dei utrekningane ein har av 


eksponeringsnivået for so2 og fluorider nyttige fordi dei 
gir ein peikepinne om kor my kje dess barna var eksponerte 


for desse luftureiningane. 
Det kan verke som om barna er meir sårbare i dei lågaste 


aldersintervalla. På den andre sida var dei mindre eksponer
te i dei høgaste aldersintervalla. Det er ikkje mogleg å finne 


ut frå desse dataene om reduksjonen i risiko skuldast betre 
toleranse med aukande alder eller redusert eksponering. 


(Det kan ein kanskje greie dersom ein gjer ei oppfølgjing 
av denne gransking bortimot år 2000). Nokon "tålegrense" 


kan derfor ikkje fastsetjast, men for framtida bør det vere 
eit mål å få utsleppa ned til vesentleg lågare nivå enn dei 
som var i 80-åra (sjåfigur 2). 


Prevalensen av rapportert astma var litt høgare i Årdal 
(13.3%) enn det som vart funne i Telemark (9%) (5) og i 


Nord-Noreg (7.4%) (6),der same spørjeskjema vart bruka. 


Prevalensen av atopi og BHR er ikkje undersøkt i andre 
område i Noreg, men dei resultata som har kome fram her, 
skilte seg ikkje ut frå dei som er funne i t.d. Australia (7). 
Dei forskjellane som har kome fram her, skuldast truleg 


betre eksponeringsklassifisering enn det som har vore 
vanleg å bruke ved tilsvarande granskingar. 


Samanhengen mellom astma og eksponering viser eit 
noko anna mønster enn samanhengen med atopi og BHR. 
Dette kan m.a. anna skuldast at astma-diagnosen er meir 


unøyaktig enn diagnosen av atopi og BHR. For det første 
kan ein tenkje seg at bustaden til barnet kan påverke svara 
som foreldra har gjeve på dette spørsmålet. Dessutan kan 


legane ha bruka astma-diagnosen ulikt til forskjellige tider 


på desse to stadane. Derfor vil ein leggje mindre vekt på 


resultata for astma enn for atopi og BHR. 


l 







Appendix 1: ALLERGI OG ASTMA 


Allergi: 
Allergi kan definerast som ein immunologisk reaksjon som 
fører til vevs-skade eller fysiologiske endringar. Dette betyr 
at immunsystemet lagar antistoff mot dei stoff a ( allergena) 
ein er allergisk mot. Bindinga mellom allergen og antistoff 
utløyser ei rekkje kjemiske reaksjonar: i mange tilfelle fører 
desse reaksjonane til vevskade. Denne reaksjonen kallar vi 
inflammasjon ("betennelse"). Dersom reaksjonen ikkje er 
så kraftig at han fører til synleg vevskade, kan det likevel 


komefysiologiske reaksjoner i organet (slike reaksjonar blir 
omtala seinere). 


Dei allergiske reaksjonane kan i prinsippet kame i alle 
organ i kroppen. Dei kan også vere utløyst av mange ulike 
allergen. Derfor er symptoma først og fremst avhengig av 


kva organ den allergiske reaksjonen skjer i. Allergi kan 
stadfestast ved å påvise antistoff mot det stoffet ein testar 
individet med. 


Astma: 
Astma blir gjeme definert slik: Ein sjukdom som er karak


terisert ved auka reaksjon i lungene på ulike stimulus, og 
utbreidde forsnevringar i luftrøyra som enten løyser seg 


opp spontant eller ved bruk av medisinar. Før ein kan stille 
diagnosen astma, må ein påvise minst eitt av det kjenne


teikna som er lista opp nedanfor: 


l auka reaksjon på ulike stimulus: 
Lungene til mange astma-pasientar reagerer mot ein rekkje 


stimulus ved lågare konsentrasjonar enn lungefriske: slike 
stimulus treng ikkje vere spesifikke, og reaksjonen kallast 


gjeme bronkial hyperreaktivitet ( BHR). Det finnst standard
iserte testar til å påvise BHR (4) . Einskilde lungefriske kan 
6g ha BHR, medan somme astmatikarar manglar BHR: ein 


kan derfor sjå på BHR som ein risikofaktor for astma (jfr. 
kolesterol og hjerteinfarkt). I tillegg finnst det spesifikke 


stimulus som utløyser astma: allergisk astma. 


2 reversible forsnevringar i luftrøyra: 
Dette er det klassiske kriteriet for diagnosen. Vekslinga 


mellom opne og tronge luftvegar er et typisk trekk ved 
astma. Det kan kome til utrykk ved variasjon i symptoma 
eller variasjon i lungefunksjonsmålingar. Symptoma kan 
t.d. vere borte i lange periodar. 


Dei forsnevringane i luftrøyra som ein ser ved astma kan 


enten vere funksjonell e eller infiammatoriske. De i funksjo


nelle forsnevringane skuldast stimulering av muskulaturen i 


luftvegane slik at dei snører seg saman. Desse reaksjonane 


kan oppløysast med medikament som lammar muskula
turen i luftvegane (82-stimulatorer). 


Dei forsnevringane som er utløyst av inftamrnatoriske 
reaksjonar, melder seg gjeme nokre timar etter stimulering 
og utløyser samstundes BHR. Inflammasjonen kan vere 
ledd i ein allerigisk reaksjon eller kome etter andre stimulus 
som utløyser vevskade, t.d. virusinfeksjonar. Dei inftamrna
toriske reaksjonane reagerer dårleg å B2-stimulatorar, og 
treng gjeme bruk av cortisonliknande medikament. 


Appendix 2: STATISTIKK 


I denne rapporten er det berre bruka "telledata" dvs. ein har 
telt opp kor mange som er sjuke i kvar av gruppene, sjå 


tabell: 


Eksponert 


Sjuk Ja Nei 


Ja a b 


Nei c d 


For dei som er eksponert det relative talet på sjuke a/(a+b) 
og b l(b+d) for dei ueksponerte: prevalensen av 


sjukdomen. Effekten av eksponeringa kan uttrykkjast som 
differansen mellom dei eller forholdet mellom dei. Ofte blir 


effekten istaden uttrykt som (ale) l(bld) (Odds ratio - OR). 
OR er det mykje bruka som mål for samanheng mellom 


to faktorer. Det skuldast at OR kan utreknast vhja. moderne 
data-analyser som samstundes kan justere for effekten av 


andre faktorar som kan påverka utfallet. I denne granskinga 
er derfor OR bruka som mål for samanheng. 


I tillegg til puntestimatet (her: OR) kan ein rekne ut 


"fe[lgrenser" (konfidensintervall), dvs. kor verdien vil 


liggje innanfor grensene dersom ein gjer forsøket opp igjen 
med same type u tv al. Det er vanleg å oppgi -desse grensene 


som 95% konfidensintervall : det betyr at forskjellen 
mellom gruppene villiggje innanfor desse grensene i 19 av 
20 tilfelle (l 0/20=95 %) 
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l INNLEDNING. 
Luftforurensning fra aluminiumverk omfatter fluorider (i 
gass- og støvform), svoveloksider, karbonoksider, 
tjære, klor og støv. Støvet består for en stor del av alumini
umoksid, men også endel fluorholdig støv (kryolitt og chio
litt) og kullstøv. Av disse stoffene er det fluoridene som har 
vært hovedansvarlig for skadevirkninger på planter og dyr. 


Allerede i forrige århundre ble man klar over at luftfor
urensning med fluorider kunne være årsak til skader på 
planter l. Utslipp av fluorider får en fra forskjellige typer 
industri, f.eks. teglverk, glassverk, fosfatgjødselfabrikker, 
stålindustri og aluminiumverk. Også kullforbrenning er en 
viktig kilde til fluorutslipp til luft. Utslippene økte utover i 
dette århundre, særlig etter 2.verdenskrig, da aluminium
produksjonen ble sterkt utvidet i mange land. Dette resul
terte i omfattende fluorskader på planter og dyr. I Norge 
toppet problemene seg i løpet av 1960-årene, spesielt i 
Årdal og SunndaJ2. 


Parallelt med økende utslipp har det vært stor forsknings
innsats på effekter. Et av de ledende forskningsmiljø på 
effekter av fluorider på planter har vært Boyce Thompson 
Institute for Plant Research i USA. Herfra har det kommet 
mange grunnleggende arbeider, spesielt om dose-respons
relasjoner, basert på kontrollerte forsøk i vekstkammer3. 


Grenseverdier for skadelig konsentrasjon i luft med hen
syn til vegetasjon er lavere for fluorid enn for alle andre 
vanlig forekommende luftforurensninger4. Konsentrasjoner 
av gassformig fluorid på godt under l f.lg/m3 over en 
periode på 10-20 dager kan gi skade på ømfintlige plante
arters. 


Et forslag til norske anbefalte grenseverdier for luftfor
urensninger6 gir en antydning om relativ giftighet av de 
viktigste luftforurensningene som gjør skader på planter 
(Tabell l). 


Midlingstid 
l time 
8 timer 
24 timer 
l måned 
Vekstsesong/6 mnd 
l år 30 


150 
60 


50 


150 


50 


20 


Tabell l. Forslag til anbefalte grenseverdier for luftfor
urensninger med hensyn til vegetasjon . Enhet j.lglm3 


HF 


1,0 
0,4 
0,3 


En oversikt over utslipp fra norske aluminiumverk viser at 
utslippene av svolveldioksid har vært 2-10 ganger så høye 
som av fluorid7. Grenseverdiene for svoveldioksid har vært 
overskredet i Årdal. Likevel er det, på bakgrunn av stof
fenes relative giftighet for planter, sannsynlig at sammen
liknet med fluorid har svoveldioksid hatt liten betydning for 
skadene på vegetasjon ved aluminiumverk. Men en kan 
ikke helt utelukke muligheten for samspill mellom fluorider 
og svoveldioksid . .. 


2 OPPTAK AV FLUORIDER 
Plantene kan ta opp fluor fra jord, vann og luft. Det meste 
vil transporteres til bladene. Det naturlige bakgrunnsnivået 
for fluor i blad skyldes opptak fra jord, gjennom røttene. 
Hos de fleste planter er bakgrunnsnivået i blad svært lavt, 
vanligvis i området 1-1 O mg/kg, og det er oftest uavhengig 
av fluorinnholdet i jordS. I områder med fluorforurenset luft 
antas fluoropptak fra jord vanligvis å være ubetydelig sam
menliknet med opptak fra luft9. Følgende sitat er represen
tativt for en utbredt oppfatning: " ... there is little or no pos
sibility that industrial air pollution adds enough fluoride to 
soils for soil-derived fluoride in the crops to be significantly 
increased." 


Fluor anses av de fleste som et ikke-essensielt element 
for planter, selv om det i noen undersøkelser er påvist posi
tive effekter av lave fluoridkonsentrasjoner!O. På den annen 
side har det lenge vært kjent at enkelte planter, f eks teplan
ten, tar opp relativt mye fluor fra jord, og at noen planter 
danner svært giftige organiske fluorforbindelserll. Her kan 
fluoropptaket sies å være essensielt i den forstand at det be
skytter planten, f.eks. mot beiting. 


Gassformige fluorider tas opp gjennom bladenes spalte
åpninger. Disse er åpne om dagen og lukket om natten. De 
lukkes også når planten er tørkestresset. Opptaket av gass
formig fluorid gjennom spalteåpningene varierer stort sett 
parallelt med COTopptaket. Det er altså størst opptak om 
sommeren. Eviggrønne planter kan ta opp fluorid fra luft 
også om vinteren, men i norsk klima betyr dette litel2. 


Fluor kan også tas opp ved diffusjon gjennom kutikula 
(bladhuden), f.eks. ved at fluorider som er adsorbert på 
bladoverflaten løses i en vannfilm. Denne opptaksvegen er 
demonstrert ved dusjing av blad med fluoridløsningerl3. 


Opptak gjennom barken på trær er beskrevetl4, men den 
praktiske betydning er trolig liten. 


Uansett opptaksveg vil fluor i bladene transporteres med 
transpirasjonsstrømmen mot bladrand og bladspiss og akku
muleres derl5. En stor del av fluoret kan forbli i lettløselig 
form i bladenel6, men dette vil trolig variere fra art til art. 
Fluortransport andre veger, fra blad til skudd, og fra eldre 
til yngre blad er påvistl7, men har trolig liten praktisk be
tydning. Det samme gjelder transport fra blad til blomster, 
frukter og frø. Derimot kan direkte opptak i blomster og 
frukter være av en viss betydning under spesielle forhold. 


Tap av fluor i gass- eller væskefase fra bladene, kan fore
komme IS, og kan være en mulig årsak til variasjoner i fluor
innhold over kort tid, og til manglende samsvar mellom 
fluorinnhold og skade. Dette vil særlig ha betydning når en 
større del av fluoropptaket skyldes avsetning av partikulært 
fluorid. Men også ved eksponering for HF-gass er det regis
trert opptil 50% reduksjon av fluorkonsentrasjon i blad i 
løpet av 1-2 uker etter eksponering 19. Dette skyldtes både 
gasstap, utvasking med nedbør, og ikke minst felling av 
gamle blad og tilvekst av nye. 


l 







3 EFFEKTER AV FLUORIDER 
Effektene av fluor på planter kan systematiseres på flere 
måter, f.eks . i en toveis tabell med økende alvorlighet den 
ene vegen og stigende organis~jonsnivå den andre2n. Noe 
tilsvarende er vist nedenfor. 


Rangeringen av effekter er avhengig av hvilken funksjon 
som plantene har. Hos beiteplanter har fluorakkumulering 
større betydning enn bladnekroser. 


Effekter 
Fluorakkumulering 
Enzymhemming, endret stoffskifte 
Redusert fotosyntese, øket respirasjon 
Bladklorose og -nekrose 
Redusert bladareal, kronetetthet, o.l. 
Endret vekstform 
Dårligere miljØtilpasning 
Redusert vekst 
Redusert reproduksjon 
Øket dødelighet 
Redusert artsdiversitet 
Forørkning og erosjon 


O•·ganisasjonsnivå 
Alle 
Celle 
Organ 
Organ 
Individ 
Individ 
Individ, art 
Individ, art 


Art 
Art 
Økosystem 
Økosystem 


De biokjemiske effektene av ftuorid som er observert og 
som ikke er knyttet til klorose og nekrose indikerer at 
mange forskjellige stoffskifteprosesser kan påvirkes. In 
vi tro forsøk har vist at en rekke enzymer hemmes av 
ftuorid21. Både fotosyntese og respirasjon kan påvirkes ved 
eksponering for ftuorid22, men det er neppe betydelige ef
fekter ved lavere doser enn de som fører til synlige symp
tomer. 


Figur l. Fluorskade pd rogn . 


Synlige symptomer på ftuorskader er beskrevet og illustrert 
for en rekke plantearter23. Akkumuleringen av fluor er 
størst i hladspiss og/eller bladrand, og nekroser opptre,r 


vanligvis der (jfr. Figur l ). Dette symptomet kalles ofre 


for "svidning" (eng. "tip-hum" eller "scorch"). Nekrosene 
er gjeme skarpt avgrenset, og det er ofte et mørkere hånd i 
grensesonen. Det forekommer også kloroser, ofte som et 
forstadium til nekrosene. Nekrosene som skyldes Huorska
de skiller seg fra de som skyldes f.eks. S02 ved at de sist
nevnte i større grad også forekommer inne på bladet, mel


lom bladnervene. Dette har sammenheng med forskjellig 
virkemåte for de to stoffene: Fluorider opptrer sjelden i så 
høye konsentra~joner i luft at det fører til helt akutte ska
der, og de får derved tid til å transporteres til bladranden 
hvor det kan akkumuleres en konsentrasjon som er skadelig 
for bladvevet. Planteskade pga. svoveldioksid er mer be


tinget av høy konsentrasjon i luften. Skaden skjer der opp
taket skjer, og nekrosene er derfor noe mer uregelmessig 
lokalisert. 


Det er også beskrevet skader på blomster og frukter i 
områder som har luftforurensning med ftuorider24. 


De effektene som hittil er omtalt er resultat av ftuoropp
tak i løpet av hele eller deler av en vegetasjonsperiode, fra 
noen uker til måneder. Fluorakkumulering kan fort'iette 
over ftere år i flerårige planter, f.eks . i bark og i barnåler. 
Det fluoropptaket som skjer etter det første året har etter 
våre erfaringer liten betydning for skadeutviklingen . Men 
de årlige skadene kan ha akkumulerte effekter over ftere 
år25 . Når mange arter av bartrær regnes som ømfintlige 
overfor ftuorider og andre luftforurensninger, har det tildels 
sammenheng med at de må dras med den skadde barma<;
sen over ftere år, mens løvtrærne starter opp med nye blad 
hver vår. 


Også hos løvtrær vil skadene utvikles gradvis over ftere 
år. Erfaringer fra insektangrep viser at både bjørk og gråor 
kan tåle at bladverket etes totalt opp flere år på rad uten at 
trærne dør. Men oftest dør enkelte greiner, og veksten, og 
dermed fornyelsen av den gjenlevende del av krona blir 
dårlig . Trærne får etterhvert glisne kroner og mange tørre 
greiner. Tilsvarende skadebilde kan en finne etter flere års 
fluorskader. 


Virkninger på vekst, avling og reproduksjon er undersøkt 
hos en rekke arter26, Det er vanskelig å trekke generelle 
konklusjoner. Et gjennomgående trekk synes å være at 
skadetidspunktet sett i forhold til plantens utvikling er av
gjørende for konsekvensene av skadene. Hvis en del av 
bladverket dør tidlig på sommeren, betyr dette mye mer 
enn om samme skade først opptrer om høsten, like før nor
malt bladfall. Undersøkelser på trær viser at vekstreduksjo
ner først kan påvises når det også er synlige skader på blad
verket27. 


4 FAKTORER SOM PÅ VIRKER 
OPPTAK OG EFFEKTER AV FLUORID 


Fluorutslippcne fra aluminiumverk består av gassformige 
og partikulære (støvformige) ftuorider. Sammensetning og 
fordeling av disse varierer med ovnstype, ovnsdrift og ren
seanlegg2s. Av gassformige forbindelser er HF den domi-


, nerende, og den som lettest tas opp29 og er giftigst for plan-


l 







li\ ________________________________________ ___ 
\;J;I 


ter. Av støvformige fluorforbindelser dominerer chiolitt 


(NasAl3F14) og kryolitt (Na3AlF6)· Avsetning av parti


kulært fluorid på vegetasjon avhenger bl.a. av partikkel


størrelse. Opptak i bladene er avhengig av partiklenes vann


løselighet. 
Opptak og virkning av luftbårne fluorider bestemmes 


først og fremst av konsentrasjon (C) og eksponeringstid 


(T)30. Men også frekvensen av eksponeringer kan ha betyd


ning, slik at en sammenhengende ekponering ikke har sam


me virkning som flere adskilte. Likevel viser svært mange 


forsøk at C*T gir et brukbart uttrykk for fluoriddosen når 


effekten måles som fluoropptak i planten. Når det gjelder 


bladnekrose og andre effekter kan det se ut som om høye 


konsentrasjoner har større virkning enn lave, ved samme 


C*T31. 


Andre forurensninger kan virke synergistisk, additivt 


eller antagonistisk sammen med fluorider. Dette er relativt 


lite undersøkt32. 


Andre miljøforhold kan også ha betydning. Praktisk er


faring viser at både fluoropptak og fluorskader kan variere 


betydelig fra år til år, selv ved relativt stabile utslipp. Av 


forhold som er undersøkt kan nevnes lys, temperatur, luft


fuktighet, nedbør, vind, jordfuktighet og mineralnæring33. 


Angrep av parasitter og skadedyr kan påvirkes av fluor


ider i og på plantene. Jeg kjenner ikke til at dette har hatt 


noen praktisk betydning i Norge. 


Ved siden av fluoriddose er planteart, sort, alder og ut


viklingstrinn av stor betydning. Systematiske forskjeller i 


fluoropptak og virkning mellom forskjellige plantearter er 


rikelig dokumentert for viktige kulturplanter34. Eksempler 


på planter som er rangert som fluorømfintlige i USA og 


Canada er mange furuarter, fersken, plomme, aprikos, 


gladiolus, tulipan, bygg, mais, blåbær og perikum. 
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Vurdering av eventuelle helseskader hos husdyr som følge 
av utslipp fra aluminiumindustrien har ikke inngått som 
prosjekt i Effektstudien. Man mente at grunnlagsmaterialet 
og vunne erfaringer, primært gjennom Kontrollutvalget, 
gjorde et eget opplegg unødvendig. Men det må påpekes at 
de omfattende registreringer som har pågått gjennom 
mange år, ikke hadde et forskningsmessig siktemål. I kort
het kan innsamlingen av data og vurderingen av disse ka
rakteriseres som et overvåkingsprogram til nytte for husdyr
holdere, industrien og de kontrollerende myndigheter. 


l BAKGRUNN 
Så langt en vet er det utelukkende utslipp av fluorider som 
har forårsaket helseskader hos husdyr i aluminiumverkenes 
omgivelser, og med husdyr menes i denne sammenheng 
storfe og småfe. Disse drøvtyggerne er mest utsatt, både 
fordi de lett får i seg fluoridholdig materiale gjennom stort 
opptak av hjemmeavlet grovfor, og fordi de er mer følsom
me overfor fluoridpåvirkning enn andre husdyrslag. Fra tid 
til annen har det riktignok i områder rundt aluminiumverk 
opptrått besetningsproblemer der det ikke pekte seg ut klare 
årsaksfaktorer. Dyreeierne mente naturlig nok at årsaken 
var å finne i utslipp fra verket. Nærmere granslånger har 
imidlertid aldri kunnet underbygge slike mistanker. Tilsvar
ende besetningsproblemer var bl.a. vel så vanlige i andre 
deler av landet. 


Når det gjelder effekten av fluoridutslipp, har det imidler
tid ikke vært tvil om skadevirkningene, og disse må til dels 
karakteriseres som dramatiske. Går vi noen årtier tilbake, 
var det ikke uvanlig med alvorlige skjelettforandringer 
(osteofluorose), som gjorde at dyra hadde problemer med 
såvel å reise seg som å gå. Samtidig var skaden på tennene 
(dental fluorose) så omfattende at dyra hadde vanskelig for 
å få i seg for. For drøvtyggere, som tilbringer en vesentlig 
del av tilværelsen med å tygge, vil slike skader selvsagt 
være spesielt plagsomme. En følge var at tradisjonelt storfe
og småfehold flere steder måtte opphøre. 


Erfaringer med fluoridskade hos husdyr går i vårt land 
langt tilbake i tiden. For vel 60 år siden ble man for første 
gang klar over problemet, blant annet i området rundt 
aluminiumverket ved Stongfjorden (Slagsvold 1934 ). 
Under etableringen av aluminiumindustri i Årdal rundt 
1950, ble skadevirkningene meget omfattende med lett syn
lige skader både på skog og husdyr. Det ble en del debatt 
om dette med til dels store oppslag i pressen, men likevel 
beskjedent mot hva som ville ha vært tilfelle i dagens miljø
orienterte samfunn. 


Myndighetene syntes ikke å ta problemene særlig alvor
lig. Nærmest på eget initiativ ble det av Veterinærdirekto
ratet og Norges veterinærhøgskole satt igang en del under
søkelser. De resultater man kom fram til var meget verdi
fulle på daværende tidspunkt. Men dessverre var under
søkelsene noe tilfeldige og sporadiske, og en god del av 
materialet er også gått tapt. Initiativet førte likevel til et 
press på ansvarlige myndigheter, og i 1956 fant Industri-


departementet det nødvendig å nedsette et kontrollerende 
utvalg med en representant fra henholdsvis Norges veteri
nærhøgskole, Norges tekniske høgskole og Vestlandets 
forstlige forsøksstasjon. 


Til å begynne med gjaldt det å vurdere tiltak for å fore
bygge skadevirkninger i forbindelse med reisningen av det 
planlagte aluminiumverk i Mosjøen. Senere ble utvalgets 
mandat utvidet til også å omfatte aluminiumverket i Sunn
dalsøra. Så å si alt analysearbeid ble fra nå av utført av 
SINTEF, Trondheim. 


Stortinget vedtok i 1961 "Lov om rettshøve mellom 
grannar", og gjennom denne ble opprettelsen av Røyk
skaderådet lovfestet. I 1965 nedsatte Røykskaderådet 
Kontrollutvalget for aluminiumverkene, som skulle over
våke situasjonen ved alle norske aluminiumverk, både på 
det tekniske, skoglige og veterinære område, med andre ord 
et utvidet mandat for det tidligere nevnte departementale ut
valg. Et meget viktig vedtak i forbindelse med kontrollvirk
somheten var etableringen av lokale distriktsutvalg. Først 
nå fikk man et noenlunde systematisk og rutinemessig over
vålångsprogram. 


Det forutgående departementale utvalg gjorde imidlertid 
en verdifull innsats, blant annet ble det sørget for å ta vege
tasjonsprøver og knokkelprøver av dyr før en del av våre 
aluminiumverk ble etablert, nemlig såkalte preverksprøver. 
Riktignok ville det være lite trolig med betydelig naturlig 
fluoridbelastning i Norge, men man kan aldri være sikker. 


Foreliggende oversikt er i det vesentligste basert på 
materiale fra Kontrollutvalget for aluminiumverkene, i noen 
grad også på registreringer av det tidligere nevnte departe
mentale utvalg, samt på grunnlagsdata fra Effektstudien. 


2 PRØVER AV VEGETASJON OG DYR 
-FØR OG UNDER ALUMINIUM
PRODUKSJON 


Før aluminiumproduksjonen kom igang lå fluoridinnholdet 
i de fleste vegetasjonsprøvene mellom O og 5,0 mgF/kg 
tørrstoff og henimot 90 % lå under l O mgF/kg tørrstoff. 
Men det var stor spredning, enkelte overraskende høye 
verdier. Mulige årsaker kan være uhell under prøvetakingen 
med forurensning av jord, analysefeil, bruk av kunstgjødsel, 
ofte med høyt fluoridinnhold, eller påvirkning av vær og 
vind fra utenforliggende havområder. Den siste faktoren 
kan forklare at hele prøveserier fra områder på Karmøy og 
Husnes kunne ligge relativt høyt, mens det fra Mosjøen
området bare var en enkelt prøve såvidt over 15 mgF/kg 
tørrstoff. Preverksverdiene viser imidlertid at det er vanske
lig å vurdere enkeltstående høye prøveverdier, noe man 
gjentatte ganger har stått overfor i kontrollarbeidet. 


I samsvar med vegetasjonsprøvene fant man meget lave 
knokkelverdier i Mosjøenområdet. Preverksverdiene for 


knokler hadde ellers fluoridverdier omtrent som ventet med 
de høyeste gjennomsnittsverdiene hos eldre dyr, men også 
her med stor spredning. Det var forbløffende at et dyr under 
2 år, som ble slaktet før aluminiumproduksjonen kom i 


l 







gang, hadde en knokkel verdi på 3623 mgF/kg aske. Selv 
om det hører til sjeldenhetene, er det ingen umulighet at et 
ungdyr kan komme opp i en såpass høy ftuoridlagring. En
kelte ungdyr har det vi kaller salthunger og setter eksempel
vis til livs store mengder mineralnæring med høyt ftuorid
innhold. 


Preverksprøvene må forutsettes å gi et noenlunde hold
bart bilde av hvilket ftuoridinnhold man kan vente å finne 
under norske forhold uten aluminiumindustri, dvs. et bak
grunnsnivå. En sammenligning av preverksverdiene med 
vegetasjons- og knokkelverdier rundt de forskjellige verk 
under produksjonsperioden er derfor på sin plass (figur l 
og 2). Det bør påpekes at verdiene gjelder hele kontroll
perioden, og ikke er representative for dagens situasjon, 
som er omtalt senere. Videre er den geografiske utstrek
ningen av det kontrollerte området forskjellig fra verk til 
verk, noe som gjør at man må være forsiktig med å sam
menlikne verkene imellom. For knokkelprøvene foreligger 
det også mulige feilkilder i innsamlingen av prøvemateri
ale, som er basert på innsending fra slakteriene. 
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Figur l. Vegetasjonsprøver fra områder rundt norske 
aluminiumverkfør og under aluminiumproduksjon. 


Prosentandel prøver fordelt på ulike fluoridnivåer. 
*) Preverksverdier fra Lista. Karmøy, Husnes og Mosjøen. 


Vegetasjonsprøvene for Listaområdet ligger svært nær bak
grunnsnivået. Også i Karmøy- og Mosjøenområdet er nær 
90 9C av prøvene under 20 mgF/kg tørrstoff, noe som burde 
borge for betryggende forhold. Ved de øvrige verk 
er verdiene klart over bakgrunnsnivået, mest uttalt i Årdal 
og Høyanger, hvor en stor andel av prøvene ligger over 
60 mgF/kg tørrstoff. 
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Figur 2. Fluoridinnhold i knokkelprøver fra dyr i områder 
rundt norske alunziniumverkfør og under aluminiumpro
duksjon. Gjennomsnittsverdier, nzgF!kg knakke/aske. 


*) Preverksverdier fra Lista, Karmøy, Husnes og Mosjøen. 


Av figur 2 går det fram at det har vært en tydelig ftuoridlag
ring hos dyr rundt alle verk under produksjonsperioden. 
Noe overraskende kan det virke at det har vært såpass sterk 
ftuoridlagring hos dyr i Listaorilrådet, der man hadde meget 
gunstige vegetasjonsverdier. Men det er trolig enkle forkla
ringer. Prøvestedene for vegetasjonsprøvene har kanskje 
ikke vært helt riktig plassert, og dyra dekker dessuten et 
betydelig areal når det gjelder opptak av beitegras. Fluorid
nivåene i knokkelasken har imidlertid på ingen måte vært 
alarmerende. Det samme kan man si om forholdene i Mo
sjøen. For Karmøy og Husnes har situasjonen vært noe 
usikker, mens den for Høyanger og Årdal må karakteriseres 
som betenkelig. Også i Sunndalen har det vært tydelige ska
deeffekter. De høye verdiene for ungdyr, og den relativt be
skjedne stigning for eldre dyr, tyder på at det i dette områ
det er satset på forebyggende tiltak. 


3 AKSEPTABEL FLUORIDLAGRING HOS DYR 
Fluor er, ved siden av å være giftig, også et viktig og nød
vendig sporstoff, i hvert fall for mennesker, trolig også for 
dyr. Stoffet er imidlertid såpass utbredt i naturen, jfr. pre
verksverdiene, at en mangeltilstand hos dyr nærmest må 
anses som utenkelig. Betydelige mengder ftuorid lagres 
dessuten i knoklene, tilsynelatende uten uheldig innvirkning 
på organismen. 


Spørsmålet er hvor langt denne lagringen kan gå uten at 
den påvirker dyras helsetilstand. Dette er et meget vanske
lig spørsmål fordi det trolig er uråd å sette opp sikre grense
nivåer. Flere faktorer er medvirkende når det gjelder betyd-
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ningen av lagringen. To viktige forhold kan nevnes, nemlig 


dyrets almene emæringsstatus og dets alder når det utsettes 


for økt ftuoridbelastning. Dersom belastningen først tar til 


når dyret er utvokst, vil skadevirkningene av lagringen bli 


langt mindre enn dersom belastningen skjer i ung alder. 


Tabell l viser en nøkkel for å vurdere skadeeffekter som 


funksjon av fluoridnivå, som kan benyttes som en grov 


rettesnor. Det er en noe justert og forenklet tabell tidligere 


utarbeidet av Flatla (1967). 


Høye knokkel verdier for dyr i den yngste aldersgruppen 


behøver ikke nødvendigvis bety at dyret har hatt påvisbare 


tegn på fluorose i levende live. Verdiene tilkjennegir imid


lertid at dyret har vært utsatt for en uakseptabel belastning 


som uvegerlig ville ført til kliniske symptomer dersom 


dyret hadde fått leve videre. 


Dyrets alder SKADEEFFEKT 
Ingen Moderat Alvorlig 


Opp til2 år < 1999 2000-4499 >4500 


2-5 år < 3499 3500-5999 >6000 


Eldre dyr <4499 4500-7999 > 8000 


Tabell l. Kategorier av skadeeffekt hos dyr, basert på 
fluoridinnholdet i knakke/prøver fra slaktedyr (mgF!kg 


Man kom til at fluoridnivået i vegetasjonen ved de 


enkelte kontrollsteder burde ligge mellom O og 30 mgF/kg 


tørrstoff. For å komme fram til dette nivået tok man ut


gangspunkt i opptak pr kilo legemsvekt, noe som er vanlig 


når det gjelder grenseverdier for giftige stoffer. Også her er 


det en viss usikkerhet hva angår ftuorid, men man regner at 


det akseptable daglige opptak ligger et sted under l mgF/kg 


legemsvekt (Rosenberger 1970). 


Men man kan ikke bare konsentrere seg om det hjemme


avlede grovforet. Uten industriell ftuoridbelastning vil 


kraftfOr og annet tilleggsf6r være den viktigste ftuorid


kilden. Kommer imidlertid den industrielle ftuoridbelast


ningen opp i et visst nivå, vil det være en fordel å erstatte 


en del av grovforet med kraftfor. Men dette nivået er flyt


ende, avhengig av fluoridinnholdet i kraftfor og tilleggsfor. 


Stort sett kan man imidlertid regne med at dersom fluorid


innholdet i grovf6ret ligger på 20-30 mgF/kg tørrstoff eller 


høyere, vil det være gunstig å la kraftfOr utgjøre en del av 


den samlede tørrstoffrasjon. 


% skadeeffekt 


100 -.----.-


knakke/aske). 80 


4 AKSEPTABELT FLUORIDINNHOLD 60 
I GRASVEKSTER 


For kontrollvirksomheten, og for alle berørte parter for-


øvrig, var det behov for tall eller nivåer man kunrie holde 40 


seg til, særlig med hensyn til akseptabelt fluoridnivå i gras-


vekster. Det var ingen enkel sak fordi det var, og fortsatt er, 


en viss uenighet eller usikkerhet med hensyn til hvilket 


fluoridnivå som anses skadelig for drøvtyggere. Noen 


mener således at 25 mg F!k:g tørrstoff i den samlede fOr


rasjon er det rette grensenivå, mens andre går opp til det 


dobbelte. 


Særlig tre forhold må tas i betraktning. For det første 


hvilken type tluorid dyra får i seg, hvorvidt det er lett eller 


lite tilgjengelig for dyreorganismen. For det andre har det 


generelle emæringsgrunnlaget stor betydning. Endelig er 


det ulike oppfatninger om hvor strengt man skal vurdere 


skadevirkningene. Moderate tannforandringer vil av enkelte 


anses å være uten betydning, fordi de kan likestilles med 


mer eller mindre uttalt aldersslitasje. 


Ved fastsettelse av grenser for norske forhold fant man å 


måtte legge seg på et etter datiden nokså strengt nivå. Egne 


erfaringer og forsøk tilsa at fluoridet i grasvekster var meget 


lett tilgjengelig for dyreorganismen, omtrent på linje med 


natriumfluorid. Emæringsgrunnlaget i norsk husdyrhold 


varierte betydelig, fra optimale f6ringsforhold til drift 


basert på hjemmeavlet fOr uten tilskuddsfor. Man kan heller 


ikke undervurdere den dentale fluorosen. Dyr med mode


rate tannforandringer har således reagert med tydelige 


smerteytringer ved bl.a. opptak av kaldt drikke. 
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Figur 3. Prosentandel prøver med akseptabelt jiuoridnivå 
i beitegras osv. 


En etterprøving av godheten av den anvendte grenseverdien 


for fluorid i grasvekster viste meget tilfredsstillende 


resultat, se figur 3. Fluoridinnholdet i beiteprøver fra alle 


prøvesteder der det også var tatt knokkelprøver, ble sam


menlignet med ftuoridinnholdet i knokkelasken. Dersom 


mer enn 90 % av beiteprøvene hadde fluoridverdier i inter


vallet 0-30 mgF/kg tørrstof{ indikerte tluoridinnholdet i 


knokkelasken at hele 96% av dyra måtte plasseres i katego


rien "Ingen skadeeffekt". Det beskjedne antall dyr i katego


rien "Moderat skadeeffekt" kunne trolig vært helt eliminert 


gjennom enkle forebyggende tiltak . Fluoridinnholdet i 


beitegraset skulle således være et godt hjelpemiddel for å 


kunne forutsi mulige helseskader hos husdyr. 
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5 FOREBYGGENDE TILTAK MOT 
FLUORIDSKADE HOS HUSDYR 


Fluoridbelastningen av vegetasjonen har mange steder gjort 
det vanskelig å opprettholde det tradisjonelle storfe- og 
småfeholdet. Visse endringer i driftsopplegget kan imidler
tid medføre en betydelig reduksjon av skadeeffekten. Det er 
viktig å sørge for en god og allsidig sammensatt f6rrasjon 
med bruk av kraftfOr og tilskudd av mineralnæring. Det kan 
også nyttes spesialf6r tilsatt aluminiumsalter og ekstra høyt 
innhold av kalsium. Visse aluminium- og kalsiumsalter vil 
nemlig binde fluorid i dyras tarmkanal til tungt absorberba
re forbindelser slik at en del av fluoridet transporteres ut 
med avføringen. Slikt spesialfOr er med hell nyttet flere 


steder i Sunndalen. .. 
Det kan være vanskelig opprettholde melkeproduksjonen 


i utsatte områder. Slik produksjon betinger at dyra oppnår 
en viss alder for at man til enhver tid kan fornye besetning
en. Også her er det forsøkt løsninger. I beitesesongen, som 
er den mest utsatte perioden, er kyrne flyttet til risikofritt 
sommerbeite. Meget hensiktsmessig har man samtidig gått 
over til høstkalving slik at kyrne får det gunstige sommer
oppholdet utenom laktasjonsperioden. 


I mer belastede områder vil det være betryggende å gå 
over fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon. Man får da 
.dyr med et kortere økonomisk liv. Med god fOring oppnås 
idag full slaktevekt for ungfe i løpet av 1.5 til 2 år. Denne 
løsningen er brukt flere steder i landet, og en har så å si ute
lukkende fått rapporter om god tilvekst og utmerket slakte
kvalitet. Når det gjelder sau og geit burde det være relativt 
enkelt å sende dyra på risikofritt sommerbeite. Ellers er det 
vesentlig å sørge for å holde en ung besetning ved å slakte 
før dyrene når en alder hvor symptomer kan inntreffe. 


I sterkt belastede områder kan det være en løsning å gå 
over til andre husdyrslag. Fjørfe- og svinehold utpeker seg 
da som de mest aktuelle. 


6 FORHOLDET UTSLIPPSNIVÅ OG 
FLUORIDINNHOLD I BEITEGRAS 


Rundt alle verk har visse prøvesteder vært mer utsatt for 
forurensning enn andre. Dette mønsteret har stort sett gjen
tatt seg år etter år uten særlige avvik. Over lengre perioder, 
flere år, er det således godt samsvar mellom utslippsnivå 
og forurensningsgrad. Men innenfor en og samme vekst
sesong kan det være vanskelig å se noen klar sammenheng. 


Naturlig nok har prøvesteder som ligger nær opp til 
verket vært utsatt for forurensning. Men i visse retninger er 
belastningen tydelig, mens andre nærliggende områder så å 
si har unngått forurensning. Herskende vindforhold har uten 
tvil stor betydning. Dette innebærer at det i løpet av vekst
sesongen kan være variasjoner eller tendenser som kanskje 
kan utnyttes driftsmessig, f.eks. ved valg av høstetidspunkt 
for nedlegging av gras i silo, eller ved å innkorte beitese
songen på høstparten. Det vil føre for langt å gå inn på dette 
i detalj for det enkelte verk. Som eksempler kan imidlertid 


nevnes at det i Årdal er tegn som tyder på at det særlig sen-


høstes opptrer høye fluoridverdier i beitegras, og en innkor
ting av beitesesongen kan være på sin plass. I Sunndalen 
har man derimot et utpreget maksimum midt på sommeren, 
mens verdiene avtar utover høsten. Medvirkende årsaker 
kan være vind- og nedbørforhold for Sunndalens vedkom
mende, mens faktorer som nedsatt vekstintensitet og fuktig
het kan være årsak til det bildet man finner i Årdal. 
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Figur 4. Fluktasjoner i beite grasets fluorinnho/d under 
vekstsesongen i Sunndal. Middelverdier (mgF/kg tørrstoff) 


for 15 prøvesteder i sørøstlig retning fra verket i årene 
1981-1992. 


De terrengmessige forhold rundt det enkelte verk har stor 
betydning. Ikke minst gjelder dette den avstandseffekt som 
fluoridutslippet har ved visse verk. Mest fremtredende har 
dette vært ved verket ved Sunndalsøra, der det er registrert 
klar forurensning av vegetasjonen og tydelig forøket fluor
idlagring hos dyr over 30 km fra verket. Det ser ut til at 
man nærmest kan snakke om en skorsteinseffekt som følge 
av de relativt trange dalfører med høye fjell på begge sider. 
En tilsvarende tendens er sett i Årdalsområdet. 


Omkring midten av 1970-årene hadde man relativt gode 
forhold for husdyrholdet i Sunndalen. Men i begynnelsen 
av 1980-årene reagerte bøndene, både på de høye fluorid
verdier i beitegraset, men først og fremst på at det begynte å 
opptre symptomer på fluoridskade hos husdyra. Fra verkets 
side stilte man seg uforstående til dette, fordi det i den kri
tiske perioden egentlig hadde vært en reduksjon i utslippet 
av totalfluorid. Det var lite trolig at vindforholdene skulle 
ha holdt seg så ufordelaktige gjennom en årrekke. Kunne 
typen av fluoridutslipp ha betydning? Omkring midten av 
1970-årene var utslippet av gassformig fluorid relativt lavt, 
mens det fra 1979 og utover i 1980-årene var en tydelig 
økning til tross for reduksjonen i utslippet av totalfluorid. 
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Figur 5. Fluktasjoner i beite grasets fluorinnhold under 
vekstsesongen i Årdal. Middelverdier (mgF!kg tørrstoff) for 


alle prøvesteder rundt verket i årene 1967-92. 


Endring i utslippsforholdene ved Sør-Norge Aluminium, 
Husnes kunne kanskje kaste lys over problemet. Her inn
trådte en nærmest dramatisk reduksjon i utslippet av total
ftuorid etter at man gikk over tillukkede ovner. Samtidig 
inntrådte en moderat økning i utslippet av gassformig 
fluorid, muligens som følge av opphør av hallgassrensning 
(tabe/12). Tabellen viser at beitegrasverdiene ikke ble syn
derlig influert som følge av den store endringen i utslipps
forholdet. 


Periode Utslipp Utslipp Beitegras 


F total kg/time Fg855kg/time mgF/kg tørrstoff 


1970-1980 40.5:!:: 4.5 ... 2.61 :!:: 0.37 •• 43.6 :~: 31.3, i.s 


(Il) (11) (99) 


1985- 1992 6.23:!:: 0.97 ••• 3.24:!:: 0.44 •• 40.1 :~: 30.1, i.s 


(8) (8) (72) 


Utslippet av totalftuorid lå faktisk noe under det man hadde 
på Husnes. Likevel var beitegrasverdiene langt høyere, til 
tross for at de belastede prøvesteder på Husnes ligger in
nenfor en avstand av 500 meter fra verket, mens de belaste
de prøvesteder i Årdal ligger opp til 5 km fra verket. For
klaringen må høyst sannsynlig ligge i kombinasjonen av de 
terrengmessige forhold og det betydelige utslipp av gassfor
mig ftuorid fra verket i Årdal. 


Periode Utslipp 


F total kg/time 


1972-1982 32.7:!:: 5.50 


(11) 


Utslipp 
Fg855kg!time 


20.6:!:: 2.67 


(Il) 


Beitegras 
mgF/kg tørrstoff 


127.4:!:: 77.4 


(78) 


Tabell 3. Middelverdier for utslipp av totalfluorid og gass
formig fluorid ved Årdal Verk, sammenholdt med det gjen
nomsnittlige fluoridinnhold i beite gras ved de 3 mest belas
tede prøvesteder i Årda/området . 
(/parentes antall prøver). 


7. DAGENS SITUASJON 
For en som har vært engasjert i forholdet husdyrhelse og 
utslipp fra aluminiumverkene i nærmere 40 år, fortoner 
dagens situasjon seg som klart bedre enn tidligere. Bedring
en i forurensningssituasjonen har i særlig grad gjort seg 
gjeldende de 6-7 siste årene. Figurene 6 og 7 anskueliggjør 
dette. Når det gjelder fluoridforurensningen av beitegras 
(figur 6) er det en tydelig bedring for industrien sett under 
ett. 


Prosentandel 
75 


Tabell 2. Middelverdier for utslipp av totalfiuorid og gass- 25 
formig fluorid ved Sør-Norge Aluminium, sammenholdt med 
det gjennomsnittlige fluor innhold i beite gras ved de 3 mest 


belastede prøvesteder i Husnesområdet. Sammenligning av 
perioder med ulike utslippsforhold. (I parentes antall 


prøver). 
***, ** = innbyrdes signifikante forskjeller, 
i.s. = ingen signifikant forskjell. 


Når det gjelder beitegrasverdier, synes konklusjonen å bli at 
det hjelper lite å redusere utslippet av totalfluorid, dersom 
man samtidig har en viss økning i utslippet av gassformig 
ftuorid. En presentasjon av utslippsforholdene i Årdal i 
perioden 1972-1982 synes å bekrefte dette (tabel/3). 
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Figur 6. Fordeling av prøvesteder på fluoridnivåer før og 


etter 1988. (Bare prøvesteder som er beholdt gjennom hele 
kontrollperioden er tatt med.) 
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Figur 7. Skadeeffekt hos IIIIMI\'r i områder mndt norske 
alr11niniwnverk. Sammenligning av produk.~jonsperiodene 


}Ør og eller 198R. 


I motsetning til heitegrasprøvene representerer ikke knok
kelprøvcne før og etter 1988 hell sammenliknbare verdier. 
ettersom prøvetakingen har avtall i områder som er lite be
lastet. Flertallet av knokkelprøvene stanm1er fra belastede 
prl1vesteder i Sunndal og Årdal, hvilket understreker den 
framgangen en har sett i de senere ar. Særlig er del grunn til 
a merke seg at kategorien "Alvorlig skadeeffekt" er kommet 
ned pa eL meget lavt nivå. 


8. SITUASJONEN VED DET ENKELTE VERK 
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8.1 Lista 
Fluoridverdiene pa prøvcstcdene ligger svært lavt, nær bak
grunnsnivået. En liten reduksjon er registren i gjennom
snittsverdien. uten at man med sikkerhet kan si at denne er 
signifikrull. 
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8.2 Karmøy 


O km 


Situasjonen må sies å være gunstig ved Karn1øy. Kun 
prøvestedet Håvik, snaut l km nordvest for verket viser 
verdier over anbefalt grense. Det hør bemerkes at ned
gangen i fluoridnivåene fra fØr 1988 har vært mesL markert 
i sektorene SV, S og SØ, mens verdiene har endret seg lite 
i sektorene NV og N. 
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8.3 Husnes 
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Prøvestedene ligger her svært nær verket, noe som slår ut i 
forholdsvis høye verdier. Noen av prøvestedene ligger så 
nær verket at de burde vært innlemmet i industriområdet 
Del har ikke skjedd noen endring av nivået i beitegras
prøvene fra perioden før 1988. Det har ikke vært registrert 
problemer med husdyrhold i de senere arene. 
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8.4 Høyanger 
Det har skjedd en nærmest dramatisk reduksjon av Jluorid
nivået i beitegras i Høyrutger etter 1988. Dette gjelder sær
lig de mest belastede prøvestedene nordøst for verket, hvor 
forurensningsgraden er blitt mer enn halvert. Fortsatt ligger 
imidlertid Lre av prøvestedene over anbefalt grense. Utover 
langs fjorden er endringene små, men her er også forurens
ningsnivået lavt. 
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Også i Årdal har man hatt en klar reduksjon i lluoridinn
holdet i heitegras, men nivåene ligger fortsatt forholdsvis 
høyt. Påvirkningen er sterkest oppover Utladalen, hvor man 
på Hjelle, 5 km fra verket, fortsatt ligger på det dobbelte av 
ruthefalt grense. Ved Årdalstangen, vel lO km fra verket i 
motsatt retning ligger verdiene omkring den rut befalte gren
sen. Oppover Fardalen, i nordvestlig retning, avtar verdiene 
raskere, og er på akseptahelt nivå ca. 3 km fra verket. 
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Belastningen i Mosjøen hru· vært moderat i alle år, og del er 
ingen merkbar forskjell på periodene før og etter 1988. Alle 
stasjonene ligger på under del halve av anbefalt grense for 
beile gras. 
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8.7 Sunndal 
I Sunndal har man hatt det mest omfattende prøvetakings
programmet med 28 stasjoner som er bliLL kontrollert 5 
ganger i Jøpel av vekstsesongen i alle år. Det har vært en 
påtakelig fremgang de siste årene, men fortsatt ligger prø
vestedene inntil 9 km i sørøstlig retning over den anbefalte 
grensen. Utover (jorden og oppover Litledalen er påvirk
ningen forholdsvis lav, med alle stasjoner under lO mg 
F/kg tørrstoff i siste 5-års periode. 
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INNLEDNING 
Da aluminiumproduksjonen i Norge skjøt fart i 1950- ng 
60-arene, førte dette til store skader pa skogen rundt 
verkene , særlig i Ardal og Sunndal (Figur 1). Blant fagfolk 
var det ingen tvil om at skadene på skogen såvel som på 
husdyr skyldtes utslipp av fluorider. Det ble reist krav om 
1~konomiske erstahlinger. Disse ble delvis imøtekommet, 
noen ved minnelig forlik, andre ved rcuslig skjønn. 


Figur l . nød.fumskog langs Utledalen. Ardnl. 


I l Y6 7 ble det av Røykskaderådet etablert en kontroll
ordning for aluminiumverkene, basert pa utslippsmålinger 
og på fluoranalyser av bamiiler, gras, høy, husdyrknokler 
og noen steder blad av frukttrær, innsamlet en til flere 
ganger pr. år. Ordningen ble administrert av et utvalg på tre 
fagspesialister, og disse utarbeidet årlige rapporter til Røyk
skaderadet, senere til Statens forurensningstilsyn (SFf). 
Et lokalt utvalg ved hvert verk sto for prøveinnsamlingen. 
Kontrollordningen har vært en del av grunnlaget ved vurde
ring av nye utslippskonsesjoner. 


Etableringen av Kontrollordningen viser en erkjennelse 
av at naturens tålegrenser for fluorforurensninger var over
skredet ved flere verk. Likevel synes holdningen på 1960-
tallet fortsatt å ha vært at det ytre miljø måtte leve med, og 
om mulig tilpasses til, en ikke ubetydelig forurensning . 
Dette kan tolkes som en etterlevning fra "teknologiens 
heroiske arhundre" (Sejersted 1992). Det ble forsket pa 
fOrtilskudd som skulle sette husdyr i stand til a tale mer 
fluor ( Arftot 198 l), og pa utprøving av fluortolcrante har
trær (Robak IY6Ya, Homtvcdt & Robak 1975). 


Fra omkring 1Y70 synes det å skje det en endring. Da en 
større konsesjonssak for Årdal Verk var under behandling, 
var bekynuingen stor for den utilgjengelige gan1lc furu
skogen i Vettismorki (Skar 1964, Braanaas 1970, Homt
vedt l Y71 ). Produksjonsgrunnlaget pa mer drivverdige 
arealer i Ardal var det mindre snakk om. 


Siden dengang er fluorutslippene hlill kraftig redusert ved 
de verkene hvor de tidligere var høyest: i Anlal og Sunndal 
fra over 60 kg FL!h omkring l Y70 til under 20 kg/hi 1993. 
Samtidig har produksjonen ~1ket. Dette har va:rt 
mulig ved ny produksjons- og renseteknologi og hedre 
drift. 


Spørsmål som nå melder seg er om dagens utslippsnivå 
er akseptabelt, vurdert utfra både kortsiktige og lcmgsiktige 
virkninger. I tilfelle at utslippene ennå ikke er på et aksep
tabelt nivå er det viktig for verkene å ra en antydning om 
hvilket nivå som er akseptabelt. 


En vanlig betingelse for et akseptabelt UL<>lippsnivå er at 
naturens tålegrenser ikke overskrides. Problemer knytLel 
til begrepet "naturens tålegrenser" blir drøftet av andre 
i Effektstudien. Men uansett hvordan man definerer 
"naturen" og "tålegrenser" må vurderingene hygge på visse 
kriterier for effekter ved ulike utslippsnivå. 


Den delen av Effektstudien som rapporteres her, har hatt 
som mål å klarlegge endel slike kriterier. helst i fom1 av 
dose-effekt-relasjoner, med sikte på å antyde tålegrenser for 
vegetasjon. Herunder skulle ulike opptaks veier vurderes 
(luft, nedbør og jord) og ulike typer vegetasjon. Det har 
også vært et mill å kartlegge utbredelsen (omfanget) av 
forurensninger og effekter. 


Undersøkelsene av trær og skogvegetasjon er vesentlig 
basen pa feltregistreringer av skadesymptomer og på kje
misk analyse av lluorkonsentrasjon i innsamlete prøver av 
plantemateriale. En rekke arter av trær og annen vegetasjon 
er undersøkt på faste prøveflater en eller flere ganger i løpet 
av vegetasjonsperioden. For å få en mer detaljert oversikt 
over utbredelsen av fluorforurensningene er det analysert 
hladprøver fra et større antall prøvesteder i forskjellig av
stand, retning og høydelag. Koordinerte blad- og luftanaly
ser er utfØrt for å kunne "oversette" ftuorkonsentrasjoner i 
hlad til luft, og omvendt. Betydningen av fluoropptak i 
planter fra skogsjord og nedbør er undersøkt ved transplan
tasjons- og vatningsforsøk. Utviklingstendenser i fluorforu
rensning og skogskader er undersøkt ved hjelp av kontroll
utvalgets data og ved årringanalyser. Risikoen for hittil 
ukjente langtidsvirkninger er vurdert, likeledes mulighetene 
for naturlig reetablering av de tidligere skadde furuskogom
rådene. 


I denne rapporten betyr "Lista", "Karmøy", "Husnes", 
"Tyssedal", "Høyanger", "Årdal", "Sunndal" og "Mosjøen" 
de områder som er undersøkt eller vurdert i sanm1enheng 
med utslipp fra aluminiumverkene på vedkonm1ende sted. 
Bortsett fra disse har vi prøvd å unngå misbruk av steds
navn. Merk spesielt at "Sunndal" er noe annet enn "Sunnda
len" (dalføret). 


2 EFFEKTER VED DAGENS UTSLIPPSNIVÅ 
2.1 Fluoropptak fra luft 
Plantene tar opp gassfom1ige fluorider gjennom spalteåp
ningene i bladene. Dessuten kan det skje diffusjon gjennom 
kutikula av vannløselige fluoridcr som er adsorbert pa blad-
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overflaten, men den praktiske betydningen av dette er lite 


kjent. 
Under ellers like forhold er fluoropptaket i planter en 


funksjon av fluorkonsentrasjon i luft og eksponeringstid. 
En mye brukt funksjon er: 


.1F = K *C* T 


Her er .1F fluoropptaket målt som fluorkonsentrasjonen i 
blad etter eksponering, C er fluorkonsentrasjonen i luft, og 
T er eksponeringstiden. K kan kalles opptakskoeffisienten. 


Å tallfeste opptakskoeffisienten er viktig for å knytte 
sammen spredningsberegninger og biologisk belastning i 
form av fluorakkumulering i planter. 


Ved hjelp av luftmålinger som Årdal Verk og Sunndal 
Verk har utført (Tabell l) har vi beregnet produktet C*T 
for de aktuelle prøvetidspunkt og prøvestedene Moa, Hjelle 
og Wennevold!Hoås. Som verdier av C er brukt gjennom
snitt av alle ukesverdier, unntatt to ekstremverdier fra Moa 
og to fra Hjelle. Som verdier av T er brukt antall dager fra 
løvsprett og til prøvesamling, som var ca. en gang pr. må
ned fra juni til september. Dato for løvsprett er satt til l . 
mai på Moa og Hjelle, og lO. mai på Wennevold/Hoås. 


Et plot av ftuoropptaket i rogn mot C*T er vist på 
Figur 2. Det er en lineær sammenheng, uttrykt ved regre
sjonslinjen. Konstantleddet er ikke signifikant forskjellig 
fra null. Dette resultatet støttes av prøver fra referanseom
råder: Når der ikke er fluorforurensning i luften er fluorkon
sentrasjonen i rogneblad nær null. 
Fluoropptaket i rogneblad øker med ca. 1,7 ganger produk
tet av konsentrasjon og tid. En gjennomsnittlig fluorkon
sentrasjon i luft på 0,3 ~Jglm', som er foreslått som 
6 mnd grenseverdi av SFT (1992), vil gi en fluorkonsentra
sjon i rogneblad på 45 mg/kg. Denne grenseverdien er 
tilstrekkelig til å forhindre skader på planter, bortsett fra de 
mest hypersensitive, men den er kanskje ikke tilstrekkelig 
med tanke på skadevirkninger på vilt. De fleste andre 
plantearter tar opp mindre fluor enn rogn. De har altså en 
opptakskoeffisient som er lavere enn 1,7. 


Den opptakskoeffisienten som er funnet er basert på tre 
målesteder og to år, men den har likevel neppe generell 
gyldighet. Den gir uttrykk for gjennomsnittlig opptak i 
løpet av perioder på en til fem måneder, under de 


Målested År F støv 
N Median 90% 


Moa 1992 


Moa 1993 Il 1,22 2,83 


Hjelle 1992 


Hjelle 1993 11 0,65 l ,41 


Wennevold 1992 17 0,46 0,94 


Wennevold 1993 
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Figur 2. Fluoropptak i rogneblad i forhold til eksponering 
for fiuorid. Eksponering er uttrykt produktet av fluorid
konsentrasjon i luft (C) og eksponeringstid (T). Målinger 


på to steder i Årdal og ett i Sunndal (Hoås::=Wennevold). 


vekslinger i lys, temperatur, nedbør og fuktighet som en 
har hatt i disse periodene. Under kortere perioder og spesi
elle forhold kan en trolig finne helt andre opptakskoeffisi
enter, f.eks. i tørkeperioder (lav K) og i perioder hvor det er 
fuktig bladoverflate store deler av tiden (høy K) . Hensikten 
med å beregne en slik opptakskoeffisient har ikke vært å 
neglisjere miljøfaktorenes store betydning for fluoropp
taket, men å vise at til tross for dette er det også mulig å 
beskrive opptaket over litt lengre perioder på en enkel 
måte. 


F gass F total 
N Median 90% N Median 90% 


23 1,40 5,70 


9 0,30 3,45 8 1,48 6,12 


20 0,89 20,90 


9 0,31 0,72 7 0,80 1,02 


15 0,58 0,58 15 0,93 1,65 


23 0,60 0,99 


Tabell l. Fluoridkonsentrasjoner i luft i Årdal og Sunndal. Prosentiler forN ukesmålinger i vegetasjonsperioden. 


Enhet )..lg!m3. 
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En annen følge av de malestedene som er hrukt, er at ved 
høye fluorkonsentrasjoner (Moa) er det også en relativt høy 
andel av støvfom1ig tluorid santmenliknet med gassfom1ig. 
Ved lave tluorkonsentrasjoner (Wennevold) er andelen av 
støvfom1ig fluorid lavere. Dette kan også ha konsekvenser 
for den generelle gyldigheten av den funne opptakskoeffisi
enten . Det er likevel interessant å se (Figur 2) at ved om
trent san1me verdi av C*T har fluoropptaket på Moa vært 
håde høyere og lavere enn på Hoas/Wennevold. 


Sanm1enhengen som vi har funnet mellom fluor i luft og 
fluor i rognehlad virker rimelig, santmenliknet med andre 
undersøkelser (NAS 197]). Tallrike eksponeringsforsøk 
med f6rplanten alfalfa har gitt K-verdier omkring 2, med 
san1me enheter som vi har brukt. For andre arter er rappor
tcrl K-verdier mellom 1 og 6 (NAS 1971, Guderian et al. 
1969). 


K-verdier fra eksponeringsforsøk i kammer er ofte høy
ere enn de fra frilandsforsøk, fordi plantene i vekstkan1mer 
vanligvis hare eksponeres for HF-gass, og ikke utsettes for 
nedbør. Dessuten blir plantene oftest høstet umiddelbart 
etter eksponering. Fluorkonsentrasjonen i blad kan da være 
høyere enn etter en tid i fluorfri luft. Det er rapportert esti
merte halveringstider for fluor i blad pa mellom 8 og 22 
dager. Hvilken betydning dette har under frilandsbetingel
ser er ukjent. Men det at fenomenet er observert viser 
behovet for opptakskoeffisientcr som er gyldige under 
frilandsforhold. 


Våre beregninger er basert på totalfluorid i luft. Tilsvar
ende beregninger basert på bare gassformig fluorid ville gitt 
høyere K-verdier, kanskje omkring dohhelt sa høye. På den 
annen side er estimatene av fluoropptaket i blad basert på 
fluoranalyser av uvaskete prøver. Det synes derfor riktigst å 


bruke totalfluorid i luft. 


2.2 Fluoropptak fra jord og nedbør 
Plantene kan ta opp fluor fra jord gjennom røttene og trans
portere det til bladene. Betydningen av dette varierer først 
og fremst med planteart og med mengden av vannløselig 
fluor i jord ( Asheim et al. 1991 ). 


Vi har gjort noen få forsøk for å belyse spørsmålet om 
fluoropptak fra jord og nedbør under forurensningshelast
ninger som er aktuelle i skogområder ved verkene. Som 
forsøksarter er valgt perikum og rogn. Perikum er svært 


ømfintlig for fluor og har en flerårig jord stengel som kunne 
tenkes å lagre fluor. Rogn tar opp relativt mye fluor. 


Forsøkene er kalt transplantasjonsforsøk og vannings
forsøk. Ved transplantasjonsforsøkene ble torv, jord og 
planter flyttet fra steder med forskjellig grad av forurens
ning til et referanseområde (Figur 3). I forhold til kontrol
leddet inneholdt de forurense te jordtypene 4-7 ganger så 
mye vannløselig og 3-10 ganger så mye CaCI2-Iøselig 
fluor. 


Figur 3. Perikwnplanter som ble fly/le/med rot og jord fra 
Hjelle i Ardaltil Molde 7.6.1991. De nedre bladene, som 
var utviklet i lØpet av den tiden som plantene vokste pd 
Hjelle, lwdde.fluorskader i form av brune nekroser i 
bladspissene. De øvre bladene, som ble utviklet eller at 
plantene var.flyllettil Molde, var symptomfrie. Bildet er 
tatt 7.7.1991. Resten av sommeren og i de fØlgende dr 
utviklet plantene seg normalt, uten .~ymptomer pd .fluor
skade. 


Dyrkings- Fluorinnhold i jord Fluor- Blad- Plante-


sted .Jord FH20 F CaCI2 opptak skade høyde 
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (%) (cm) 


Hoås Hoås 1,4 20J 28 75 25 
Romfo Romfo 2,0 13,9 30 67 15 
Gjøra Gjøra 1,2 6,2 15 59 29 
Eidsvåg Hoås 1,4 20,j 4 21 30 
Eidsvåg Romfo 2,0 13,9 7 41 28 
Eidsvåg Gjøra 1.2 6.2 4 28 30 


Tabell 2. Fluoropptak. hladskode og plrmtehø_wie hos transplanterte perilwmplanter. Forsøksperiode: 21.5-16. 7. 92 
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Resultater fra et transplantasjonsforsøk er vist i Tahell 2. 
Fluoropptaket ble tydeligvis i all overveiende grad bestemt 
av voksestedet. Jordtypen hadde knapt noen påviselig 
virkning. Planter som vokste i SunndaJen fikk mest blad
nekrose, men også planter som vokste i jord som var flyttet 
til Eidsvåg fikk betydelige skader. Det er uklart om dette 
skyldes flyttingen eller andre forhold . 


Et annet forsøk bekrefter dette resultatet mht fluoropptak. 
Her ble perikum planter dyrket i Molde i jord fra fem for
skjellige steder i Sunndalen og to i Eresfjord. Fluoropptaket 
var under lO mg/kg i alle prøvene bortsett fra en, som 
hadde vokset i jord fra Eres(jord. Ikke i noen av jordtypene 
fikk plantene bladnekroser, og det var ingen klare forskjel
ler i pl<mtehøyde eller tørrstoffproduksjon (Figur 4). 


Figur 4. Perikwnplanter som er dvrket i Molde i jord jh1 


j(Jnkjellige steder i Sunndal og f."resjjord (kontroll). 
Konsentrasjonen av vannløselig filwrid i jorda var hhv. 
4,54, 1,39, l, 95, J,IR, 0.44 og <0.30 mg/kg på stedene 
Sunndalsøra, Hoås. ROII!(o. GjØra. BørstØI og Eresfjord 


Forsøks- Fluorinnhold Fluorinnhold i vann (mglmZ) 


sted 


Eres(jord 
Ottem 
Løykja 


i nedbør 
(mg/ml) 


5 
50 
100 


o 
2 
9 


45 


3 180 360 
2 2 2 


11 12 18 
28 44 38 


Tabell 3. Fluoropptak i perikum etter vatning medfilwri
der/ vann. Forsøksperiode 3.6. -28.7.1993. f:nhet mg F/kg 


Forsøks- Fluorinnhold Fluorinnhold i vann (rnglm2) 


sted i nedbør 
(mg!m2) o l 180 360 


Eres(jord 5 3 4 3 4 
Romfo 80 103 110 114 101 
Mæle l lO 166 149 165 152 


Tabel/4. Flrwropptak i rogn etter \'(lfning med.fllwridert 
\'(IJJ/1 . Forsøksperiode 3.6.-12.8./993. Enhet mg Flkg 


Ved vanningsforsøkcne ble det tilført forskjellige mengder 
natriumfluorid løst i vann til 3m' store sirkelflater med ett 
eller flere rognetrær i midten, og til l m' store ruter med 
tette, jevne bestand av perikum. Ved dosering av fluorid har 
vi tatt utgangspunkt i de ftuorrnengder som tilføres med 
nedbør i Årdal og Sunndal, og så øket disse to til fire 
ganger. Forsøkene er gjort på steder som har fors~jellig 
grad av fluorforurensning i luft, nedbør og jord, for å kunne 
påvise eventuelle san1spillseffekter, dvs. om virkningen av 
det fluor vi tilfører er avhengig av hvor "mettet" systemet er 
med fluor fra før . 


Forsøksledd og resultater er vist i Tabell 3-4. Det var 
ingen signifikante virkninger av behandlinger på fluor
opptak, verken hos rogn eller perikum. 


Vi har beregnet hvilket fiuoropptak en ville ha fått 
dersom alt eller en del av det fluor som var tilført ekstra 
med vrumingen hadde vært tatt opp i plantene. Tørrstoff
produk~jonen (TS) av perikum (overjordisk del) i løpet av 
forsøksperioden kan anslås til 300 g TS/m2


• Dersom alt til
fØrt fluor hadde vært tatt opp i plantene, ville den høyeste 
fiuordosen gitt et øket fluoropptak på (360 mg F/m' )/(300 g 
TS/m')=l,2 mg Flg TS, eller 1200 mg F/kg TS. Selv om 
bare 10% hadde blitt tatt opp, ville dette representert en 
mangedobling i forhold til det fluoropptaket som er funnet. 
Tilsvarende beregninger for rogn gir omtrent samme 
resultat. 


Konklusjonen må bli at fluoropptak i rogn og perikum 
fra jord og nedbør er ubetydelig ved de aktuelle forurens
ningsnivåene som vi har undersøkt. 


2.3 Variasjon i fluoropptak innen plantearter 
Nesten 4000 planteprøvcr er analysert på fluor. Over 90% 
av prøvene er hlad og nåler, resten er bark, nakne skudd og 
ved. Det er flest prøver fra Sunndal og Årdal, betydelig 
færre fra de andre stedene (Tabell 5). 


Sted År Antall Prosent iler 
Min. Median 90% Maks. 


Sunndal 1990-93 1928 l 20 86 1365 
Årdal 1991-93 1149 l 52 235 2431 
Mosjøen 1991-93 328 2 16 50 472 
Husnes 1991-93 240 14 110 780 
Lista 1992-93 119 l 6 47 191 
Karmøy 1993 40 5 13 67 401 
Høyanger l 1992-93 30 24 118 421 714 
TyssedaJ2 1993 9 3 12 191 192 


l Ingen prøver fra bakgrunn.,onm\dcr 


~ Aluminiunwerket bl e nedlagt i 198~ 


Tahell 5. Fordeling av.fluorkonsemrasjoner i planteprøver 
samlet i 1990-1993 ved alwniniwnverk i Norge. Enhet 
(mg/kg). 
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De fleste fluoranalysene er utført ved laboratoriet til ved


kommende verk. Alle verk bruker samme metode og utstyr, 


som er utviklet av SINTEF i Trondheim (Nagy & Keul 


1978). Det som måles er total fluorid. 


Ca. 100 parallellprøver er analysert både av SINTEF og 


av vedkommende verk. Prøvene er fordelt på forskjellige 


plantearter og konsentrasjonsnivå. En sammenlikning viste 


at verkenes analyser i gjennomsnitt lå ca. 10% lavere enn 


SINTEFs. 
Forskjeller mellom laboratorier betyr likevel lite sam


menliknet med andre feilkilder. Dette kan være feilmerking 


og forbytting av prøver og skrivefeil ved rapportering. Så 


langt mulig er mistenkelige verdier sjekket og eventuelt 


korrigert. 
Når en skal vurdere resultatene, betyr biologisk betinget 


variasjon mye mer enn analysefeil. Forskjellige individer 


av samme art på samme voksested tar opp ulike mengder 


fluor. Variasjon i fluorkonsentrasjon mellom prøver fra 


enkeltindivider av samme art samlet på samme sted og 


tidspunkt kan uttrykkes ved variasjonskoeffisienten, som er 


standardavvik i prosent av gjennomsnittet. I vårt materiale 


er denne ca. 30%. Som oftest har vi samlet prøver fra flere 


individ på et prøvested til en analyseprøve, men dette har 


ikke alltid vært mulig. En bør derfor ikke tillegge enkelt


verdier for stor vekt. 


I tillegg til denne tilfeldige variasjonen kan en ha syste


matiske forskjeller, f.eks. mellom yngre og eldre blad, store 


og små trær, oppe og nede i krona, lo- og leside i forhold til 


forurensningskilden, m.m. Effekten av bladalder er særlig 


viktig hos bartrær med flere nåleårganger (Robak 1969, 


Horntvedt 1971), og vil ha betydning ved alle fluorbelast


ninger. De andre effektene vil ha størst betydning nær 


utslippene og i relasjon til støvforrnige forurensninger. 


Ved en liten undersøkelse i Sunndal fant vi ingen 


forskjeller i fluorkonsentrasjon øverst og nederst i krona 


på store bjørketrær, og heller ikke mellom små og store 


bjørketrær. Småtrær av gråor hadde derimot lavere fluor


konsentrasjon enn store trær (Tabell 6). Dette var sann


synligvis en effekt av bladalder mer enn av størrelsen av 


trærne. Unge trær har mer av nye skudd som vokser 


utover sommeren, og bladene på disse er yngre enn de som 


dannes på gamle skudd om våren. Hos de aktuelle prøve


trærne betydde dette mer hos gråor enn hos bjørk. 


Tretype Gjentak 


Gråor, små trær 14 47 18 


Gråor, store trær 102 99 77 


Hengebjørk, små trær 61 61 52 


Hengebjørk, store trær, øverst 59 49 70 


Hengebjørk, store trær, nederst 77 63 79 


Tabell6. Fluorkonsentrasjon i blad: Variasjoner mellom 
trær på samme sted. Enhet mg/kg. 


2.4 Fluoropptak i blad av ulike plantearter 
Til tross for store individuelle forskjeller kan ftuoropptaket 


variere systematisk mellom forskjellige arter. Den artsbe


tingete variasjonen er av betydning når en skal vurdere 


risiko for at beitende dyr skal få fluorforgiftning, for at trær 


og annen vegetasjon skal skades, og når en skal beregne 


tørravsetning av fluorid på et areal. 


Innen samme planteart er det som regel god sammen


heng mellom fluoropptak og skade. Hvis en kjenner denne 


sammenhengen, kan en utfra fluoranalyser si noe om risiko 


for skade. Men hvis en sammenlikner forskjellige arter er 


det ikke nødvendigvis noen slik sammenheng. Ved samme 


eksponering kan en art bli mye skadd, men ta opp lite fluor, 


mens en annen art ikke blir skadd selv om den tar opp mye 


fluor. 
Vi har undersøkt en rekke arter mhp. fluoropptak og 


skader. Tabell 7 viser prosentiler for fluorkonsentrasjoner 
i arter og grupper av arter av trær, gras og urter, bregner, 


lyng og moser. 
Når en skal sammenlikne fluoropptak og fluorskade hos 


ulike arter under naturlige forhold, er det et problem at ikke 


alle arter finnes alle steder. Sammenlikningen kan derfor 


bli haltende. Vi har valgt å bruke rogn som referanse, og å 


sammenlikne fluoropptaket i andre arter med ftuoropptaket 


i rogneblad samlet på samme sted og tidspunkt. Rogn er 


vanlig utbredt, den tar opp relativt mye fluor og er en viktig 


beiteart for vilt. For hvert prøvested hvor det er samlet 


prøver både av rogn og av en eller flere andre arter er fluor


konsentrasjon i hver art beregnet i prosent av den i rogn. 


Gjennomsnitt av disse prosentverdiene fra alle prøvesteder 


er gitt i Tabell 7. 


Av de undersøkte treslagene er det ingen som har høyere 


fluoropptak enn rogn. Nærmest kommer hassel og selje. 


Prøver av alm og lind viste variable, men tildels relativt 


høye verdier. Vier hadde også relativt høyt opptak, men her 


er det bare noen få prøver, fra fjellstrøk ved Årdal. Prøvene 


av einer omfatter alle nåleårganger (ca. tre), og fluoropp


taket pr. år synes derfor å være omtrent på nivå med furu 


og gran. Verdiene gjelder fluoropptaket inntil prøvesam


ling. Arter som skyter sent om våren vil ha vært eksponert 


kortere tid enn arter som skyter tidlig. Noe av forklaringen 


på at treslag som eik, ask, osp, gran og furu har relativt lavt 


fluoropptak er nok at de skyter relativt sent. 


Fluoropptaket i lyngarter er lavt. Blåbær tar opp bare 


ca. 30% sammenliknet med rogn, og andre arter som 


blokkebær, røslyng, krekling og tyttebær ligger alle godt 


under 50%. 
Av gras og urter er det hvitveis som peker seg ut med 


høyere fluoropptak enn rogn . Her må en imidlertid ta 


hensyn til at hvitveis er typisk vårplante, og at prøver er 


samlet senest i begynnelsen av juli. Fluoropptaket i hvitveis 


er høyere enn i rogn i løpet av denne delen av vegetasjons


perioden, men ikke nødvendigvis høyere enn det maksi


male nivå som rogn vil nå i løpet av sommeren. 


I tillegg til arter som er nevnt i Tabell 7 er følgende 


arter av urter og gress analysert: Rødkløver, turt, tyrihjelm, 
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gaukesyre, teiebær, burot, engstorkenebb, markjordbær, eksemplet viser at en ikke kan utelukke at det også finnes 


mjødurt, skrubbær, tiriltunge, sløke, blåtopp, bringebær, andre planter i vår flora som har abnormt høyt fluoropptak 


smyle, rødknapp og marikåpe. Fluoropptaket avtar i nevnte fra jord. I en undersøkelse i USA ble det funnet tilsvar-


rekkefølge, men prøveantallet er lite og rangeringen ende forhold mellom fluorkonsentrasjonen i en bregne 


derfor svært usikker. Ingen av artene tar opp mer fluor (Polystichum munitum) og andre planter i omegnen av et 


enn rogn. aluminiumverk (Newman & Murphy 1978). 
Skogburkne, som er morfologisk svært lik ormetelg, har 


Planteart Antall Prosentiler %av et fluoropptak på bare omtrent halvparten av det i rogn. 


prøver Min. Median 90% Maks. rogn Andre undersøkte bregnearter omfatter strutseving, fugle-


Trær: telg, hengeving, sauetelg, geittelg, einstape, sisselrot og 


Rogn 1057 1 38 178 807 100 bjønnkam. Disse ligger på nivå med skogburkne eller 


Hassel 21 3 42 130 138 80 lavere. 


Selje 205 l 33 118 610 79 Fluoropptaket i mose var like høyt som i rogn, tildels 


Gråor 305 26 81 171 63 høyere. Dette kan skyldes at mose filtrerer nedbøren ganske 


Vanlig bjørk 726 24 87 782 58 effektivt, og får et tilskudd av fluor herfra som høyere 


Hegg 153 l 26 81 220 57 planter ikke får. Dessuten har mose lengre vegetasjons-


Einer alle årg. 43 l 29 82 160 47 periode enn høyere planter. 


Osp 31 2 20 75 153 43 


Gran fjorårsn. 12 4 18 40 45 40 2.5 Fluoropptak i bark og ved 
Hengebjørk 63 2 39 128 813 37 Analyser av bark, ved, greiner og kvist viste at hos de fleste 


Furu fjorårsn. 43 3 17 82 187 32 undersøkte treslag var fluoropptaket i bark gjennomgående 


Eik 20 l 5 17 63 21 lavt, og langt lavere enn i blad av samme art på samme sted 


Gran årsnåler 57 8 19 105 18 og tid. I greiner og kvist var fluoropptaket mindre enn i 


Furu årsnåler 117 l 8 41 287 13 bark, og i ved kunne det knapt påvises noe fluoropptak 


Andre arter (11) 68 2 22 133 540 55 (Tabel/8). 
Gras og urter: 


Hvitveis 19 3 23 65 105 144 Treslag Antall Prosentiler %av 
Geiterams 16 2 20 62 65 66 prøver Min. Median Maks. rogneblad 
Perikum 118 1 14 116 33 Bark: 
Liljekonvall 45 2 8 23 29 19 Vanlig bjørk 33 9 346 2431 1680 
Andre arter (17) 27 2 39 92 296 36 Hengebjørk 17 3 155 1413 332 
Bregner: Grå or 9 11 40 113 27 
Ormetelg 65 5 124 596 1114 264 Furu 12 3 22 48 15 
Skogburkne 32 2 26 101 229 45 Rogn 14 2 5 18 5 
Andre arter (9) 33 l 38 79 211 25 Selje 6 l 4 11 4 
Lyng: Andre (3) 3 2 6 8 
Røslyng 17 4 13 40 125 36 Kvist: 
Blåbær 31 3 24 69 77 28 Vanlig bjørk 16 6 35 137 49 
Andre arter (3) 4 60 27 Hengebjørk 4 23 58 131 22 
Moser: Gråor 28 4 14 38 8 
Bunnveg. uspes. 29 147 569 80 Blåbær 15 3 9 35 
Fem arter 12 139 624 100 Hegg 9 4 9 18 


Rogn 20 l 7 23 
Tabell 7. Fluorkonsentrasjoner i blad av ulike plantearter, Selje 21 2 8 43 


·samt i prosent av rogneblad på samme sted og tid. Enheter Andre 3 6 12 14 
mg/kg og%. Ved: 


Alle arter (5) 19 l l 3 
Blant bregner og sneller er det ormetelg som avviker 


ekstremt fra alle andre. Fluoropptaket er i gjennomsnitt Tabel/8. F/uorkonsentrasjoner i bark, kvist og ved, samt i 


ca. 2.5 ganger så høyt som i rogn, og i mange tilfeller tre til prosent av rogneblad på samme sted og tid. Enhet mg/kg 
fire ganger så høyt. Til forskjell fra alle andre planter som og% 
vi har undersøkt har ormetelg høye fluorkonsentrasjoner 


også i de fleste prøver fra referanseområder. Dette må Et unntak var bjørkebark. Det høyeste fluorkonsentrasjon i 


skyldes fluoropptak fra jord. Plantearter med atypisk fluor- noe plantemateriale i denne undersøkelen, nærmere 2500 
opptak er kjent fra andre himmelstrøk (NAS 1971). Den mg/kg, ble funnet i bark av vanlig bjørk. Nesten alle prøver 


økologiske betydning av ormetelg er neppe stor, men av bjørkebark, både vanlig bjørk og hengebjørk, inneholdt 
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mange ganger så mye fluor som rogneblad på samme sted 


og tidspunkt. 


Den viktigste forklaringen på den høye fluorkonsentra


sjonen i bjørkebark er sannsynligvis at bjørkebark blir 
svært gammel. Bjørkebarken består ytterst av never, og 


denne skaller bare i liten grad av etterhvert som treet blir 
eldre. Hos de fleste andre treslag skaller den gamle ytter


barken av etterhvert og blir derfor ikke så gammel. Ana


lyser av never og innerbark (phloem) hver for seg, viste at 


det er neveren som har høy fluorkonsentrasjon. I ilmer
barken var fluorkonsentrasjonen under 10 mg/kg. Analyser 


av bjørkebark fra forskjellige høyder oppover stammen 
viste at fiuorkonsentrasjonen øker fra øverst til nederst, 
altså fra yngre til eldre bark. 


2.6 Symptomer på fluorskade 
Fluor som tas opp i planter følger transpirasjonsstrømmen 
og akkumuleres i bladspiss og bladrand, hvor transpirasjo


nen er størst. Denne akkumuleringen finner en både når 
plantene eksponeres for gassformig fiuorid, når de sprøytes 


med ftuorløsninger, og når de tar opp fluor gjennom 


røttene, fra jord eller vannløsninger (Jacobson et al. 1966). 
Når ftuorkonsentrasjonen i blad vevet overskrider en 


kritisk grense, opptrer synlige skader, oftest i form av 


nekroser, også kalt "svidning". Slike symptomer er be
skrevet for en rekke arter (se f.eks . Treshow 1969) og 


relatert til fluordoser i luft eller blad. 
B ladnekrosene kan ha konsekvenser for platenes esLe


tiske, økonomiske og økologiske verdi. Den relative betyd


ning av disse varierer med planteart og med når i plantens 
utvikling som skaden opptrer. 


Typiske fluorskadesymptomer er registrert på mange 


plantearter i Jøpel av de årene som Effektstudien har pågått 
(Tabel/9). Del er fles l arter med symptomer i Årdal, færre i 


Sunndal og Mosjøen. 


Urteaktige planter Treaktige planter Bregner og sneller 


Firkantperiku m Furu Skogburkne 


Prikkperikum Osp Ormetelg 


Liljekonvall Rogn Einstape 


Kranskonvall Vanlig bjørk Sauetelg 


Mai blom Hengebjørk Engsnellc 


Gaukcsyre Selje 


Skogstjerneblom Gråor 


Geiterams Blokkebær 


Eng syre Blåbær 


Skogstjerne Kvillyng 


Kvitmaure Tyttebær 


Tabell9. Plantearter hvor det er registrert.fluorskader på 
bladene i årene 1990-93 rundt ett el!er.f/ere verk, ordnet 
etter avtakende Øll!fintlighet innen hver gruppe. 


Det dreier seg stort sett om velkjente og karakteristiske 
symptomer i form av nekrose og klorose i bladspiss og 


bladrand. Symptomene er sammenliknet med de som er 


rapportert tidligere. Særlig har Gunnar Romørens under
søkelse fra Årdal vært nyttig (Romøren 1973). 


Figurene 5- 18 viser typiske skadesymptomer hos endel 


arter. Fluorkonsentrasjon i bladene er <mgitt i de tilfellene 
hvor den er analysert. Fluorkonsentrasjon i rogn er også 


angitt, som et mål for fluorbelastningen på stedet. 


Figur 5. Fluorskade pil fi.m.t. Hjelle, Årdal, 80 m.o.h., 
2.8.1993. Fluorinnhold i årets ntller var 17 mg/kg, og i 
rogneblad 116 mg/kg. Medianverdi.for milltefiuorkonsen
trasjoner i h!ft i vegetasjonsperioden av 0,31 'llglm3.for 
gas.~{ormig og 0,80 )Jg!m3.for total.fiuorid. 
Nillespissene på årets skudd dør og blir brune. Eflerhvert 
dcmnes det et mørkere bilnd i grensesonen mellom dØdt og 
levende vev. Dess sterkere eksponering, dess større del av 
hver nål og dess flere nåler pr. skudd blir skadd. Nc1!ene 
skades som regel bare i løpet av sin.første vegetasjons
periode. Den individuelle variasjonen er stor. Dette treet 
var av de sterkest skadde. Noen trær hadde ikke skade
symptomer i det 17ele tatt. Alle.fi.trutrærne på denne lokali
teten er nyplantet i senere år, og de representerer således 
en populasjon som ikke er selektert mhp .. fiuorresistens. 







Figur 6. Fluorskade p(} buskfuru. H(Jvik, Karmøy. 
20 m.o.h, 8.9.1993. Fluorinnlwld i arets n(J/er 30 mg/kg, 
i rognehlad l 98 mg/kg. Tvpisk nekrose i ndlespi.uene og et 
markert mørkt hand i grensesonen mot friskt vev. 


Figur 7. F/uorskade pd normannsgran (A bies nomwn
niana). Hods, Sunndal, 27.8.1991. Fluorinnlwld i rogn 155 
mg/kg. Lys brun nek rose i ndlespissene p(} jJordrsskuddene 
er utviklet i 1990. Pd dreis nd/er er nekroser i ferd med a 
utvikles. Nd/er som ennd ikke llarfd/1 brune spisser er 
gulaktige (k/orotiske) i spissen. Et mørktluJnd i grense
sonen er lite framtredende i dette tilfellet, men forekommer 
nokså vanlig ogsil hos edelgraner. 


Pigur 8. Fluor.~kade pC/ osp. Vel/i, Ardal, 500 m.o.h., 
8.8.1991. Fluorinnlwld i osp 78mglkg, i rogn 160 mg/kg. 
Bladranden blir fØrst rødlig misfarget, deret/er utvikles en 
brun til svar({arget nekrose. All eldre osp pd denne lokali
teten er drept for mange dr siden, men arten har overlevet 
og regenererer nd frodig ved rotskudd. 


Pigur 9. Flum·skade pd rogn, Vetti, Arda/, 500 m.o.h., 
8.8.1991. Fluorinnhold 160 mg/kg. Rødbrttn nekrose i 
bladranden. Fargen kan variere noe over mot svartbrun. 
Jblandt.forekommer nekrose pd hele ytre halvdel av bladet. 
Det er mer usikkert om dette sf..:y/des.fluorskade. men 
Romøren (1973) har det med. 







Figur JO. Skade ptJ hengebjørk. Tyinvegen, Ardal, 
100 m.o.h.. 7.8.1993. Fluorinnlwld i rogn 220 mg/kg. Gul 
klo rose i hladrand og innover mellom hladnervene. Samme 
symptom er.funnet hos vanlig bjØrk, og hos begge m1er 
hare i de mest belastete omrtJdene nær Ardal Verk. Likevel 
er det lill usikkert om dette er.fluorskade. Romøren (1973) 
nevner ikke dette symptomet. bare skarpt avgren.~et /mm 
bladrandnekrose. 


Figur 11. Fluorskade ptJ geiterams. Rattdsdalen, Ardal. 
700 m.o.h .. 7.8.1993. Fluorinnhold i rogn 83 mg/kg. Lys 
brun, .~karpt avgrenset nekrose i bladspi.uen. 


Figur 12. Fluorskade ptJ liljekonvall. Sunndalsøra. 
5 m.o.h. , 18.6.1991. Fluorinnhold i rogn 43mglkg. 
Brun spissnekrose avgrenset med en mørkere grensesone. 
Nekrosen brer seg ofte lengst nedover langs bladranden. 
Det kan ogstJ forekomme isolerte nekrotiske flekker nær 
bladspissen. Sammen med perikum hører liljekonvall til 
de mest .fiuorØnJfintlige viltvoksende planter som vi har 
funnet. 


Figur 13. Fluorskade ptJ kranskonvall. Toppen, Mosjøen. 
20 m.o.h., 3.9.1992. Fluorinnhold i rogn 42mglkg. Lys 
hnm bladspissnekrose, avgrenset med et mørkere Mnd. 







Figur 14. Fluorskade pa firkanrpe rikwn Ovenfor 
Eldegard, Ardal. 600 m.o.h., 5.8.1991. F/uorinnho/d i rogn 
34mg/kg. Firkantperik11111 (og prikkperikwn) er .~vært 
Øll!{intlig ovelfor.fluorid. Den Ulvik/er lys lmm bladspiune
krose i større avstand fra alwniniumverk enn de .fleste 
andre planter. Ved lav eksponering \'i/man ofte fØrst finne 
skade pa bladene pr'J midtre del av planten. Med økende 
eksponering utvikles nekrose pr'J en større del av hvert blad, 
og på flere blad mot toppen av planten. De aller nederste 
bladene er ofte symptonifrie eller har diffitse symptomer. 


Figur 15. F/11orskade pd ormer elg. Sunndalsøra. 5 m.o.h .. 
13.lU993. Fl11orinnhold 124 mg/kg. Flltorinnlwld i rogn 
208 mg/kg. Brun randnekrose ptJ smtl.finnene, Gl'f?renser 
med er markert mørkfiolerr btind. Liknende symptom .finnes 
pa skogb11rkne. Fluoroppraker er som oftest mye større i 
ormetelg enn i andre p/amer. men ikke alltid- som i dette 
tilfellet. 


Figur 16. Fluorskade pd einstape. Hjelle. Ardal, 
100 m.o.h., 27. 7. 92. Fluorinnhold i rogn 194 mg/kg. Lys 
brun, skwpt avgrenset nekro.~e i spissen av snu'ljinnene. 
Inne1~(or er det et klorotisk parti. Liknende flekkvis kl01·ose 
og nek rose er ogs(J vanlig i forbindelse med normal aldring 
liM einstape pa et/ersommeren. Det avgjørende for ar delle 
ti((ellet vurderes som typiskffltorsk.ade er at symptomet 
opptrer .~d Tidlig ptJ sommeren. og at nekrosene er sa regel
messige. 


Figur 17. Fluorskade p(J blokkebær og hldhær. Vel/i, 
Ardal, 500 m.o.h .. 8.8.199 l. Fluorinnhold i b/abrublad 37 
mg/kg, i rogn l 60 mg/kg. Bnm nekrose i bladspiss Of? lill 
innover langs hladranden. Hos h!ahær U/vikles vanligvis en 
mørkere grensesone. 







Figur 18. Fllwrskade pa tWtelurr. Moa, Årdal, 120111 o.h .. 
28 7. l 992. Fltwrinnlwld 105 mg/kg. Flrwrinnho/d i rogn 
297 lllglkg. Bmn nekro.1·e og klorose i bladspissene. 


I Ardal er bladnekroser og kloroser på hjørk i de siste årene 
bare funnet på de mest eksponerte lokalitetene næm1est 
Ardal Verk. Skader på furunåler observert i områder 
mellom Vettismorki ved Utledalen og Eldegard ved 
Ardalsvatnct. I Vettismorki og ved Eldegard forekom 
skader hare pa nåler fra 1990 og tidligere, dvs. at fluor
utslippene i 1991 og senere ikke har gitt skader pa furu. 
Næm1ere verket f.eks. ved Hjelle i Utledalen og på begge 
sider av Moadalen, har det forekommet fluorskader på furu
nåler også i senere år, særlig på nyplantet furu. Også på 
rogn og osp er det registrert bladnekroser så langt som til 
Vetti og Eldegard . Skader på ar1dre arter (jfr. Tahel/9) har 
også stort sett forekonm1et innenfor dette området, men 
hladnekroser på perikum og liljekonvall er funnet også i 
større avstand. 


I Sunndal har det i løpet av de siste årene vært spor av 
sviskade på furu nåler helt til Romfo, men her bare på nåler 
fra fØr 1990. På furunåler fra 1990 ble det funnet sviskade 
i området fra Sunndalsøra til Hoås, og på yngre nåler ikke 
noen steder. På perikum og liljekonvall (som er svært van
lig i Sunndal) har typiske bladnekroser forekommet fra 
Gjøra i sørøst og nesten til Eidsøra i nordvest. 


I Mo~jøen er hladnekroser på liljekonvall er nokså vanlig 
innenfor et område på ca 7 km nord og sør for aluminium
verket. Men svake symptomer er også observert på flere 
ar1dre arter så langt sørover som til Skogsåsen. Selv om 
det oftest dreier seg om svært svake skader, er det 
overraskende å finne skader i det hele tatt, ved så lave 
fluorbelastninger. 


Pa Husnes og Kam1øy var sviskader he grenset til om
råder inntil l km fra verkene. 


2. 7 Utbredelse av fluorforurensning 
Utbredelsen av lluorfnrurensning er unders1~kt ved hjelp av 
hladanalyser. Bladprøver av bjørk, graor, selje og rogn er 
sarnlet i forskjellig retning og avstand fra verkene. Hven 
prøvested er delinert ved den lxl km UTM-ruten som den 
ligger i og ved hØyde over havet. Det er lagt vekt pa a 
dekke de omrilder som ble arll:all a være påvirket av for
urensning, men dekningen er også betinget av terreng
messig tilgjengelighet. 


Selv om det er velkjent at røykspredning påvirkes av 
topografiske forhold, sa synes det som om dette ikke i til
strekkelig grad er ivaretatt i de meteorologiske sprednings
modeller som er i var1lig hruk. F.eks . har NILU beregnet 
konsentrasjoner av ftuorid i luft i forskjellig avstand fra 
Sunndal Verk (Bøhler og Larsen 1991 ). Disse beregningene 
viser en reduksjon til under en tiendedel i en avstand pa lO 
km san1menliknet med 1 km fra verket. Et stort materiale 
av bladanalyser viser at det knapt er påviselige forskjeller 
i ftuorkonsentrasjoner innen dette området. 


Spredningsmønstrene som er presentert i Figurene 19-25 
refererer til rogn i midten av august. Der hvor del er prøver 
av bjørk, gråor eller selje er ftuorverdiene justert. De er 
også justert hvis tidspunktet for prøvesamling avviker med 
mer enn en uke fra 15. august, 


Spredningsmønstrene er basert på to eller flere års prøve
sanlling på alle steder, unntatl Høyanger og Karmøy. Fluor
verdiene som ligger til grunn for spredningskartene er gjen
nomsnitt over alle år, treslag, og høyde over havet (der det 
er prøver fra flere høyde lag innenfor samme 1 x 1 km rute) . 


l Årdal (Figur 19) var det et kompakt område rundt 
Øvre Årdal og nedre deler av Utledalen og Moadalen som 
hadde tluorkonsentrasjoner på over 100 mg/kg i rognehlad . 
Høyeste verdi var 365 mg/kg, og det var 11 ruter som had
de verdier over 200 mg/kg. På de fleste arter er det stort sett 
innenfor dette området at det har forekommet symptomer 
på nye ftuorskader, dvs. ftuorskader som har oppstått i løpet 
av de tre siste årene. 


Fluorverdier på 31-100 mg/kg i rogn dominerte i Hjelle
dalen, i Vettismorki, nedre del av Fardalen, øvre del av 
Moadalen, og langs Årdalsvan1et og Årdals(jorden helt til 
Offerdal. 


Fluorverdier på 11-30 mg/kg forekom innerst i Utledalen 
til Skogadalsbøen, lengst øst i Vettismorki, det meste av 
Fardalen, øvre del av Nundalen, hele Seimsdalen og 
Offerdalen. Sannsynligvis finnes dette nivået også langs 
Årdals(jorden vest for Offerdal, men her er det pga. 
vanskelig adkomst ikke san1let prøver. 


Alle prøver fra Luster(jorden og Sogndal hadde ftuorver
dier under JO mg/kg. I Årdal fantes tilnærmete bakgrunns
verdier bare i høytliggende områder mot nord og vest. 


l Sunndal (Figur 20) var det en prøve, tatt like ved 
verket, som hadde ftuorkonsentrasjon på over 200 mg/kg. 
Fluorverdicr over 100 mg/kg forekom fra Sunndalsøra og 
til litt forbi Hoås, ca. 12 km fra verket. Noe over halvparten 
av rutene i dalbunnen i dette området hadde ftuorverdier 
over 100 mg/kg. 







Videre oppover Sunndalen til Gjøra (35 km SØ) var del el 
ftuomivå på 30-100 mg/kg . Dette nivået fantes også langs 
innerste del av Sunndalsfjorden, omtrent til Svinbergetl
OppdØI, og i nedre del av Grødalen . Verdier på l 1-30 
mg/kg forekom videre utover Sunndals(jorden omtrent til 
Jordal (Åfar), i området rundt Ålvundeid, i store deler av 
Litledalen og Grødalen, og fra Gjøra opp Gråurda og nesten 
til Lønset 


Verdier på 10 mg/kg og lavere forekom øverst i Litle
dalen, i Øksendalen, sør og vest for Jordal, fra Ålvundeid 
og nordover, og i Virumdalen. 


l Mosjøen (Figur 21) var det ingen prøver som hadde 
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fluorverdier på over 100 mg/kg, men det mangler prøve 
fra den næm1este ruten sør for verket. fordi denne ligger i 
bybebyggelsen i Mosjøen sentrum. Fluorverdierpå 31-100 
mg/kg forekom nokså regelmessig ca. 7 km sørover 
Vefsndalen, og spredt omtrent like langt nordover langs 
Vefsn(jorden. Verdier på 11-30 mg/kg forekom ca. 14 km 
i hegge retninger. 


På Husnes (Figur 22) var det en prøve like ved verket, 
som hadde ftuorkonsentrasjon over 100 mg/kg. Verdier på 
31-100 mg/kg forekom inntil 3 km nord og sør for verket, 
og 11-30 mg/kg inntil 4 km. 


På Li.~ta (Figur 23) hadde en prøve rett sør for verket 


Vettismorki 


Figur 19. FluorkonsenJrasjoner i roJ.?neblad (mg/kg) i midJen av augu.w ved aluminiwnverkel i Årdal. 
Gjemwmsnitt m· verdier{or 1992 og 1993. Rutene er lxl km 


l 







" l _-/ 
l 


T egnforkLumH 


• <10 


011 · .'\' 
l o 31-65 


• 66- JOD 


• 101- 2(10 


• > 200 


nw. F/lq~ * Vt>rk!!t Okm .__ __ _J 


r.-


Figur 20. Fluorkonsenrrasjoner i rognehlad (mg/kg) i midten av august ved alwniniumverket i Sunndal. Gjennomsnitt av 


verdier for 1991, 1992 og 1993. Rutene er 1x1 km. 


(Lomsesanden) fluorkonsentrasjon over 100 mg/kg. Tre 
prøver 1-2 km Øst og sørøst for verket hadde verdier på 
31-100 mg/kg, og et par prøver rett vest for verket 11-30 
mg/kg. 


På Karmøy (Figur 24) var det tre prøver innenfor l km 
nord og nordvest for verket som hadde ftuorkonsentra~jon 
over 100 mg/kg. Verdier på 31-100 mg/kg fantes inntil 
4 km mot nordvest og sørøst. Verdier på 11-30 mg/kg 
forekom helt til nordspissen av Karmøy, lO km fra 
verket. 


De høye verdiene nord på Karmøy skyldes trolig at 
anlegg for behandling av avfall fra aluminiumindustrien. 


I Høyanger (Figur 25) forekom ftuorkonsentrasjoner i 
rogn på over 100 mg/kg inntil 5 km mot nordøst i Dals
dalen, og 2 km mot sørvest langs (jorden. Resten av det 
undersøkte området hadde verdier pa 31-100 mg/kg, 
bortsett fra et par prøver ved Austreim og Kyrkjebø, men 
disse var fortsatt ikke på bakgrunnsnivå. Prøvesarnlingen 
i Høyanger var egentlig ikke med på vårt program og ble 
derfor gjort nokså enkelt. Den var tydelig nok ikke tilstrek
kelig til a kartlegge hele omfanget av ftuorforurensning i 
området. 


Også i Tyssedal ble det san1let og analysert noen få 
prøver (Tabell 5). Disse viste at det forsatt forekommer 


ftuorkonsentrasjoner i rogn som er klart over bakgrunns
nivå, men utfra deres nivå (<30 mg/kg) og geografiske 
fordeling skyldes de sannsynligvis annen industri i områ
det. Et par prøver av ormetelg hadde imidlertid høye verdi
er, og medvirkende til dette kan være ftuoropptak fra jord 
som er forurenset av mange års nedfall fra aluminiumsver
ket i Tyssedal. 
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Figur 21. Fhwrkonsentrasjoner i rogneblad (mg/kg) i 
midlen av augrtst ved alwniniumverkel i Mosjøen. Gjen
nomsnilf av verdier for 1992 og 1993. Rutene er 1x1 km. 
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Figur 22. Fluorkonsentrasjoner i rognehlad (mg/kg) i 
midlen av august ved alrtminitt!llverkel pd Husnes. 
Gjennomsnifl av verdierfor 1992 og 1993. Rutene er 
Jx l km. 
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Figur 23. Fluorkonsentrasjoner i rognehlad (mg/kg) i 
midten av august ved alwniniumverket pd Lista. 
Gjennomsnitt av verdier for 1992 og 1993. Rutene er 
lx1 km. 
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Figur 24. Fltwrkonsentrasjoner i rogne/Jiad (mg/kg) i 
midlen av august 1993 ved alwniniwnverkel pd Karmøy. 
Ru/ene er l x l km. 
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Figur 25. Fluorkonsen/rasjoner i rogneblad (mg/kg) i 
midten av august1993 ved aluminiumverket i Høyanger. 
Rutene er lxl km. 


2.8 Høydegradienter 
Det meste en vet fra tidligere om utbredelsen av fluor
forurensning gjelder lavereliggende områder. For å få 
oversikt over fluorforurensning i ulike høydenivå, er det 
samlet og analysert bladprøver av rogn, bjørk og gråor fra 
50- l 00 m høydeintervall fra dalbunn eller strandkant og 
opp til skoggrensen. Prøvene er samlet pa ettersommeren 
(aug.- primo sept.). Noen steder er det også samlet prøver 
om våren (mai-juni) for å se hvor mye forskjeller i løvsprett 


med høyden betyr. 
Det er undersøkt i alt 12 gradienter i Sunndal, 8 i Årdal, 


6 i Mosjøen, 3 på Husnes og l i Høyanger. Noen av gradi
entene er gjentalt to år. De fleste er lagt til steder der det er 
sti eller veg. Dette betyr at prøvestcder i ulik høyde ikke 
alltid ligger langs en snorrett linje på tvers av lia. Dette kan 
bety litt for resultatene for det enkelte sted, i tillegg til 


andre variasjonsårsaker. 
Middelverdier og spredning for ftuorkonsentrasjoner i 


rogneblad fra 100m høgdeintervall i Sunndal og Årdal er 
vist på Figur 26 og 27. Mye av spredningen skyldes at 
gradientene ligger i forskjellig avstand og retning fra 
verkene. Derfor er seriene fra Årdal delt i to grupper, en 
med høye fl uorverdier fra steder nær Årdal Verk, og en 
med lave verdier. 


For Sunndal-serien er det en topp på kurven ved 400 
m.o.h. Tilsvarende analyser for hver enkelt gradient viste at 
av åtte gradienter i selve Sunndalen hadde seks en topp ved 
400 m.o.h., en ved 300 m.o.h. og en ved 500 m.o.h. Av de 
tre gradientene langs Sunndals(jorden hadde to en topp ved 
100 m.o.h. og en hadde en topp ved 200 m.o.h .. 


Også gradientene næm1est Årdal Verk hadde i gjennom
snitt et fluormaksimum ved 400 m.o.h. I større avstand 
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Figur 26. Fluorkonsentrasjoner i rogneblad fra forskjellige 
høyde lag i Ardal. Gjennomsnitt for sterkt eksponerte steder 
1-4 kmfra Ardal Verk, og mindre eksponerte steder 3-10 
km fra verket. 


varierte fluorkonsentrasjonene lite med høyden, i alle fall 
opp til 7-800 m.o.h. 


Også på Husnes og i Mosjøen var det noe varierende 
effekt av høyden på ulike steder. Bare på eu sted, langs 
Vefsn(jorden, var det høyest fluorverdier nederst og jevnt 
avtakende oppover. Alle andre steder var det en topp ved 
100-300 m.o.h .. I Høyanger var det en svak topp ved 300 


m.o.h. 
Til tross for variasjoner fra sted til sted kan vi konklu


dere at en ofte finner like høye og noen steder høyere fluor
konsentrasjoner i vegetasjonen oppe i lisidene som nede i 
dalbunnen eller langs (jorden. Fra 400 m.o.h . og oppover 
avtar fluorverdiene oftest raskt, men selv ved skoggrensen 
kan de være godt over bakgrunnsnivå. 


Variasjonen i ftuorkonscntrasjon med høyden over havet 
bestemmes både av sprednings- og opplaksforhold. Fordi 
lauvsprett skjer senere ved økende høyde over havet, vil 
også den tiden som bladene eksponeres for ftuorider være 
kortere. Dette vil si at målt over samme eksponerings
periode vil ftuoropplaket avta enda mindre med hØyde over 
havet enn det som tallene for fluorkonsentra~jon indikerer. 
Et forhold som kan bidra betydelig til hØyt ftuoropptak i 
visse høydenivå er den tiden som bladverket er fuktig , 
f.eks . pga. doggfall. 


2.9 Fluordeposisjon i skog 
Fluorholdige luftforurensninger tilføres skog med nedbØr 
(våt dcposisjon) og ved at gass og støv absorberes i og 
adsorberes på vegetasjon (tØrr deposisjon). En tredje 
kategori er adsorpsjon av væskedråper som ikke gir målbar 
nedbør, f.eks. tflke (okkult deposisjon). Måleteknisk er det 


enklest å regne denne som LØrrdeposisjon. 
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Figur 27. Fluorkonsentrasjoner i rognebladfraforskjellige 
høydelag i Sunndal. Gjennomsnitt ±standardavvikfor JO 
steder i 1-35 km avstand fra Sunndal Verk. 


A måle tØrr og våt deposisjon hver for seg er vanskelig og 
krever spesiell apparatur. Det vanlige er at våtdeposisjonen 
blir målt, mens tørrdeposisjonen blir beregnet utfra luftkon
sentrasjoner og en størrelse som kalles deposisjonshastig
het. Beregningsmåten er helt parallell til den som er disku
tert i denne rapporten under "Fluoropptak fra luft" (og be
heftet med samme usikkerhet). Deposisjonshastigheten bru
kes til å beregne tørravsetning på arealbasis, og tilsvarer 
opptakskoeffisienten ved beregning av tørravsetning på 
vektbasis. 


Når det gjelder fluor er det ikke så vanskelig å måle den 
totale deposisjon (summen av våt og tørr). Den eneste 
forutsetning man må gjøre er at det ikke er et betydelig 
opptak av fluor fra jord. Et estimat på den totale deposi
sjonen er summen av fluor i nedbør i skog og fluor tatt opp 
i vegetasjon. 


Nedbør i skog (± dekket av trekroner og annen 
vegetasjon) inneholder våt deposisjon og en del av tørr 
deposisjon, etter følgende kalkyle: 


Fluor tilført med frittfallende nedbør 
+ Fluor tilført som tørravsetning i nedbørmåleren 
+ Fluor utvasket fra vegetasjon med nedbør 
- Fluor tatt opp i vegetasjon fra nedbør 
= Fluor i nedbør i skog 


Det som mangler er den delen av tørrdeposisjonen som er 
tatt opp i vegetasjonen. Denne kan beregnes ved å måle 
fluorakkumulering i blad og andre deler av vegetasjonen, 
på arealbasis. 


Fluor i nedbør i skog er målt på Hoås og Gjøra i 
Sunndal. og på Moa og Hjelle i Årdal (Tabel/10). Nedbør-


målerne i skog var tilfeldig plassert på bakken innenfor 
forsøksfeltet. 


Tabel/10 viser at fluorkonsentrasjonene alle steder var 
høyere i skog enn i åpent terreng. Men pga. mindre ned-
børmengder var fluordeposisjonen i skog ikke så mye 
forskjellig fra den i åpent terreng. 


Sted P os. Periode Nedbør F-kons. F-dep. 
(mm) (mg/l) (gl daa) 


Moa Åpen 30.6-13.10.92 324 1,88 609 
Skog 30.6-13.10.92 313 2,04 639 


Moa Åpen 20.4-05.10.93 303 1,97 598 
Skog 20.4-05.10.93 287 2,05 589 


Hjelle Åpen 22.6-13.10.92 390 0,93 362 
Skog 22.6-13.10.92 301 1,00 302 


Hjelle Åpen 20.4-05.10.93 356 0,81 289 
Skog 20.4-05.10.93 263 1,05 275 


Ho ås Åpen 27.5-15.10.92 389 0,41 159 
Skog 27.5-15.10.92 349 0,54 187 


Ho ås Åpen 10.5-02.11.93 583 0,26 152 
Skog 10.5-02.11.93 464 0,41 188 


Gjøra Skog l 0.5-02.11.93 303 0,23 70 


Tabell10. Fluor ifrittfallende nedbør (i åpent terreng) og i 
nedbør i skog (± under trær og annen vegetasjon) på 
målesteder i Årdal og Sunndal 


Vi har også estimert arealbasert totalvekt og fluoropptak i 
ulike vegetasjonskomponenter i representative skogtyper i 
Årdal og Sunndal (Tabellll). Vekten av blad var lavest 
på Moa og høyest på Hoås. Den lave bladvekten på Moa 
skyldes utvilsomt at fluorbelastningen har ført til redusert 
kronetetthet, særlig på hengebjørk som er det dominerende 
treslaget her. For de andre flatene kan også forskjeller i 
treslagsammensetning spille inn. Hoås har mer furu enn 


de andre flatene, og furu har større bladvekt pr. tre enn løv
trærne. 


Fluorinnholdet i ulike vegetasjonskomponenter er bereg
net for hvert treslag og flate utfra de aktuelle tørrstoffmeng
der og fluorkonsentrasjoner. Felt- og bunn vegetasjon er ikke 
målt på prøveflatene Svalheim og Sunndalsøra. Disse har 
relativt tette trebestand dominert av gråor, og tørrvekten av 
felt- og bunnvegetasjon er lavere enn på de øvrige flatene. 


På de fleste flatene var det træmes bark som inneholdt 
mest fluor. Mengdene er korrelert med andelen av bjørk på 
flaten. Derfor er fluorinnholdet i bark høyest på Moa, der
nest følger Hoås og Hjelle. 


En del av vegetasjonen dør og tilføres marken hvert år i 
form av strøfall. Dette gjelder bladene på løvtrær, og en del 
av nålene på bartrær, feltsjiktet (gras, urter, bregner m.m) 
og bunnsjiktet (mose og lav). 


Estimert fluortilførsel til marken med nedbør og strøfall 
er vist i Tabell12. Årlig strøfall er anslått til å omfatte alt 
løv, samt 30% av furunåler og 30% av felt- og bunnsjikt. 
Tallene viser at 90-95% av fluortilførselen til bakken i 
vegetasjonsperioden skjer via nedbøren, eller rettere sagt: 
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kan måles i nedbør i skog. På årsbasis vil nedbørens betyd
ning bli enda større, fordi vegetasjonen tar opp lite fluor om 


vinteren. 


Nedbør 
Strøfall 
Sum 


Moa 
619 


26 
645 


Hjelle 
289 


28 
317 


Hoås 
188 


13 
201 


Gjøra 
70 


5 
75 


Tabell12. Fluordeposisjon med nedbør og strøjall i skog i 


løpet av vegetasjonsperioden. Enhet g!daa 


Selv om det er fluoropptaket direkte fra luft som er årsak til 
fluorskadene på planter, så skjer altså den alt overveiende 
del av fluorsirkulasjonen "på utsiden" av vegetasjonen. 


3 EFFEKTER AV ANDRE UTSLIPPSNIVÅ 
OG AKKUMULERTE EFFEKTER 


3.1 Årlige analyser av barnåler 1967-1992 
Fluorinnholdet i barnåler (gran og/eller furu) er analysert 
årlig som en del av kontrollordningen for aluminium
verkene (Røykskaderådet 1965). Denne ble etablert i 1967 
og nedlagt som en offentlig forordning i 1992. Fra noen 
steder, f.eks. Mosjøen, finnes det enda eldre serier. 


Kontrollordningen for skog var basert på opptil 20 faste 
prøvesteder ved hvert verk, i forskjellig avstand og retning. 
Hvert prøvested besto av en gruppe på ti trær. Fra disse ble 
det samlet prøver av årsnåler og fjorårsnåler om høsten, og 
av fjorårsnåler om våren (Robak 1969a og 1969b). 


l de senere år er fluorutslippene tildels sterkt redusert ved 
de verk hvor de før var høyest. Derved kan vi undersøke i 
hvilken grad de reduserte utslippene reflekteres i reduserte 
fluorkonsentrasjoner i barnåler. 


Tidsserier for utslipp av gassformig og total fluorid er 
sammenliknet med serier for fluorkonsentrasjon i årsnåler 
samlet om høsten fra relativt sterkt belastete prøvesteder 


Komponent Moa Sval heim 
TS Fluor TS Fluor 


Blad 55 12 180 20 
Kvist 130 14 168 7 
Greiner 237 29 420 6 
Stamme bark 219 259 271 46 


ved hvert verk, og med rapporterte skader. Resultatene for 
noen av verkene er vist på Figur 28. 


Variasjonen fra år til år er større for nåleanalysene enn 
for utslippstallene. Dette kan skyldes noe forskjellig inn
samlingstidspunkt og varierende værforhold de enkelte år. 
Likevel er det, sett over flere år, en tydelig samvariasjon 
mellom fluorutslipp fra et verk og fluoropptak i barnåler 
rundt verket. 


Det er ingen indikasjoner på at reduksjonen i fluoropptak 
i barnåler er forsinket i forhold til utslippsreduksjonene. 
Det er heller ikke noe som tyder på et stigende fluornivå 
etter flere tiår med stabile fluorutslipp. Begge forhold taler 
mot at fluorakkumulering i jord spiller noen betydelig rolle 
for fluoropptaket i bartrær. 


Fluoranalyser som er utført i løpet av Effektstudien viser 
at det i Årdal har vært en tydelig nedgang i fluornivået i 
vegetasjon. For syv prøvesteder fra Naddvik i sør til 
Vetti i nord var fluornivået i 1992 og 1993 hhv 88 og 55% 
av nivået i 1991. For Sunndal var det ikke signifikante 
forskjeller mellom årene 1990 og 1993. 


3.2 Gamle skogskader og ny gjenvekst 
Da fluorutslippene var på det høyeste i Årdal og Sunndal, 
ble store områder med eldre furuskog sterkt skadd og til
dels helt drept. Skadene var alvorligst og mest utbredt i 
Årdal. I områder fra Eldegard ved Årdalsvatnet og til Vetti 
i Utledalen, samt i Moadalen, ble nesten alle eldre trær 
drept. I sidedalfører ved Eldegard, Hjelle og i Vetti avtar 
skogskadene raskt østover, med økende avstand fra Årdals
vatnet og Utledalen. 


Disse skadene var et resultat av tildels sterke årlige 
sviskader på nålene. Sviskader hos furu og flere andre arter 
har tidligere også forekommet videre nordover i Utledalen 
langt forbi Vettismorki, og utover langs Årdalsfjorden i alle 
fall til Naddvik og sannsynligvis enda lengre (Roll-Hansen 
1967, Romøren 1973). Men langs Årdals-fjorden har 
skadene ikke vært så sterke og vedvarende at de har ført til 
noen påviselig overdødelighet av trær. 


HjeHe Sunndalsøra Hoås 
TS Fluor TS Fluor TS Fluor 


179 27 341 26 460 17 
131 6 309 3 245 4 
790 9 590 3 539 9 
313 65 527 18 150 75 


Stammeved 1471 2 2777 4 3874 6 3999 6 3259 5 
Sum trær 2112 316 3962 83 5287 113 5828 56 4841 110 
Feltveg. 109 13 54 4 70 4 
Bunnveg. 97 38 150 23 134 12 


Moa, Årdal: Hengebjørk, rogn, litt furu, Svalheim, Årdal: Gråor, rogn, bjørk, selje, HjeHe, Årdal: Lind, bjørk, furu, 
Sunndalsøra: Gråor, hegg, rogn, Hoås, Sunndal: Furu, bjørk, rogn, Feltvegetasjon: Lyng, bregner, gras, urter, 
Bunnvegetasjon: Mose og lav 


Tabellll. Tørrstoff(TS, kg/daa) ogfiuorinnhold (g/daa) i vegetasjonskomponenter på prøveflater i Årdal og Sunndal. 
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Våre registreringer av gjenvekst av furuplanter innenfor de 
sterkest skadde furu skogområdene, tyder på at mulighetene 
for naturlig fornyelse av furuskogen er gode. De fleste ste
der finnes det planter og yngre trær, i tillegg til det som 
eventuelt er plantet. Selv sådde planter har flere steder over
levet som krypende dvergtrær som nå skyter normalt. Re
gistreringer på 4 m' store ruter ved Elde gard og i Hjelleda
len viste at hhv. 68 og 55 % hadde en eller flere furuplanter. 
Begge steder var over halvparten av den gamle furuskogen 
drept. Også på Furehaugen ved Avdalen, hvor all eldre furu 
er drept, var det tilstrekkelig med ungtrær til 
å danne en furudominert skog i framtiden. I Vettismorki er 
gjenveksten av furu også meget bra, i betraktning av om
rådets høyde over havet. 


mg F/kg i nåler, Kg F/h i utslipp. 
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Trolig hemmes gjenveksten av furu i dag mer av tett lauv
kratt og øket beitepress av hjort og elg enn av fluor
skader. 


Av andre skogstrær er det osp og bjørk som har hatt så 
sterke årlige sviskader at dette har ført til at trær har dødd. 
Døde gamle ospetrær finnes i nesten like stor avstand som 
døde furutrær. I lisidene rundt Øvre Årdal ble også både 
vanlig bjørk og hengebjørk sterkt skadd tidligere. Endel 
trær er drept, og mange har sterkt reduserte kroner med 
mange tørre greiner. Rogn synes bare i liten utstrekning å 
være drept av tidligere års fluorbelastning, selv om blad
nekroser må ha vært utbredt. 


Også i Sunndal ble det betydelige skader på furuskog 
tidligere da fluorutslippene var høye. Oppover Sunndalen 


mg F/kg i nåler, Kg Flh i utslipp. 
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Figur 28. Fluorkonsentrasjoner i barnåler (stolper) samlet om høsten på faste prøveflater ved fire norske aluminiumverk, 
samt utslipp av total fiuorid (sort linje) og gassformig fiuorid (grå linje). Data fra kontrollutvalget for aluminiumverkene 
og AMS ( 1994 ). Figuren gir ikke grunnlag for å sammenlikne verkene mhp. effekter, fordi prøvefiatene ligger i forskjellig 
m·stand ved de ulike verk. Se ellers teksten. 
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til Grøa og Hoås døde minst halvparten av en gamle furu
skogen. Fluorskader på årets furunåler er tidligere registrert 
til litt forbi Gjøra (Grendsen). 


På Husnes ble det skader på furu og granskog i 1966, 
året etter at verket startet. Det skadde området strakte seg i 
lia øst og sør for verket, og skader kunne spores til Valen, 
4 km sør for verket. Senere har skader forekommet spora
disk (Gilbert 1975), men i langt mindre omfang. 


I Mosjøen ble det omkring 1965 betydelige skader på 
granskog på Skogsåsen, inntil 5 km sør for verket (Høgda! 
et al. 1976). Senere har skader av liknende omfang ikke 


forekommet. 
Både på Lista, Karmøy og i Høyanger har det vært tildels 
sterke skader på bartrær, men alle steder begrenset til 1-2 
km fra verkene. Tilsvarende sterke skader er ikke funnet de 


siste årene. 


3.3 Årringanalyser 
Ved hjelp av årringbredder kan man måle treets tilvekst 
bakover i tid. En tidsserie av årringbredder fra ett eller fter 


trær fra et område kalles en årringserie. Årringbredden 
varierer med treets alder, jordsmonn, klima, tretetthet, 


kronestørrelse og kronetetthet, og med værforhold det 


enkelte år. 
Figur 29 viser et tverrsnitt av stammen på et yngre furu


tre fra Hjelle i Årdal. Årringene er brede og tydelige fra 
margen ( 1951) og utover til 1960. Deretter blir de plutselig 


så smale at de tildels er vanskelig å sjelne. Fra 1987 og 
utover blir de bredere igjen. Bredden av de enkelte årring


ene er målt på denne skiven og på borprøver fra en rekke 
trær i Årdal, Sunndal, Mosjøen og Lista, samt fra referanse
områder.· 


Figur 30 viser årringserien fra Hjelle sammen med årlige 


utslippstall for Årdal Verk. Fra før 1964 foreligger det ikke 
utslippstall. Verket startet i 1948 og nådde gradvis den 


planlagte produksjonen på ca. 25.000 tonn i 1950-51. Fra 
1959 til 1960 kom den første store produksjonsutvidelsen 


fra 29.000 til 61.000 tonn. Denne faller sammen med en 
dramatisk reduksjon i tilveksten. Senere er aluminiumpro
duksjonen øket trinnvis til dagens nivå på ca. 180.000 tiår 


På den annen side har bedre rensing ført til at ftuoridut
slippene i dag er de laveste siden utslippsmålingene startet, 


og sannsynligvis de laveste siden verket startet. 
Selv om trenden er synkende har det vært både økende 


og avtakende utslipp siden 1964. Disse variasjonene 
gjenspeiles forbløffende godt i årringserien. Etter 1985 har 


det vært en kraftig tilvekstøkning som kulminerte i 1990. 


Denne motsvares av en halvering av utslippsnivået fra 
40 til 20 kg/h. Men at tilvekstøkningen er så stor, henger 


nok også sammen med at disse årene var generelt gode 


vekstår for skogen i Indre Sogn. Også årringserier fra 


referanseområder viser økende årringbredder fra 1985 til 


1990. Man kan kanskje si at det reduserte ftuorutslippet har 


satt treet på Hjelle i stand til å reagere positivt på de gode 


vekstvilkårene. 


Figur 31 viser en årringserie fra Løykja i Sunndal, 


sammen med utslippstall for Sunndal Verk. Denne serien er 
basert på fem trær. Det er en kraftig tilvekstreduksjon 
omkring 1955, da Sunndal Verk startet. Et bunnivå ble 
nådd i årene 1959-61. Skadene på skogen etter oppstarting
en av Sunndal Verk er godt dokumentert (Robak et al. 
1961 ). En tilvekstøkning fram til 1965 og en ny nedgang til 


1969 kan ha sammenheng med utslippsvariasjoner, men det 
foreligger ikke utslippstall for hele denne perioden. 


Årringserien fra Løykja og utslippserien for Sunndal 
Verk er tilnærmet speilbilder av hverandre. Her, som i 


Årdal, ser det ut til at en utslippsreduksjon til under 
20 kg/h for total ftuorid har vært avgjørende for tilvekst


økningen. Men også i Sunndal har de gode vekstvilkårene 
i årene 1985-90 bidratt positivt. 


3.4 Mineralnæring og andre stoffer i blad 
Analyser er utført for å klarlegge om ftuorider eller andre 
luftforurensninger har påvirket plantenes næringsstatus, 
f.eks. som et resultat av forsuring av jordsmonnet. Da det 


tidlig ble klart at det ikke var indikasjoner på noen slike 
virkninger, ble disse analysene trappet ned. 


Stoff Enhet Sund. Hoås Romfo Gjøra Børs. Ålv. Kårv. 


N mg/g 23,7 19,5 21,0 23,0 22,3 23,7 18,6 


K mg/g 9,8 li ,4 8,9 11,5 9,7 11,6 9,1 


Ca mg/g 9,3 7,6 7,1 8,5 8,7 7,0 8,3 


Mg mg/g 3,6 3,4 2,7 2,8 3,0 3,2 2,7 
p mg/g 1,8 1,8 1,7 2,4 1,7 2,5 1,5 


s mg/g 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 


Mn Jlglg 720 570 440 680 550 400 650 


Al Jlglg 376 339 172 159 149 172 114 


Fe J.lg/g 94 100 67 95 74 85 66 


Ba Jlglg 74 56 52 109 46 69 44 


Sr J.lg/g 40 55 42 53 78 80 43 


Na J.lg/g 42 42 34 32 42 64 31 


Zn J.lg/g 49 27 25 50 43 62 85 


F Jlglg 65 72 32 30 22 25 6 


B J.lg/g 10 16 7 10 17 21 20 


C u J.lg/g 6 5 5 6 5 6 5 


Ni J.lg/g 6 6 5 5 5 5 5 


Tabell 13. Sto.ffkonsentrasjoner i blad fra prøve steder i 
Sunndal. Gjennomsnitt av konsentrasjoner i artene: Gran, 
furu, einer, bjørk, gråor, osp, selje, rogn, hassel, hegg, 
perikum og einstape. Prøvesamling 15-21.8.1990. 


Resultater fra en prøveserie fra Sunndal er vist i Tabell 13. 


Prøvestedene var de faste flatene fra Børstøl og Ålvundeid i 


nord til Gjøra i sør samt referansestedet Kårvatn i Todal. 


For nesten alle elementer var det signifikante forskjeller i 


konsentrasjonene både mellom prøvesteder og mellom 
plantearter. 


For de viktigste næringsstoffene (N,P,K, ... ) var forskjel


lene i konsentrasjoner mellom prøvestedene relativt små. 


Referansestedet Kårvatn hadde de laveste verdiene. For de 


øvrige stedene var forskjellene ikke korrelert med ekspo-
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nering for røyk fra Sunndal Verk, slik eksponeringen av
speiles i konsentrasjonen av fluor. 


Konsentrasjonene av aluminium og fluor var korrelert 
(r=0.55 for n=90 arter* steder). Denne korrelasjonen var i 
det vesentlige en effekt av sted, dvs. at på steder med høye 
ftuorkonsentrasjoner hadde de fleste arter også høye alu
miniumkonsentrasjoner. Den arten som i særklasse tok opp 
mest lluor (ormetelg) hadde også det overlegent høyeste 
aluminiuminnholdet. Men det var ikke et gjennomgående 
trekk at de art.ene som tok opp mest fluor også tok opp mest 
aluminium. 


Også konsentrasjonene av nikkel og fluor var korrelert, 
men alle verdiene var svært lave. 


For de fleste stoffene var konsentrasjonene i bartrær 
lavere enn i løvtrær og andre planter. Som ventet var kon
sentrasjonene av nitrogen høyest i gråor. Dette skyldes at 
røttene hos gråor har symbiose med en nitrogenfikserende 
bakterie. Kalsiuminnholdet var relativt høyt i einer. Flere 
av stoffene hadde høyest konsentrasjoner i bregner, spesielt 
påfallende var de høye barium konsentrasjonene i einstape. 


Konsentrasjonene av næringsstoffer var godt innenfor 
normale variasjonsgrenser, så langt disse er kjent (Berg
mann 1988, Liljelund et al . 1990). 


3.5 Epifyttiske lav 
Mange arter av lav som vokser pa trær er ømfintlige for 
luftforurensning, og har derfor vært brukt som biologiske 
indikatorer (Ferry et al. 1973 ). En metode er å kartlegge 
dekningsgrad og artsdiversiLcL pa nedre l-2 m av st<mlfllen 
langs antalle forurensningsgradienter: en annen er å trans-


Figur 29. Tverrsnitt i brvsthøyde 
av etfrmllre pa Hjelle, A/'(lal. l 
1960 \'ar det en dramatisk redllk
sjon i drring!JI'edden. Fra l 987 
har drringbredden øket igjen til 
et normalt niwl. 
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Figur 30. Arringbredder pd et{llmtrefra Hjelle 
(jf Figur 30), og 11ts/ipp avfluoridfra Ardal Verk. 
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plantere lav fra ikke forurensete til forurensete områder og 
studere reaksjonen. Begge metoder ble brukt av Horntvedt 
(1975) i en undersøkelse rundt aluminium verket i Tyssedal. 
Det ble da påvist at clghornslaven er spesielL ømfintlig for 
ftuorider. 


Men også naturlige forhold som har med substratet 
(treslag, harktype. vekst, alder m.m.) og med mikro- og 
lokalklima ii gjøre, er svært avgjørende for lavftora og 
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Figur 31. Arringbredder pd furutrær fra LØykja i Sunndal, 
og utslipp avfluoridfra Sunndal Verk. 


dekningsgrad. Både Ardal og øvre deler av Sunndal har 
et relativt tørt klima, men med store lokale variasjoner. 
Dette gjør gradientundersøkelser av lav svært vanskelige 
å tolke. 


Likevel synes det etter våre observasjoner klart at både 
dekningsgrad og artsdiversitet av epifyttiske lav er lavere 
nær aluminiumverkene i Årdal og Sunndal enn lengre unna, 
og lavere enn på sammenliknbare lokaliteter i referanse
områder. Stedvis kan man i dag observere rekolonisering 
av arter. Små og tilsynelatende uskadde individer av lav 
etablerer seg på kvister og furu stammer. 


Figur 32. Fluorskade pcJ elghornslav, Hods, Sunndal, 130 
111 o.h .. 27,1?,1991. Fluorinnlwld i rogn 155mglkg, Denne 
/aven har normalt grønnlig f?rd.farge, Fluorskaden 
framtrer som en bleking fra spissene og innover. 
Elglwrnslav er relativt ømfintlig for fluorid, Vi lwr ikke 
funnet den nafllrlig i Sunndal, Men det skyldes ikke nødven
digvis at den er utryddet pga .forurensning; der kan ogsd ha 
sammen/ten!? med artens na/urlige utbredelse.mzønster, 
Eksemplarer pt.'l bildet ble transplantert til Holis 23.5.1991. 


I Sunndalen ble det sonm1eren 1991 utført et transplanta
sjonsforsøk med elghomslav (Figur 32), og dette ble 


sammenlignet med et tilsvarende forsøk i 1975. Hovedkon
klusjonen var at skade på !aven forekom begge år, men sml. 
med 1975 var det i 1991 færre lokaliteter med skade, og det 
var mindre skade der det forekom. Det tok også lengre tid 
før skade ble utviklet i 1991. 


J Mosjøen er det i en årrekke gjort undersøkelser av lav 
på gran (Skye 1972, 1993). I løpet av Effektc;tudien har vi 
undersøkt artsdiversitet og dekning på 24 obscrvac;jonsftater 
i Vefsn-dalføret. Del var ikke signifikante forskjeller i lav
dekning mellom flatene . Derimot var del klare forskjeller i 
artsdiversitet mellom skogområdene i 4-5 km avstand i 
hovedvindretning fra verket og resten av området (Øyen 
1994a). 


3.6 Thngmetaller og andre stoffer i mose 
Mose kan ta opp tungmetaller og andre sporelementer fra 
luft og nedbør, og er derfor brukt som indikatorer på for
urensning. I regionale undersøkelser er det påvist forhøyete 
verdier av enkelte stoffer i mose i nærheten av aluminium
verkene i Årdal og Sunndal . Det var derfor av interesse å 
undersøke om dette skyldes utc;lipp fra aluminiumverkene. 
Syv prøver av etasjehusmose ble samlet inn høsten 1992 i 
forskjellig avstand fra hvert av verkene, i forbindelse med 
vårt ordinære feltarbeid . Prøvene omfattet de 3-4 siste 
årsskuddene (Øyen 1994). 


ICPMS-analyser av 34 grunnstoffer er utført av Norsk 
Institutt for Luftforskning (NILU). Analysemetoden er av 
NILU vurdert noe usikker for stoffene B, Cl, Ga, P, S, Te, 
og Ti. I tillegg kan verdiene for Ca, Mg og Na være syste
matisk undervurdert. For Cl var alle verdiene lavere enn 


metodens deteksjonsgrense. 
Variasjonsområder for 33 grunnstoffer i mose er vist i 


Tahe/114, samt variasjonsområdet for fluor i Iøvtreblad fra 
de samme prøvestedene. Fluorinnholdet i bladprøver er 
brukt som mål for prøvestcdets eksponering for utslipp fra 
aluminiumverkene. 
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Min Maks R fluor Rjern 


F(blad) 4 301 
Al 424 13059 (0,86) 


As 0,06 1,51 0,92 


B 30 160 
Ba 12,2 278 
Be o 0,17 (0,84) 


Bi 0,48 0,92 


Ca 2087 7187 
Cd O ,Dl 0,34 (0,63) 


Co 0,17 1,44 0,86 


Cr 0,13 2,9 0,89 


Cs 0,05 1,06 
C u 2,1 9,4 
Fe 198 3546 
Ga 0,11 7,32 0,90 


Li 0,05 1,58 0,99 
Mn 59,5 367,5 
Mo 0,03 0,62 (0,65) 


Na 63 1190 0,88 
Ni 0,9 35,7 0,65 
p 790 3426 
Pb 0,8 7,9 (0,59) 


Rb 9,2 40,8 


s 258 1273 
Sb 0,02 0,33 0,92 
Sr 6,7 309 
Th 0,011 0,401 0,82 
Ti 21,4 265,6 0,99 
Tl o 0,044 0,72 
u 0,013 0,15 0,91 
V 0,6 9,9 (0,65) 0,64 
y 0,049 1,95 0,98 
Zn 19 189 


Tabelll4, Tungmetaller og andre grunnstoffer i mose 


( Hyloconium sp/endens), Variasjonsområder for konsentra
sjoner i prøver fra Årdal og Sunndal samlet i 1992, Enhet 


mg/kg, Korrelasjoner med konsentrasjonen av fluor i blad 
av løvtrær fra samme prøvested (Rjluor), og med konsen
trasjonen av jern i mose (Rjern), Korrelasjoner som 
forsvinner når ett av datasettene (Moa) tas ut, er satt i 
parantes. 


Tabel/14 viser også korrelasjonskoeffisienter (bare de som 
er signifikante) mellom konsentrasjoner av de forskjellige 
stoffene i mose og konsentrasjonen av fluor i blad (R fluor). 
For flere av stoffene er det Moa som har svært høye 
verdier, og som derfor "bestemmer" korrelasjonen. Uten 
Moa kan korrelasjonen forsvinne. De korrelasjonene hvor 
dette gjelder er koeffisientene satt i parantes. Dette 
betyr at med Moa er korrelasjonen som angitt, men uten 
Moa er det ingen korrelasjon. De stoffene som også utenfor 
Moa viser en samvariasjon med utslipp fra aluminium
verkene er altså arsen, antimon, gallium, nikkel og vismut. 


Tabell 14 viser videre signifikante korrelasjonskoeffisi
enter mellom konsentrasjoner av jern og andre stoffer i 
mose (R jern). Her er det en gruppe av stoffer som er tildels 
meget sterkt korrelerte, og som synes å ha en annen kilde 
enn aluminiumverkene. Dette gjelder Co, Cr, Li, Na, Th, 
Ti, Tl, U, V, Y og Zn. Nesten alle disse stoffene hadde 
høyest konsentrasjoner i Naddvik (Årdal) og på Sunndals
øra. Begge steder var det betydelig anleggstrafikk. Det er 
rimelig å anta at den viktigste kilden til disse stoffene er 
mineralstøv. Konsentrasjonen av V var høyest på Moa, men 
også uten Moa-verdiene er det god korrelasjon mellom V 
og "mineralstoffene" . 


4 KONKLUSJONER 
Skadelige effekter på skog og vegetasjon rundt aluminium
verk i Norge skyldes utslipp av fluorider til luft. Andre stof
fer spiller liten rolle. Det er gassformig hydrogenfluorid 
som lettest tas opp i plantene og er mest skadelig. Men også 
støvforrnige fluorider kan avsettes på bladene og noe av 
dette kan tas opp. 


Effektene på skog og vegetasjon er en funksjon av fluor
opptaket i blad. Dette øker lineært med fluorkonsentrasjon 
(C) i luft og eksponeringstid (T). Målinger av fluorkonsen
trasjoner i luft og i rogneblad viste at fluoropptaket kan be
skrives slik: 


Frogn (mg/kg)= 1.7 *C (j.!g/m~) * T (dager) 


I områder med fluorforurenset luft er fluoropptaket fra jord 
og nedbør av svært liten betydning hos de fleste arter. 
Effekter ved ulike fluorbelastninger er antydet i Tabell IS. 


Dagens fluorkonsentrasjoner i planter· ved norske alumin
iumverk varierer fra bakgrunnsnivå og til ca. 100 ganger 
dette. Konsentrasjonen avhenger bl.a. av planteart, avstand 
og retning fra verket, og høydelag. Under 10% av alle 
prøver av rogneblad har verdier over 200 mg/kg. Nesten 
alle disse er fra Årdal. 


Klasse Frogn Fluft Skader på planter 
(mg/kg) (llg!m3) 


l 0-10 <0,02 Ingen, bakgrunnsnivå 


2 10-30 0,02-0,2 Ingen 


3 30-100 0,2-0,6 Bladskader på spesielt 


ømfintlige plantearter 


4 100-200 0,6-1,2 Bladskader på flere aner 


5 >200 >1,2 Bladskader på mange aner, 


Økende risiko for skogskader 


Tabell IS. Skader på planter ved ulike fiuorbelastninger, 
Belastningen er uttrykt er uttrykt ved jluoropptaket i rogne


blad i løpet av en 100 d periode (5,mai- IS, august), Fluft 
er en estimert gjennomsnitlig konsentrasjon av total fiuorid 
i luft over samme periode. 
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Fluoropptaket i andre plantearter er med få unntak lavere 
enn i rogn. Ett unntak er bregnen ormetelg som har et opp
tak på flere ganger det i rogn. Dette skyldes trolig at arme
telg har et betydelig fluoropptak fra jord. 


Fluoropptaket i bark, knopper og ved er lavt sammen
liknet med opptaket i blad. I bjørkebark kan en likevel finne 
svært høye fluorkonsentrasjoner. Dette har sannsynligvis 
sammenheng med at bjørkebarken (neveren) blir mye eldre 
enn barken hos andre treslag. Hos treslag som rogn, selje, 
osp, hvor barken beites av vilt, er fluorkonsentrasjonen i 
barken under l 0% av konsentrasjonen i bladene. 


Et forsøk på å sammenlikne fluorbelastningen ved noen 
av verkene er vist i Tabelll6. Det framgår tydelig hvilken 
enorm betydning som topografien har. Mens fluoridutslip
pet i Årdal var tre ganger så høyt som på Lista, så var både 
maksimal fluorkonsentrasjon i blad, og maksimal avstand 
hvor en finner forhøyete fl.uornivå i blad, over 15 ganger så 
høyt. Den totale fluorbelastningen, beregnet slik som vist, 
var 250 ganger høyere i Årdal enn på Lista. 


Verk Utslipp Belastet Nedfall på Nedfall 
areal l belastet areal 2 utslipp 


(t Ft/150 d) (km2) (t F/150 d) (%) 


Lista 21,6 7 0,7 3 
Karmøy 43,2 18 2,6 6 
Husnes 21,6 11 1,3 6 
Høyanger 21,6 35 5,3 25 
Årdal 68,4 136 21,1 31 
Sunndal 46,8 131 13,6 29 
Mosjøen 28,8 28 2,2 8 


Gjelder areal under skoggrensen (inkl. sjø og vann) som 
er betydelig belastet, definert ved at Frogn > 30 mg/kg 


2 Beregnet Enedfall (tØrt+ vått). For hver l km2 rute 
innenfor det areal hvor Frogn> 30 mg/kg er nedfallet 
beregnet som Fnedfan=-37+2,24* Frogn- Denne formelen 
bygger på data i Tabell12. 


Tabell16. Fluorbelastning ved norske aluminiumverk i 
l 992, etter forskjellige kriterier. 


Skader på furu forekommer nå i meget begrenset omfang i 
Årdal, og omtrent ikke i det hele tatt ved de andre verkene. 
Det finnes overraskende bra med naturlig gjenvekst av furu, 
selv i de sterkt skadde områdene i Årdal. Disse trærne har 
trolig bedre sjanse til å overleve enn innplantet furu, som 
ikke er selektert for klima og forurensning på stedet. 


Årlige analyser av barnåler tilbake til 1967 er sammen
liknet med utslippstall for fluorid. På dette grunnlag kan det 
antydes følgende tålegrenser: Ved et utslippsnivå for total 
fluorid på under l O kg/h, og med dagens fordeling på gass 
og støv, er risikoen for skade på bartrær svært liten. Den er 
begrenset til verkenes umiddelbare nærhet og/eller til svært 
ugunstige vær- og spredningsforhold. Utslippsnivå på 


l 0-20 kglh vil medføre noe skade; svak og begrenset i åpne 


kystlandskap, sterkere og mer omfattende i trange fjorder 
og daler. Utslippsnivå over 20 kglh vil medføre betydelig 
skade; omfanget av disse vil avhenge av topografien. 


Vurdert utfra årringanalyser på furu er det tydelig sam
variasjon mellom fluorutslipp og furutrærnes vekst. Disse 
undersøkelsene har bl.a. vist at furu har overraskende stor 
evne til å regenerere selv etter fluorbelastninger som har 
ført til sterkt redusert vekst. De siste fem år har tilveksten 
hos enkelttrær økte sterkt både i Årdal og Sunndal. Dette 
faller sammen med at fluorutslippene er redusert til ca. 20 
kg/h og lavere. Men også generelt gode vekstvilkår i disse 
årene har medvirket. 


5ETTERORD 
Undersøkelsene av effekter på skog startet i 1990. De var 
første året begrenset til Sunndal, men senere utvidet til å 
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samling av nedbør i Sunndal. Are-Mass Bakken,Skogbruks
etaten i Vefsn, og Dagfinn Natvik, Søral, har hjulpet til med 
prøvesamling. Steinar Forberg, Gjøvik Ingeniørhøyskole, 
Brandbu, har utført en delundersøkelse i Vettismorki, Årdal. 


Fluoranalyser av plantemateriale er utført av verkenes 
laboratorier. De ansvarlige har vært Olav Midttun og 
Eldbjørg Saksvikrønning, Årdal Verk; Jan Arntzen og 
Gunnar Gjersvik, Sunndal Verk; Alf Milde, Høyanger Verk; 
Richard Karstensen, Elkem Aluminum Mosjøen; 
O. Røiseland, Elkem Aluminum Lista; Dagfinn Natvik og 
Olav Bøe, Søral (Husnes); og Otto Vikse, Karmøy Verk. 
Ansvarlig for måling av fluor i luft har vært Eldbjørg 
Saksvikrønning, Årdal Verk og Per Børset, Sunndal Verk. 


Prof. Gunnar Abrahamsen, Inst. for jord- og vannfag, 
NLH, prof. Atle Håbjørg, Inst. for hagebruk, NLH. Prof. 
Kåre V eim og Leif Ongstad, Redaksjonskomiteen for 
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l ET KVALITATIVT NYTT PROBLEM? 
Når "Prosjektet for effektstudier av industriutslipp fra 
primæraluminiumverk i Norge" har henvendt seg til TMV
senteret, er det åpenbart ut fra en erkjennelse av at man 
trenger mer enn teknisk-naturvitenskapelig innsikt for å 
kunne forholde seg til forurensningsproblemene på en måte 
som er fornuftig, sosialt akseptabel og etisk forsvarlig. 


Miljøproblemer har fulgt industrien jaJJfall fra det 
industrielle gjennombrudd. Kullforurensningene i London 
og fiskedød i Rhinen er eksempler på industriskapte miljø
problemer som vakte stor oppmerksomhet i forrige 
århundre. Det manglet he!Jer ikke samfunnsmessjge regule
ringer ut fra hensynet til miljø og sikkerhet. Allikevel 
synes situasjonen idag å være kvalitativt forskjellig fra hva 
den tidligere har vært. Tidligere bØd det ikke på uover
kommelige problemer for industrien å finne en modus 
vivendi med samfunnet omkring. Idag synes man å stå 
overfor en ny type oppmerksomhet, en ny type krav som 
fører til en ny type usikkerhet. 


Spørsmålet blir for det første om denne følelse av å stå i 
en kvalitativt ny situasjon er rik'lig, hva jeg tror den er, 
dernest hva detre kvalitativt nye egentlig består i. Eller; 
hvori består problemet, og hvorfor er det så vanskelig å 
hanskes med? De to deler av problemet heng~r sammen. 


En bedre forståelse av hvori problemet består, vil også 
gjøre det lettere å leve med det og forholde seg til det. Vi 
skal i det følgende forsøke å gi et bidrag til å sette 
problemet på begrep. 


Det er endel åpenbare grunner til at problemet er et 


annet idag (om enn ikke nødvendigvis et kvalitativt annet). 
Miljøproblemene bar, i et globalt perspektiv, øket i omfang 
med en økende industrialisering og en økende bruk av 
forurensende teknologi. Tildels er det også snakk om nye 
typer miljøtrusler, slik s9m radioaktivt nedfall. Dette har 


igjen ført til strengere reguleringer. Vi ser altså en generell 
utvikling i retning av større trusler på den ene side og 
strengere reguleringer på den annen. 


Videre hat vi en bech:e innsikt i konsekvensene av for
urensningene. Som oftest synes det som den økende innsikt 
betyr at man tidligere har undervurdert de skadelige konse


kvenser. mens det teoretisk seu burde kunne gått begge 
veier. Når Øllt innsikt nesten a Utid synes å føre til strengere 
forholdsregler mot miljøforurensninger. henger det nok 
sammen med at det ikke bare dreier seg om Økt innsikt i 
seg selv, men at det løper sammen med Økt oppmerk
somhet og lavere toleransegrense. 


På lokalt plan vil man i våre samfunn ofte (men ikke 
alltiq) oppleve del motsatte av hva man opplever globalt, 
nemlig at miljøene blir renere og bedre. Bedre miljø er bljtt 


et stadig mer sentralt krav. toleransegrensene skyv.es 
nedover. Vi synes å være villige til å betale stadig mer for 


et bedre tniljø lokalt. Miljøproblemene har altså endret seg 
ved en økende truse! mor miljøet ved økende industrialise


ring og bruk av teknologi, ved en større jnnsikt i konse
kvensene av en slik utvikling, og ved økende krav om rent 


miljø. Alt dette kan ses pa som lineære utviklingsprosesser. 


men spørsmålet var altså om det ikke hadde foregått hva vi 
kan kalle kvalitative overskridelser gjennom fundamentale 
holdningsendringer og nye typer krav. For å komme dette 
problem inn på livet er den nevnte motsetning mellom den 
økende globale og den minske.nde lokale trussel sannsyn
ligvis av viktighet. 


2 DEN TRUENDE TEKNOLOGI: 
SIKKERHET OG RENT MILJØ 
SOM RETTIGHET 


Det kan være verdt å minne om det store historiske 
perspektiv fra den truende natur til den truende teknologi. 
Den teknologiske utvikling kan sies å ha sitt utspring i 
menneskenes behov for å underlegge seg og nyttiggjøre 
seg den opprinnelig så truende natur. Dette prosjekt fikk 


vind i seilene Først ved det industrielle gjennombrudd, og 
mot slutten av 1800-ta!Jet, ved den nye vitenskl\psbaserte 
teknologi. Man klarte i stor grad å ufar.liggjøre naturkref
tene og utnytte dem for eget fonnål. Denne suksess gjorde 
at man ''slapp teknologien løs" som det er blitt sagt, Ethvert 
vitenskapelig fremskritt og enhver teknologisk utvikling 


ble sett på som noe potensielt positivt. Det var en integrert 
del av denne utviklingsoptimisme at de eventueUe uheldige 
bivirkninger, slik som forurensninger, aldri var større enn 
at man kunne avbØte dem med en gang eller i en ikke for 


fjern fremtid- Dette syn preget det som er blitt kalt teknolo
giens heroiske århundre fra omkring 1850 til omkring 
1950. 


Det som i noen grad er skjedd fra t950 er at det middel 


som ble utviklet for å ufarliggjøre og nyttiggjøre seg natur
en, nemlig teknologien, er blitt vendt mot sin skaper. og er 
i seg selv blitt en truse!. "Bivirkningene" synes i noen 
sammenhenger å overskygge de intenderte gode hensikter. 
Det er unødvendig å gå i detalj ber, men det er mye som 
taler for at det, på grunn av de stadig mer omfattende, 


uheldige "bivirkninger", har utviklet seg en mer funda
mental skepsis til den teknologiske utvikling og dermed til 
industri generelt. Den teknologiske utviklingsoptimisme er 
i noen grad blitt erstattet av hva vi kan kalle et generelt 


ubehag ved den retning utviklingen har tatt. Ubehaget er 
næret av de globale problemer og av en følelse av at 
trusselen er allestedsnærværende og at man ikke riktig kan 
vite hvorfra den kommer neste gang. Det generelle ubehag 
eller frykt av mer "global" karakter vil }(unne forsterke 
reaksjonene mot lokale forurensere. Slik vil almene 


holdninger gi seg uttrykk i konkrete reaksjoner eller krav 
som i en lokal kontekst kanskje vil kunne fortone seg som 
overreaksjoner. 


Professor Ulrich Wengenroth trekker frem et annet 
perspektiv som kan bidra til å forklare den kvalitativt nye 


situasjon. Man snakker ofte om overgangen fra det indus
trielle til det post-industrielle samfunn. Frem til omkring 


60-årene vokste industriens relative betydning for syssel
setningen i de fleste utviklede land for deretter å avta. Idag 


er det tertiærsektoren som utvikles raskest. Vi er blitt et 
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tjenesteytende samfunn og et forbrukersamfunn. Kritikken 
mot industrien, det vil si mot de negative sider ved indus
triproduksjonen, kommer ikke normah fra dem som 
arbeider i industrien. Det er altså rimelig å tenke seg at 
kritikken øker med industriens relative tilbakegang på 
sysselsettingsstatistikl<en. Vi er riktignok alle brukere -
eller forbrukere - av teknologien, men altså ikke lenger i 
samme grad som før produsenter av teknologi. På en måte 
er den tendens som allerede Ortega y Gasset noterte seg. 
blitt forsterket ved den strukturelle utvikling i samfunnet, 
nemlig at vi alle ønsker industrisamfunnets goder, men 
ikke det samfunn som skapte dem. 


Sosialantropologen Mary Douglas har et resonnement 
omkring hvordan denne effekt i retning av mistenksomhet 
eller motstand vil kunne forsterkes av aridre grunner. 
Normalt er det, som hun sier, vanskelig å overbevise folk 


om de reelle farer. Men når situasjonen er slik at det er 
noen identifiserbare personer (industriutbyggere) som 


utsetter en stor gruppe hjelpeløse mennesker for en ny fare, 
blir det et politisk spørsmål. Det vil si at det ikke egentlig 
er oppfatning av risiko eller frykt som driver dem, men 


sinne - si:nne for at de skal betale for noe som kommer 
andre til gode. Dette innebærer i realiteten at utviklingen i 
det vi føler vi har rettmessig krav på etterhvert er blitt 
utvidet slik at del nå også omfatter renere miljØ og høyere 
grad av sikkerhet enn før. Det kan altså være et spørsmål 


bm det på lokalt plan er frykt eller sinne man står overfor. 
Spørsmålet er viktig når det gjelder hvordan man skal 
forholde seg til problemet. 


Det bør i denne sammenheng også nevnes ar hva man 
oppfaner som miljØtap i høy grad kan være kulturelt 
betinget. Da Peter Jonas Collett dro til Hamburg omkring 


1830, skrev han begeistret hjem til sin kjære Camilla at -
her var det dog stenkullsdamp i luften! Kullstøvet symboli
serte en seier over naturkreftene og en etterlengtet fremtid 
og ga derfor positive assosiasjoner:. 


Det kan synes som den opprinnelige, irrasjonelle optim
isme er blitt vendt til det motsatte, til en like irrasjonell 
pessimisme, noe som nok gi:r en dekkende beskrivelse av 


visse trekk. Men dette er ikke det vesentligste ved utvik
lingen, heiJer ikke at miljøtap er blitt integrert i den almene 
interessekonflikt. noe det knapt var før. Det er rimelig å 
hevde at den viktigste forandring er det i og for se_g 
positive at man er blitt mer rasjonell ved at man ikke 


lenger tar ethvert teknologisk fremskritt som et gode, men 
stiller kritiske spørsmål. Teknologen og industribyggeren 
må positivt rettferdiggjøre seg og sine konkrete handlinger 


overfor det omkringliggende samfunn. Det er ikke 
vanskelig å forstå at de med Lengsel kan se tilbake på den 
tid da det ikke stilles slike krav til dem. da de litt respekt


løst unrykt, kunne herje som de ville. Men den tid må ses 
på som definitivt forbi, hvilket i seg selv altså er positivt, 
om enn litt ubekvemt for dem det gjelder. 


3 ANSVARSFORDELING SOM 
KULTURELT BETINGET 


La oss se på den historiske utvikling vi skisserte fra en Jiu 
annen synsvinkel, nemlig endringen i ansvarsfordelingen. 
Hvor skal man legge ansvaret for f.eks. ulykker eller for 


skader fra forurensninger? Vi tenker oss gjeme at det er 
mulig objektivt å fastslå hvor ansvaret ligger, men det er 


ikke tilfelle. Ansvarsfordeling er i stor gr1td kulturelt 
bestetnt. I teknologiens heroiske epoke var det en tendens 
til å legge ansvaret hos offeret. Ble man utsatt for en 
ulykke eller annen skade var det først og fremst ens egen 
skyld. Bak denne forestilling ligger det muligens en 
blanding av eldre tiders fatal isme og en ide om at det er 
mulig å velge seg bort fra fare eller utsatthet. Det er lett å 
se hvordan en slik ansva(sfordeling der man langt på vei 
slapp å ta hensyn til ofrene, kan bidra til å gi systemet 


fleksibilitet og dynamikk. 
Nå ble det nokså tidlig klart at det ikke alltid var så lett å 
velge seg bort fra fare eller risiko. Det ble et samfunns
ansvar å bidra til å forhindre ulykker og forurensninger. 
Som vi bar sett fikk man tidlig mange reguleringer. 


Allikevel var det lenge slik at man ut fra en alminnelig 
utviklingsoptimisme og tro på industriens gavnlighet 
godtok eller så gjennom fingrene med mye av forurens


ningene og risikoen ved industrien. Tildels ble det også slik 
at samfuonet påtok seg ansvaret med å "rydde opp". De 
uheldige bivirkninger var bare bivirkninger og ble ikke 
definert som særlig store problemer. 


De Økende forurensningsprotilemer, og da særlig de 
globale problemer, og den nye type risiko for ulykker -som 


oppsto ved utviklingen av de stadig større og mer kompli
serte teknologiske systemer, undergrov ikke bare tekno
logioptimismen, de gjorde også spørsmålet om ansvarsfor
deling mer prekært. I det samfunn som opprinnelig hadde 


ønsket å legge forholdene til rette for videre industriali
sering blant annet ved en art lemfeldighet o_verfor pro
blemene ved forurensning og risiko, begynte man å føle at 
problemene gled en ut av hendene. Det innebar at ansvar 
for renhet og sikkerhet i langt større grad enn tidligere ble 
skjøvet tilbake på den opprinnelige forurenser. Det er 


grunn til å hevde at dette innebar en omdefinering av 
industriens samfunnsmessige rolle. Det ble opplevd som en 
ny type krav. For å rettferdiggjøre seg måtte man være r~n. 
og ikke. bare produktiv. 


Med et dristig bilde kan vi kanskje si at barnet er blitt 


voksent, og at det på en ny måte må ta ansvar for sine egne 
handlinger. Den nye type krav er altså ikke bare strengere 
ytre krav til miljøhensyn og sikkerhet, men et slags 


moralsk krav om å intemallsere disse hensyn. eller altså et 
krav om å stille krav tit-seg selv. Max Webet har antydet at 


det i den periode vj har kalt industrialismens eller tekno
logiens heroiske periode, var et forfall i forretningsmoral


en, idet man "klarte seg" med det han kaller "den fariseisk 
gode samvittighet". Det vil si at man stort sen kunne gjøre 


som man ville bare man var innenfor de formelle lover og 


regler som var satt utenfra, blant annet av myndighetene. 
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Det reelle ansvar ble på denne måten liggende utenfor 
industrien selv. Selve det heroiske i den heroiske periode 
kan bidra til å forklare hvorl'or dette kunne skje. Mao 
unnskylder leU sine helter- ialJfall opp til et.visst punkt. 
Det kulturelle skift som kom ved at den heroiske epoke tok 
slutt, skulle da altså bestå i et sterkere krav til industrien om 
selv å ta ansvar. Den nye usikkerhet i forhold til regler og 
rammer og grenser, satt av utenforstående myndigheter, 
skulle da ikke bare ligge i at disse grenser blir strengere og 
har en tendens til å skifte oftere, hva de utvilsomt har. 
Usikkerheten og selve vekslingene er også nøye forbundet 
med et implisitt krav om å ta selvstendig ansvar ut over 
disse grenser. Dette gjøres naturligvis ofte. En forståelse av 
den kulturelle endring innebærer i denne sammenheng at 
man ikke bør vente seg noen ekstra tall. Det forventes på 
en ny måte at man gjør en ''ekstra'' innsats. Skal man bli 
akseptert som en ansvarlig aktør et det ikke nok å holde seg 
innenfor formelle grenser. 


Hele denne utvikling når det gjelder ansvarligbetspro
blemet illustreres best i relasjon til ansvar ved ulykker. Vi 
nevnte at offeret etterhvert var blitt fratatt ansvaret for den 
ulykke han selv ble utsatt for. Ansvaret skyves tilbake i 
første omgang til den som opererer systemet. Et illustrer
ende eksempel er den diskusjon vi har han gående om bil
førerens ans.var for skade på fotgjengere - også utenom 
fotgjengerfe1tene. Eksempelet er trivielt, men symptoma
tisk for tendensen til endret oppfatning av ansvar ved 
ulykker i forbindelse med tekniske systemer. Jo srørre og 
mer omfattende dJsse systemer er, jo mer fatale blir konse
kvensene ved ulykker, det vil si, jo større blir konsekven
sene av det som er blitt kalt "menneskelig svikt". Det ligger 
i denne utvikling en tendens til økende krav om årvåkenhet 
hos dem som opererer systemene. Man kan naturligvis 
bygge inn forskjellige typer sikkerhetssystemer i syste
mene. Men det viser seg at ulykker skjer som "ikke skulle 
ha skjedd'' på grunn av "menneskelig svikt''. Men det er jo 
nettopp menneskelig å svikte. Hvor langt skal man strekke 
kravet om årvåkenhet? 


4 DET NYE TEKNOLOGIKONSEPT 
OG DEMOKRATISERINGEN AV RISIKO 


Man øyner idag et skifte i oppfatningen av selve konsep
sjonen av et teknologisk system. Derte skifte henger nØye 
sammen med et langt mer kritisk syn på den teknologiske 
utvikling. Det teknologiske system ses ikke lenger bare på 
som et rent teknisk system med mennesket som den 
utenforstående operatør. Mennesket ses på som en del av 
systemet. Det følger av dette endrede teknologisyn at svikt 
eller ulykke blir å betrakte som en !tystemfeil og ikke som 
en ''menneskelig svikt'' fra operatØrens side. Det betyr i 
realiteten at ansvaret er iferd med å bli skjøvet bort fra 
operatøren og over mot den som konstruene systemet. Det 
endrede teknologisyn som henger så nøye sammen med et 
mer kritisk syn på teknologien. løper altså også sammen 
med hva vi kan kalle et kulturelt skift i ansvarsplasseringen. 


Den ryske sosiolog Ulrich Beck har lansert begrepet 
"risikosamfunnet". Han mener vi idag står overfor en kvali
tativt ny type risiko først og fremst i forbindelse med de 
omfattende trusler om radioaktivt nedfall og ozonhull. Et 
poeng hos Beck er at disse typer risiki er "demokratiske". 
Det vil si at de på grunn av sin globale eller tota1e karakter 
er umulige å flykte fra. Lokalt miljørap eller trussel om 
ulykke kunne man flykte fra nettopp fordi de er 1okale, det 
vil si, om man har de nødvendige materielle ressurser. Men 
de globale trusler er "demokratiske" i sin karakter nettopp 
ved at ingen kan unngå dem. Man må da kunne tenke seg at 
sryrken i kritikken må øke når også de med sosial makt 
føler seg truet og ikke kan flykte fra trusselen. 


Ovenfor var vi inne på at miljøtap ble koblet inn i inter
essekampen i samfunnet på en oy måte. En viss standard 
når det gjelder sikkerhet og rent miljø er j våre samfunn 
iferd med å bli en demokratisk rettighet. Vi så hvordan 
dette førte til krav om renere miljø på lokalt plan. Denne 
"demokratisering" nedenfra lØper altså sammen med Ulrich 
Becks "demokratisering" ovenfra. noe som må føre til en 
kraftig forsterkning av miljøkravene. 


Vi har forsøkt å antyde hvordan den kulturelle og sosiale 
kontekst er med på å bestenune hva man føler som en 
trussel eller en risiko. Eller - vi har forsøkt å påpeke noen 
kulturelle og sosiale grunner ti l a't miljØproblemet har fått 
en kva1Hativt ny karakter, noe som igjen stiller industrien 
overfor en ny usikkerhet som gjør at problemet føles 
vanskeligere å takle enn tidligere. Det er imidlertid grunn 
til å understreke al når vi idag forholder oss til miljØpro
blemene på en annen måte enn tidligere, så henger det 
naturligvis sammen med at miljøpJoblemene i seg selv er 
blitt så meget mer omfattende og at vi idag vet mer om 
effektene enn tidligere. Det må i denne sammenheng sies 
at det arbeid som idag gjøres for ytterligere å få innsikt i 
miljøeffektene av utslipp og forurensninger, er av den aller 
største viktighet og bør intensiveres. Men for å forholde seg 
til problemene på en rasjonell og forsvarlig måte, er det 
altså også nødvendig å v.ære oppmerksom på de kulturelle 
skift i holdninger og de sosiale prosesser bak de nye krav, 


5 TÅLEGRENSE OG AKSEPTABEL RISIKO 
La oss ut fra denne dobbelte synsvinkel se litt på begrepet 
"tålegrense". Dette begrep er i utgangspunktet basen på en 
forestilling om mennesket som en potensiell trussel mot en 
natur i rimefig økologisk balanse. Med menneskets utnyt
telse av naturen følger erosjoner, forurensninger osv. Man 
tenker seg imidlertid at naturen har et selv legende potensial 
slik at den opp til et ponkt kan avbøte skadene. Kommer 
man ut over dette punkt overskrides gjenopprettings
mekanismene slik at man får en kumulativ skadevirkning. 
Det er et slikt puo.k.t vi gjeme forbinder med begrepet 
"tålegrense'' , Dette kan være et nyttig begrep, men det kan 
også virke tilslørende. 


For det første er det et spørsmål om hvor Økologisk 
balansert den tenkte natur uten mennesker er. Også naturen 
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endrer seg blant annet gjennom genetisk seleksjon, og 
denned endrer også dens evne til å tåle forskjellige sorter 
inngrep seg. Denne påpekning må imidlertid ikke brukes 
som en unnskyldning for ikke å ta miljøproblemene på 
alvor. Jeg nevner det i denne forbindelse for å minne om at 
det ligger i sakens natur at det ikke finnes noen objektivt 
gitt tålegrense. og derfor kan man heller aldri forske seg 
frem til noe slikt. For der annet kommer det mer trivielle 
poeng at selv om mao skulle få stor innsikt i visse typer 
miljøeffekter, kan man aldri bli sikker på at man har full 
oversikt over de fjernere og langsiktige effekter. Det vil 
alltid være en stor rest av uvitenhet, og hvordan s.kal man 
forholde seg til den? Det er åpenbart utilstrekkelig å bygge 
handliogssrrategier bare på at vi skal vite hva de uheldige 
effekter av forurensninger er. 


Når grenseverdier fastsettes er det av meget sror betyd
ning å ha så god naturvitenskapelig og medisinsk kunnskap 
som mulig. Men det vil altså i slike sammenhenger være en 
ofte ganske betydelig rest eller slingringsmonn. Det vil si at 
det er andre faktorer enn den nevnte kunnskap som er med 
på å bestemme hvor grensen skal settes. Det blir i denne 
sammenheng såvel et spørsmål om hvilke faktorer dette er, 
som et spørsmål om hvordan man ootmativt bør takle 
denne type uvitenhet. Er man villig til å ta en sjanse på at 


det kanskje ikke er så farlig allikevel, og bør man gjøre det? 
Vi har nevnt en rekke kulturelle og sosiale faktorer som 


alle pekte i retning av strengere krav enn man tidligere ville 
hatt1 uavhengig av Økt viten, slik som den nye oppmerk
somhet omkring miljøproblemer, utviklingsoptimismens 
dØd og den parallelle kulturelle endring i ansvarsforde
lingen, "demokratiseringen" av miljøfordeler på deo ene 
side og av risikoeksponeringen på den annen osv. For å si 
det kort: Ved fastsettelse av grenseverdier blir det vel så 
meget el spørsmål om hvilken grense sorn er kulturelt og 
sosialt akseptabel som om hva naturen eller helsen kan tåle. 
Det er kanskje mest fruktbart simpelthen å se på grensever
dien som et sosialt konsept Det er jo også først og fremst 
de sosiale prosesser som skaper deo nye foranderlighet i 
grenseverdiene som gjør at de blir så vånskelige å forholde 
seg til. 


"Tålegrense" var, som vi var inne på, j utgangspunktet 
hva vi kan kalle et "økologisk" konsept. SpØrsmålet var hva 
vi kunne vinne fra naturen uten "omkostninger", eller altså 
- Uten varige skadevirkninger. Det er en annen måte å tenke 
om disse problemene på som er ganske vanlig. Den er ikke 
økologisk, men økonomisk, Det vil si at man tenker seg at 
intet er uten omkostninger, alt har sin pris, og at spørsmålet 
egentlig blir hvilken pris vi er villig til å betale for det vi 
vinner fra naturen. På denne bakgrunn er del blitt brukt 
såkalte cost/benefit analyser i forbindelse med grensever
dier eller utslippstillatelser o. l. Fordelen ved c/b analyser 
og i det hele tatt med hele denne måten å tenke på. er for 
det første at man tvinges til a ta hensyn til økonomien J 


miljøpolitikken, og det lar seg ikke nekte at dette aspekt er 
viktig. Dessuten er det vanlig innenfor næringslivet å tenke 
akkurat på denne måten. Man har forsåvidt her en felles 


plattform for rasjonell samtale. Det er heller ikke tvil om at 
det i mange tilfeller, gjeme de mer trivielle. kan være 
fornuftig å prissette miljøtap og veie dem opp mot økonom
iske fordeler. 


Det er imidlertid mange gnmner til at c/b analyser er 
utilstrekkelige. For det før::;te forutsetter metoden konsis
tente preferanser, at man vet hva man ønsker. Men folk er 
ikke beredt til å veie disse typer goder mot hverandre. 
Enhver undersøkelse som baserer seg på premisset at folk 
har konsistente og konsekvente preferanser, vil lett bli 
tilfeJdig og vit kunne slå tilbake når folk f. eks. får føle 
miljøskadene "på kroppen". Dessuten når det dreier seg om 
risiko for meget store ulykker blir det i aUe fall n;teojngsløst 
å kalkulere på denne måten. Det blir det også når den skade 
man fon~older blir irreversibel eller når usikkerheten og 
skadevirkningene er meget store, slik at man kanskje ikke 
lenger kan snakke om usikkerhet, men snarere om 
uvitenhet. Man kan naturligvis legge inn vekter og fastsette 
priser ut fra beste skjønn for så å si å beholde logikken i 
tenkningen. intet gode uten omkostninger. Men da er man 
tilbake til tilfeldigheten. Dessuten kan det argumenteres 
med at man skaper lllusjoner om at man vet mer enn man 
vet. Og det er i strid med forutsetningene for en rasjonell og 
etisk forsvarlig politikk å basere den på illusjoner eller 
simpelt-hen på gale infom1asjoner. Skal man takle 
problemer der uvitenheten om virkningene er stor, krever 
det helt andre handlingsstrategier enn i situasjoner der man 
kjenner virkningene og kan kalkulere med disse. Når de 
langsiktige virkninger er ukjente. men med et potensiale på 
å være store, bør man ikke forsøke å skape en slags fiktiv 
markedssituasjon, hvilket er det man gjør ved en c/b 
analyse. Da er det mer rasjonell å sløyfe kalkulasjonene. 


6 OM INTERNALISERING AV ANSVAR 
I forbindelse med fastsenelse av grenseverdier og etabler
ing av regelverk osv. er det et spørsmål om dette skal gjøres 
eksternt eller internt. Vi var ovenfor inne på det nye krav 
om internaliseringen av ansvaret, at det ikke lenger er nok 
med "den fariseeisk gode samvittighet'' ved å holde seg til 
eksternt etablerte regler. En reell, god samvittighet må 
baseres på at man forholder seg til miljøproblemene på en 
måte som mao selv, ut fra sin egen viten, mener er 
forsvarlig i den større sammenheng, uavhengig av om det 
finnes eksterne regler eller ikke på feltet. 


Det er interessant at man idag søker en generell 
overgang til internkontroll i norsk industri. Den eksterne 
kontroll skal bli en slags metakontroll, det vii si en kontroll 
av kontrollapparatet. Tanken bak bar for det første med 
kompetanse og innsikt å gjøre. Store teknologiske systemer 
lar seg simpelthen ikke kontrollere eksternt. Egenkontroll 
er nødvendig og har naturligvis alltid vært endel av 
kontrollsystemet. Det som er naturlig å understreke i denne 
sammenheng, er imidlertid den vektlegging som ligger i et 
slikt internkontrollsystem av at ansvaret, det moralske 
ansvar, ligger, og må ligge. internt. Det kritiske spørsmål 
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o 
blir naturligvis om man kan stole på at bedriftene er seg 


dette større ansvar voksent Det sies jo nå ofte at det lønner 
seg å ta miljøhensyn, og av og til også at det lØnner seg å 
v.ære moralsk. Det kan hende. Men i der øye,bli..k.k man er 
"moralsk'' fordi det lønner seg, er man ikke lenger moralsk. 


Og hva så hvis det plutselig ikke lønte seg lenger, hvilket jo 


også ofte er ti lfeJie? Skulle man da slutte å opptre moralsk? 


Det er vel også rimelig å •tenke seg at man tar miljøhensyn 


så lenge man har råd. Men hva når man mener ikke lenger å 


ha råd? 


7 KOMMUNIKASJON OG UFORMELL 
KONTROLLIETÅPENTSAMFUNN 


Når vi snakker om ekstern kontroll tenker vi gjeme på den 


formelle kontroll som utføres av de offentlige kontroll


organer, og generelt på. den tross aH ganske omfattende 


regulering av teknologi og bruk av teknologi som finnes. 


Det kan imidlertid argumenteres for at den viktigste eks


terne kontrollfunksjon ligger i den nye offentlighet omkring 


miljø- og sikkerhetsproblemene. Aksjonsgrupper og media 


bidrar til at ingen kan være sikre på å få dø i synden, i dag 


mindre enn noengang. Og nettopp i denne oppmerksomhet 


ligger det et krav., ikke bare om å holde seg til formelle 


grenser, men om å opptre ansvarLig. Det er verdt en ener


tanke at nettopp miljøproblemet er blitt tatt meget mer 


alvorlig i de åpne samfwln med deres markedsøkonomi, 


enn i de økonomisk sentraldirigerte samfunn hvis nær sagt 


eneste fordel burde vært at et åpenbart felleshensyn som 


hensynet til miljø hadde blitt tan alvorlig. Men det har det 


altså ikke bl in. Her ligger et meget slerkr argument for det 


åpne samfunn og for den type kontroll bare offentligheten 


kan utøve. Samtidig reiser denne type demokratisk kontroll, 


som vi kan kalle den, problemet med informasjon og 


kommunikasjon. 


Som vi har væn inne på., er miljøproblemene beheftet 


med stor grad av usikker viten, for ikke å si uvitenhet. Det 


kan også hevdes med stor rett at offentligheten, eller folk 


flest, har vanskelig for å forholde seg til usikker viten. Det 


innebærer et visst rom for å spille på folks følelser heller 


enn på deres forstand og dermed skape unødvendig frykt. 


Motsatt kan man spille på deres bekvemlighetstilbøyelighet 


og si at man kan fortsette med forurensningene inntil det er 


endelig bevist at effektene virkelig er så skadelige. Det er 


interessant at offentlighetsl<ontrollen er under angrep fra 


begge fløyer, og at det fra begge fløyer finnes krav om en 


teknokratisk kontroll, det vil si en kontroll av eksperter mer 


eller mindre unndradd offentligheten. Problemene er, 


hevdes det, så kompliserte at folk flest ikke kan ha forutset


ninger for å ta stilling. 


.BortSett fra at det var en slik teknokratisk kontToll som 


ble forsøkt, som vi har antydet, j de sentraliserte økono


mier. vet vi at det alltid kan finnes eksperter eller viten


skapsfolk som kan gå god for ethvert standpunkt, det er jo 


slik usikkerheten reflekteres i det vitenskapelige samfunn. 


Spørsmål om overlevelse og velbefinnende er dessuten 


spørsmål som folk har et visst moralsk krav på å bli infor
mert om og ta stilling til. Til følelsen av velbefinnende 


hører også følelsen av å være informert og respektert. Der 


er, kort sagt, intet alternativ til offenlighet omkring miljø


spørsmålene. Med det innebærer at man må. arbeide med 


informasjon og kommunikasjon. Jo bedre denne oppgaven 


Løses, der vi l si jo me.r tillit som skapes, jo [ellere vil man 


oppleve at det er å ha.nskes med problemene. 


Det er viktig å være oppmerksom på sammenhengen 


mellom den formelle og den uformelle kontroll. 


Amerikanske undersøkelser synes å vise at det formelle 


kontrollapparats uavhengighet er avhengig av den 


uformelle kontroll , av aksjonsgrupper og medieoppmerk


somhet. Det skulle altså være en forutsetning for at SFr f. 


eks. skulle kunne opptre uavhengig og dermed rasjonelt, at 


det kunne operere i spenningsfe1tet mellom industrien på 


den ene side og den åpne medieoppmerksomhet på den 


annen. 


8 ER MILJØPROBLEMET ET 
ØKONOMISK PROBLEM? 


Vi har utviklet et industrielt system som basis for vår leve


standard. Dene system forurenser. Det er således helt 


utenkelig at <;lette system kunne overføres ril resten av 


verden. det vil verden ikke tåle. På den annen side synes 


det uoverkommelig dyrt å endre systemet slik at det blir 


akseptabelt i global sammenheng. Et annet problem ligger i 
markedsmekanismen. Hvis man ikke kan etablere generelle 


rammebetingelser på et internasjonalt nivå som regulerer 


produksjonen slik at den ikke forurenser, vil den enkelte 


markedsaktør som forsøker på egen hånd bli utkonkurrert. 


Vårt økonomiske system gir fordelen til forurenseren, og 


effektive internasjonale reguleringer på dette felt er det 


nesten utopisk å tenke seg. Forsåvidt kan man snakke om 


en systemtvang. Vi er på en måte henvist til å J9Øre videre 


med vårt forurensende system selv om vi vet at faren for 


alvorlige skader eller ulykker er stor. Delte økonomiske 


problem, eller kanskje vi skal kalle det for et systempro


blern, er utvilsomt meget alvorlig. Min påstand er 


imidlertid at det ofte overdrives som problem, iallfall i den 


offentlige debau. 


Det er langt fra slik at det økonomiske system knyttet til 


markedet opererer optimalt Det er betydelig "slakk" i 
syslemet hvilket er en av flere grunner til at det eksisterer et 


betydelig handlingsrom for den enkelte produsent i 
markedet. Uten å ville avvise de økonomiske problemer, 


eller den systemtvang den enkelte produsent arbeider 


under, er det grunnlag for å hevde at konkurransevridnings


argumentet ofte brukes som en unnskyldning for ikke å 


gjøre noe. Det er ikke nødvendig alltid å vente på generelle 


grenser satt på politisk nivå og som skal gjelde for alle. Det 


kan dessuten være økonomisk irrasjonelt, noe vi i den aller 


seneste tiu ser endel eksempler på. 


For bare et par år siden bestenne de tre stØrste kjemiske 


konserner i Tyskland at de selv ville pålegge se.g grensever-
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dier for miljøforurensninger som var langt strengere enn 
noen eksterne agenter, fonnelle eller ufonnelle, kunne 
tenke seg å kreve på det aktuelle tidspunkt. Dette viser for 
det første at de forventet at grenseverdiene ville bli stadig 
strengere. Kanskje hadde de også følt problemene med den 
usikkerhet som fulgte av de stadige endringer i grensever
dier. Alt tyder på at det er helt rasjonelt å legge slike 
forventninger til grunn for de handlingsstrategier man 
velger. Por det annet viser det at det iallfall for de tre store 
konserner det her er tale om, var det såvel Økonomisk som 
teknologisk grunnlag for å kunne omstille seg til tildels 
drastisk skjerpede miljØ.Io"av. Når de gikk til dette skritt var 
det forøvrig ut fra et økonomisk hensyn. Ved sine tiltak 
ville de tvinge kontrollapparatet til å skjerpe de generelle 
grenseverdier hvilket betød at de oppnådde et langsiktig 
konkurransefonrinn. Fra et generelt samfunnssynspunkt er 
dette eksempel interessant først og fremst fordi vi her ser en 
ny og meg.et effektiv mekanisme i retning av å begrense 
forurensningene - simpelthen ved at den sterkeste del av 


industrien tar ledelsen. 
Det er forøvrig en ftlcsjon å tro at industrien alltid gjØr 


det som lønner seg best, selv om de liker å si det selv. Der 
er i så fall bare innenfor snevert satte grenser av kulturell 
og sosial art. Sammenligner man industriutvikling og måter 


å utvikle teknologien på i de forskjellige land, ser man raskt 
at teknologiens "krav" ikke er entydige. Mul.ighet for varia
sjoner er store og de kulturelle føringer ofte avgjørende. 
Under gjennomgåelsen av ansvarsfordelingen så vi nettopp 


et eksempel på hvordan et problem kunne konsepmaliseres 
eller altså oppfattes på meget forskjellige måter, og at dette 
var avgjørende for hvo.rdan man forholdt seg til dem forut 
for økonomiske kalkulasjoner. Teknologien er da også 


normalt mer fleksibel enn vi får høre fra økonomene. 
Særlig ved utvikling av ny teknologi ser vi ofte at det er 


muligheter for å kombinere effektivitet med hensyn til 
miljø på en måte som man kanskje ikke tenkte seg i 


utgangspunktet Jeg mener ikke å bagatellisere det øko
nomiske problem eUer å si at det ikke finnes. Konflikten 
mellom hensynet til arbeidsplasser og hensynet til miljØ er 
således en reell konflikt i mange sammenhenger, hvilket 
betyr at del ikke gjs enkJe løsninger. I et litt større tidsper
spektiv derimot, e.r handlingsmulighetene til stede, også på 
det lokale plan. 


Vi er vant til å tenke på verden som i hØy grad detenuj
nert. Begrepet om systemtvang reflekterer en slik tenke
måte. Idag er denne tenkemåte utfordret innenfor kultur- og 


samfunnsvitenskapene. Ifølge Hannah Arendt. som er blitt 
mer aktuell etter hun dØde enn mens hun levet. er våre 
samfunn preget av en "boundlessness of action" og av "the 
frailty of human institutions". Store endringer kanskje på 
kort tid. De siste års utvikling i det tidligere Sovjetunionen 
er et eksempel på det. Økonomisk tenkning vil ofte ta 
utgangspunkt i det engang gitte, i gitte preferanser, i gitte 
institusjonelle ordninger, i gitt teknologi. Mer fundamentale 
endringer blir på en måte utdefinert i forutsetningene. 
TeknologiSk utvikling har vært preget av mer uforutsigbare 
og samtidig mer fundamentale forandringer. Vi har også 


l.:unnet antyde en tendens idag til å tenke om teknologiske 
systemer i en bred forstand, mennesker og teknikk mer som 
en helhet. Det er jo også slik at menneskenes behov og 


deres livsstii endres i et slags vekselvirkningsforhold med 
den tekniske utvikling i trangere forstand. Kanskje står vi 
foran ganske dramatiske endringer i bred teknologisk 
forstand, nettopp på grunn av miljøutfordringene. Skal man 
være en slik s ituasjon voksen, gjelder det å bruke fantasien 
hvis man vil være ansvarlig. Eller for å si det litt mer 


trivielt og praktisk. så tror jeg man såvel lokalt som globalt 
bør venne seg til å tenke på miljøproblemene ikke bare som 
økonomiske og politiske problemer, men kanskje til og 
med først og fremst som kul turelle og teknologiske 


problemer. 
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l INNLEIING 
I luftutslepp frå aluminiull).ve;k · ~r eiet 'fiei're stoff 


. '. . ' '. ' . ; ' \ ; l .. ;,'1 


som kan vera skadelege for det terrestriske miljøet. 
Følgjande sambindingar er aktuelle: 


- fluor (gass- og støvform) 
- PAH (polycykliske aromatiske 


hydrokarboner) 
- svoveldioksid (SOz) 
- karbondioksid (C02) 


Av desse ureiningane er det særleg fluor som er kjent for å 
vera skadeleg for dyr. Omfattande forsking har gjeve infor
masjon og dokumentasjon om fluor sin toksiske verknad på 
m.a. husdyr og ville dyr. I Effektstudien er det difor lagt 
stor vekt på å kartleggja fluorbelasting hjå vilt og vurdera 
kva effektar dette har. 


Verknader av PAH på terrestriske dyr er lite kartlagt. 
PAH er ei gruppe organiske miljøgifter som blir danna ved 
ufullstendig forbrenning av organisk materiale. P AH-ut
slepp frå aluminiumverk stammar frå beken i anodemassen. 
Nokre PAH-komponentar har vist seg å vera kreftframkal
lande, og det er av interesse å undersøka om det er mogeleg 
å påvisa PAH i den terrestriske fauna. I Effektstudien er det 
gjort ei gransking av førekomst av PAH i hjortelever. Re
sultatet er presentert i kapittelet "Effektar av utslipp frå 
aluminium verk på vilt". 


Det er ingen indikasjonar på at utslepp av S02 og C02 


frå aluminiumverk har nokon direkte skadeleg effekt på 
terrestriske dyr. 


2 FLUOR 
2.1 Kjelder for fluor 
Fluor finst naturleg i jord, vatn og planter, og dyr får nor
malt i seg små mengder via fOr og drikkevatn. Fluor finst 
difor i alle dyreorganismar. Mineralblandingar brukt som 
tilskot til husdyr, inneheld fosfat med varierande mengde 
fluor. Slike mineraltilskot er difor ei aktuell fluorkjelde for 
husdyr. 


I utslepp frå aluminium verk er det fluorsambindingar i 
støv- og gassform. Teoretisk kan dyr som har tilhald rundt 
aluminiumverk, ta opp større mengder fluor ved å beita 
fluorkontaminert vegetasjon, drikka ureina vatn eller in
halera (anda inn) fluor i gassform. 


Inhalasjon av gassformig fluor frå lufta betyr svært lite 
for det totale ftuoropptaket hjå dyr i belasta område . Fluor
konsentrasjonen i luft i nærområde til aluminiumverk er i 
storleik 1-1-glm). Ser ein dette i samanheng med det luftvolu
met ein hjort eller ei ku andar inn i løpet av eit døger, vil 
mengda fluor som kan takast opp via lungene vera svært 
lita. For fuglar som oppheld seg nær utsleppskjelda, kan 
derimot inhalasjon av fluor vera ein aktuell opptaksveg. 
Ved å flyga nær utsleppspunktet kan det tenkjast at fuglar 
i korte periodar kan anda inn luft med relativt høge konsen
trasjonar av fluor. 


Fluor løyst i vatn er lett tilgjengeleg for opptak hjå dyr og 


menne. kc. Fluorinnhaldet i ferskvatn i Noreg er generelt 
lågt, med einskilde lokale unnatak når det gjeld grunnvatn. 
; 'i tnem"nd~ har vi~t' s~g .å ~~~a· ei aktuell fi~~rkjelde for hus


dyr: I nærområda til aluminium verk er fiuorureining av 
overflatevatn ei aktuell problemstilling. Granskingar gjort 
av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) av overflate
vatn i Årdal og Sunndal, viser at fluornivåa er så vidt låge at 
drikkevatn betyr lite som fluorkjelde for dyr i desse områda. 


Vegetasjonsstudiar gjennomførde av Kontrollutvalget for 
aluminiumindustrien og i Effektstudien, har derimot vist 
høge fluorkonsentrasjonar i beiteplanter som blir nytta av 
husdyr og vilt. Dette gir grunnlag for å konkludera at ureina 
vegetasjon er den viktigaste fluorkjelda m.o.t. fiuorbelasting 
hjå planteetande dyr i nærområda til aluminiumverka våre. 
Ville dyr står her i ei særstilling samanlikna med husdyr, 
sidan dei beitar heile året. 


Fluor oppfører seg annleis i næringskjedene enn miljø
giftene kvikksølv, polyklorerte bifenyler (PCB), DDT og 
andre klorerte hydrokarboner. Desse blir lagra i feittvev og 
overførde og opprika frå ledd til ledd i næringskjeda. Fluor 
i lettløyseleg form blir overført og opprika frå planter til 
planteetarar. Planteetarar lagrar fluor i skjelettet i ei tungt 
løyseleg form og innhaldet i blautvev er svært lågt. Fluor 
vil difor i liten grad vera tilgjengeleg for vidare oppriking i 
næringskjedene d. v .s. hjå kjøtetarar. 


2.2 Opptak, lagring og utskiljing av fluor 
Absorpsjon (opptak av fluor i kroppen): Mengda fluor (F) 
som blir absorbert (oppsugd) i organismen varierar etter kor 
løyseleg den aktuelle fluorsambindinga er. Løyselege sam
bindingar, som NaF og HF, blir raskt og nesten fullstendig 
absorbert frå mage-tarmkanalen til blodet. Mindre løyselege 
sambindingar som kalsiumfluorid (CaFz), kryolittstøv 
(Na3AlF6) og aluminiumfluorid (AlF3) , blir i mindre grad 
teke opp av organismen. Mengda fluor som blir skilt ut med 
avføringa varierer difor sterkt. Det er angitt at absorpsjonen 
frå mage-tarmkanalen skjer passivt utan aktive opptaksme
kanismar. Hjå drøvtyggjarar skjer det absorpsjon av F frå 
vomma. Tilskot av aluminium- eller kalsiumsalt i foret vil 
binda F og dermed redusera mengda som er tilgjengeleg for 
absorpsjon. Dette prinsippet er nytta i husdyrhaldet for å re
dusera skadeverknadane av fiuorureina for. Fluor i drikke
vatn vil i stor grad bli absorbert (86-97 %). Ved tilsetjing av 
kalk til F-rikt vatn vil det bli danna CaF2 som fell ut. Dette 
kan nyttast som eit førebyggjande tiltak mot fluorforgifting 
i område der drikkevatnet er rikt på fluor. 


Lagring: Fluor i blodet blir raskt teke opp og lagra i mi
neralisert vev. Dette skuldast fluor sin sterke affinitet til 
kalsium. Det skjer ei ionebyting mellom hydroksyl-ion 
(OH-) og F-ion i hydroksyapatittkrystallar 


(Ca w(OH)2(P04)6) og det blir danna fluorapatitt 
(Ca wF2CP04)6). Fluorapatitt er ei svært tungtløyseleg sam
binding. Lagring og opphoping (akkumulering) av fluor i 


beinvev hindrar høge fluornivå i blod og blautvev og funge
rer dermed som ein avgiftingsmekanisme. Indre organ har 
generelt lågt F-innhald. 
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Nyrene har noko høgarc F-nivit enn andre indre organ . 
Dette skuldast trulcg nyrene si rolle ved utskiljing av fluor 
fra org<mismen. 


F blir i varierande grad overf~~rl med blodet fra mor til 
foster. Fluomivået i mordyret si U blod er relativt lågt sjølv 
ved høgt opptak, og det er omdiskutert mellom forskamr 
om konsentra<;jonen i fosteret siu blod k<m bli høg nok til å 
gi skadelegc effeklar pa fosteret. 


Ekskresjon (rllski/jing ): Fluor blir hovudsakeleg uLo;kilt 
via nyrene kort tid etter opptak til blodet. F-konsentra~jon
cn i blodplasma er direkte korrelert med F-opptaket og en
drar seg raskt i takt med endringar i absorpsjonen. Fluomi
va i urin er m.a. avhengig av plasm<mivå. Hjå menneske 
blir ca. halvparten av absorbert F uLo;kilt med urin, resten 
blir lagra i mineralisert vev. Unge individ akkumulerer flu
or i større grad enn vaksne individ. 


Dersom fluoropptaket opphøyrer vil fluor bli svært seint 
frigjeve frå skjelettet. Hjå menneske er halveringstida for 
fluor i skjelettet 7 år. Halveringstida er delvis avhengig av 
om akkumuleringa har skjedd raskt eller langsamt. Ein 
tluorkonsentra"jon på opptil {i-1 O ppm F i urinen er rekna 
som nom1alt. Utskiljing av F i urin k<m variera sterkt, m.a. 


F i for og vatn 


utskiljing 
(ekskresjon) 


beinvev 


p.g.a. varienmde vassinntak. Urinanalysar er difor lite eigna 
som cinastc diagnostiske metode for a pavisa lluorbclas
ling. Mjølkekjertlane har lite a seia som ekskresjonsveg for 
fluor. F-konsentrasjonen i mjølk er difor svært lag. 


2.3 Toksikologi - verknadsmekanismar av fluor 
Fluor er ei cellegift og vil, avhengig av den lokale fluorkon
sentrasjonen, hemma cellefunk:sjonen eller føra til celledød. 
Fluor har både hemmandc og stimulcrande effekt pa ulike 
enzym som tek del i nom1aJe ccllcfunk~jonar. Noka full 
forståing av dei verknadsmekanism<me som ligg til grunn 
for fluor sin toksiske effekt er ikkje kjend. Vi veit at ska
dane som blir registrert ved kronisk fluorforgifling, er cit 
resultat av høge lokale ftuomivå i mineralisert vev og den 
giftverknaden dette har på aktive celler i desse veva. 


Fluor er ikkje berre skadeleg for org<mismcn, og hjå 
menneske er fluor rekna som eil essensielt sporstoff. Delte 
skuldast at små mengder fluor har gunstig verknad pa tann
helsa ved å hemma utvikling av karies (tannråte). Det er 
grunn til å tru at fluor i små mengder har gunstige effektar 
på dyr og, men nokon mangeltilst<md har det ikkje vore 
mogeleg å bringa fram. 


utskiljing 


emalje 


Tann under utvikling 


----~~~ urin 


{ 
dcnlin 
semenl 


Figur l. Ahsorhsjon, lagring og 
ekskresjon m·.fluor lljå dvr. 







Forgifting oppstår ved opptak av større mengder fluor. Opp
tak av store mengder over kort tid kan resultera i akutt flu
orforgifting. Dette opptrer svært sjeldan og årsaken er som 
oftast utilsikta opptak av store mengder lettløyselege fluor
sambindingar. Kronisk fluorforgifting oppstår ved langvarig 
opptak av fluor i mengder som overstig dyrearten si toleran
segrense. Dersom absorbsjonen er større enn ekskresjonen, 
vil det finna stad ei akkumulering i organismen. Det er den
ne typen fluorforgifting som kan utviklast hjå dyr i mmåde 
nær aluminiumverk. Kronisk fluorforgifting blir og kalla 
fluorose og utviklar seg gradvis og snikande. Det kan ta 
lang tid før det blir utvikla kliniske teikn på fluorose. Pato
logiske forandringar i mineralisert vev i form av skadar på 
tenner og knoklar, er karakteristisk for fluorose. 


Desse tilhøva vil ha innverknad på akkumulering av fluor 
og utvikling av fluorose: 


storleiken av fluoropptaket (dose) 
- kor lang tid fluoropptaket varer 
- variasjon i fluoropptaket (høgt/lågt) 
- kor lett løyseleg fluorsambindinga er 
- dyreart 
- dyret sin alder ved belasting 
- fOring og ernæringsstatus 
- generell helsestatus 
- stress 


- samtidig belasting med andre toksiske stoff 
individuell biologisk respons 


Risikoen for utvikling av skadeeffektar av fluor er avhengig 
av dosen og kor lenge fluoropptaket varer. Det er elles vist 
at variasjon mellom høgt og lågt inntak er meir skadeleg 
enn moderat, jamt inntak. Varierande fluorbelasting er 
svært aktuelt for viltartar som vandrar. Typen fluorsam
bindingar i fOret har, som før nemnt, mykje å seia for 
graden av absorpsjon . Dei lettløyselege sambindingane gir 
størst skadeverknader. Vegetasjon ureina av gassformige 
fluorsambindingar er difor meir skadeleg enn planter som 
er ureina av fluor i partikkelform. Elles er det stor skilnad i 
toleransen for fluor mellom ulike dyreartar. Dette er omtala 
i detalj nedanfor. Unge individ er i større grad utsett for 
skadelege effektar enn vaksne dyr. Dyr på balansert og 
fullverdig foring med god ernæringsstatus tåler større 
fluorbelasting enn dyr på mangelfull fOring. Dyr med 
andre sjukdomar har mindre motstandskraft mot fluorbelas
ting. Tilsvarande finn ein og ved fysiologiske påkjenningar 
som drektigheit og laktasjon (mjølkeproduksjon). Det er 
elles viktig å påpeika at det er stor individuell variasjon i 
grad av fluorakkumulering og utvikling av fluorrelaterte 
skadar. 


2.4 Følsemd for fluor l toleranse 
Dyr si følsemd for fluor varierar med dyreart. Dette skul
dast i stor grad biologisk variasjon, men ulikt f6r spelar og 
ei rolle. Det er dokumentert at drøvtyggjarar er svært kjens
lege for fluor. Storfe er mest følsame av husdyra, deretter 


kjem sau, geit, hest, gris og fjørfe. Denne graderinga er ut
arbeida på grunnlag av f6ringsforsøk og feltundersøkingar. 
Det er sett grenseverdiar (toleransegrenser) for fluoropptak 
for dei ulike artane (tabell l). Dersom P-konsentrasjonen i 
fOret ligg under grenseverdiane, er risikoen for utvikling av 
fluorskadar svært liten. Desse grensene må ein sjå på som 
retningsgivande og ikkje absolutte, sidan det er mange ulike 
faktorar som kan påverka effekten av fluorbelasting. Innan 
ein art har dei individa som nonnalt lever lengje, t.d. mjøl
kekyr, lågare toleransegrense enn individ med kort levetid, 
t.d. slakteoksar. 


Art 


Storfe 
- mjølkekyr/kviger 


- kjøttfe 


Småfe 
-sau 


Ville drøvtyggjarar 


Hest 


Gris 


Fjørfe (kylling) 


Mink 
-avlsdyr 
-dyr til pelsing 


ppm F i fOr* 
(tørrvekt) 


:<:::30 
30 
40 


30 
50 


<30 (?) 


60 


70 


150 


50 
100 


Referanse 


Kontrollutvalget• 
Shupe et al.(l972) 


Kontrollutvalget 
Shupe et al.(l972) 


Shupe et al.(l984) 
Suttie et al.(l985) 


Shupe et al.( 1972) 


Shupe et al.(l987) 


* toleransen er basert på NaF eller F-sambindingar med 
tilsvarande toksisitet 


• toleransen er basert på registreringar rundt norske 
aluminiumverk i regi av Kontrollutvalget for aluminium
verkene 1965-1992. 


Tabell l. Toleranse for fluor. 


Kunnskapen er mindre om ville dyr, m.a. fordi det er 
vanskelegare å gjennomføra f6ringsforsøk på ikkje
domestiserte artar. Eit f6ringsforsøk gjennomført på 
kvithale-hjort viste at denne arten er noko meir følsam for 
fluor enn storfe. I dette forsøket var hjorten meir sensitiv 
enn storfe m.o.t. utvikling av tannskadar, men dei utvikla i 
mindre grad knokkelskadar. Det er ikkje utført tilsvarande 
granskingar av dei andre hjortedyrartane. 


2.5 Bakgrunnsnivå for fluor l artsskilnader 
Det er viktig å ha kjennskap til bakgrunnsnivået for fluor 
hj ~ ein art, n~r ein skal vurdera om eit dyr er fluorhelasta 
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eller ikkje. Det kan vera små skilnader i bakgrunnsnivå hjå 
ein art frå eit geografisk område til eit anna. Dette skuldast 
m.a. varierande førekomst av fluor i berggrunnen. 


Dyreart Alder Materiale 


Hjort* år Underkjeve, oske 


0,5 


1,5 


2,5 


3,5-5,5 " 


> 5,5 


Rådyr* 0,5 


1,5 


2,5 


3,5-5,5 " 


> 5,5 


Elg* 0,5 


1,5 


2,5 


3,5-5,5 " 


> 5,5 


Hare* <l 


;:::1 


Markmus** Skjelettet, tørrvekt 


n Gj.snittleg min-maks 
ftuorkons. 


ppmF 


31 101 18-310 


66 124 44-358 


52 182 77-546 


24 243 29-471 


28 403 198-844 


27 182 73-594 


17 194 90-307 


8 242 129-487 


36 273 114-568 


9 520 131-833 


22 68 28-176 


22 60 22-107 


20 88 22-273 


22 88 40-166 


7 318 123-748 


6 88 40-208 


9 193 82-388 


168 -600 


Raudrev *** Underkjeve, tørrvekt? 500-890 


n tal prøv ar 


* Effektstudien 


** Walton, 1987 


*** Walton, 1984, gj.snittlege F-verdiar frå ulike geografiske område. 


Tabell l: Bakgrunnsnivå av fluor hjå viltlevande pattdyr. 


For storfe er det angitt at normale, nyfødde kalvar har eit 
nivå på 50-100 ppm F i beinoske, medan normale, eldre kyr 
kan ha verdiar opp mot 2000 ppm F. Verdiar over 2000 
ppm F indikerer at dyra har fått i seg fOr med auka fluorinn
hald. Ville drøvtyggjarar har lågare bakgrunnsnivå enn do
mestiserte drøvtyggjarar. Dette viser m.a. granskingar utført 
i Effektstudien (tabell l). Skilnaden skuldast truleg at storfe 
og småfe får tilskot av kraftfOr og mineralblandingar som 
kan innehalda små mengder fluor. Vidare er det truleg små 
artsskilnader. Elg har t.d. lågare bakgrunnsnivå enn hjort og 
rådyr. 


Bakgrunnsnivå for ulike artar av pattedyr og fugl er 
presentert i tabell l og tabell3. Det er stor variasjon i fluor
konsentrasjon mellom ulike individ i same aldersgruppe, 


noko som går fram av minimum- og maksimumverdiane. 
Bakgrunnsnivå hjå fluor hjå mange fugleartar ligg høgare 
enn for drøvtyggjarar. Det er tildels stor variasjon mellom 
bakgrunnsnivå hjå ulike fugleartar, noko som m.a. skuldast 
ulike mengder fluor i næringa, ulikt meltingssystem og 
stoffskifte. Fiskeetande fugl vil normalt få i seg større 
mengder fluor enn herbivore (planteetande) artar, sidan 
enkelte fiskeslag er svært rike på fluor. Fleire pingvin-artar 
har ekstremt høge fluorverdiar i knoklane (tabell3). Dette 
skuldast m.a. at fluorrik krill utgjer ein viktig del av 
næringa. Pingvinar er godt tilpassa dei høge fluomivåa 
og tek ikkje skade av dette. 


Dyreart Materiale n Gj.snittleg min-maks 


Stær* leggbein, oske 


Kanadagås** tarsen, oske 


Stokkand* leggbein, oske 


Spurvehauk *** lårbein, oske 


Gråmåke** lårbein, oske 


Adelie pingvin • lårbein, tørrvekt 


Gråmåkeegg ** eggeskal, oske 


Fiskemåkeegg ** 


n tal prøv ar 


* Stewart et al., 1974 


* * Effektstudien 


*** Seel & Thomson, 1984 


Culik, 1987 


ftuorkons. 
ppmF 


14 703 157-1390 


10 1605 614-3093 


11 1902 430-5440 


27 2051 


21 3019 1759-3906 


10 9600 6000-11000 


145 109 20-306 


40 106 34-233 


Tabell3. Bakgrunnsnivå av fluor hjåfugl og i egg. 


3 EFFEKTAR AV FLUORBELASTING 
3.1 Kjemisk registrerbar fluorose 
Ved fluorose inneheld tenner og knoklar større mengder 
fluor enn det ein finn hjå ikkje belasta dyr. Analyse av 
fluorinnhald i beinvev er difor ein veleigna metode for å 
vurdera graden av fluorbelasting. Gamle dyr har normalt 
høgare fluornivå i beinvevet enn yngre dyr. Dette skuldast 
at fluor blir akkumulert med stigande alder. For å vurdera 
graden av belasting er det difor naudsynt å kjenna alderen 
på dyra som blir undersøkt. Fluor blir svært raskt akkumu
lert i gevir hjå hjortedyr. I gevir er det påvist F-konsentra
sjonar som er 65-80% av nivået i ryggvirvlar. Sidan geviret 
blir felt årleg og veks ut i løpet av nokre månader, vil fluor
innhaldet i geviret gi eit godt mål på fluorbelastinga i den 
aktuelle perioden. 


Eit individ kan ha auka mengder fluor i beinvev utan at 
det er mogeleg å påvisa fluorrelaterte skadar (kjemisk 
registrerbar fluorose). Ein slik tilstand ser ikkje ut til å ha 
noko tyding for helsa til dyret. 


l 







3.2 Dcntalfluorose 
Tennene er oppbygd av tre typar mineralisert vev; emalje, 
dentin (tannbein) og sement. Emalje som blir danna av 
ameloblastar (emaljedannande celler), inneheld inntil 97% 
mineral når vevet er fullt mineralisert. Ameloblastane døyr 
når emaljen er ferdig danna. Dentin blir danna av celler 
kalla odontoblastar og inneheld inntil 80% mineral. Sement 
har lågast mineralinnhald med 66%. Figur 2 viser skjema
tisk korleis ei tann er oppbygd. 


emalje 


odontoblaslar 


tannkjøt pulpahole 


rotknnal 


~jevebein 


Figur 2. Skjematisk oppbygging av ei tann. 


Spesielt ameloblastar, men og odontoblastar er svært 
sensitive for fluor. Dersom desse cellene blir utsett for høge 
nuorkonsentrasjonar i den perioden dei produserar den 
organiske grunnsuhstnnsen til emalje og dentin, vil cin få 
redusert kvalitet og kv<mtitel av grunnsuhst<msen. Dette 
fører til mangelfull mineralisering av emalje og dentin og 
viser seg som karakteristiske tnnnskadar, såkalla dental
fluorose. Danning av tannsement blir og på verka av fluor, 
men deue har mindre tyding. 


Sidan denLalfiuorose er ei følgje av fluor sin effekt på cel
lene som dannar dei ulike del<me av tennene, vil tannskadar 
kun opps~<1 dersom dyret blir belasta i den perioden tennene 
blir danna og mineralisert. Delte skjer mens dyra er unge. 
Ferdig utvikla tenner vil derimot ikkje bli affisert av fluor
belasting. 


Dcn1<1lftuorose har følgjande manifestasjonar: 


- cmaljehypoplasi 
- 1<1nnhypoplasi 
- pigmentforandring 
- abnormt slit og hakedanningar 
- forsinka frambrot av tenner 
- lause tenner og feil tannstilling 


Emaljehypoplasi er eit omgrep som blir brukt ved 
mangelfull utvikling av emaljen. Graden av emaljeskade vil 
variera frå små defekL:1f i mineraliseringa som gir tannkrona 
cin spettete utsjånad, kalla "mottling", til mcir omfaUande 


skadar med større og mindre lakuner (groper) i emaUen. 
Det er karakteristisk at tennene misser sin glatte, glinsande 
utsjånad og får ei ru overflate. 


Tannhypoplasi er numgelfull utvikling av tennene og k<m 
opptre både på insisivar (framtenner) og kinntenner. 


Vedpigment;(orandring får tennene ein mørk farge som 
kan variera frå gulbrun til brunsvart. Dette opptrer vnnleg
vis i samband med <mdre tluorotiske trumforandringar, m.a. 
mottling, og skuldast oksydasjon av organisk materiale i 
defekt emalje. Hjå planteetarar er det elles nmmalt at 
tennene blir mørkare med stigru1de alder, fordi fargestoff frå 
forplantene diffunderer inn i det ytterste laget av emaljen. 


Abnormt slit og hakedanningar oppstår fordi fluorotiske 
tenner har vekslande styrke. Slitestyrken kan vera nedsett 
på tenner i alle ~jeveavsnitt. Motståru1de kinntenner i over
og underkjeven vil vekselvis vera slitt og ha utståru1de 
spissar. Tyggjeflata blir dermed ujamn og dette hemmar 
drøvtygginga og næringsopptaket. I tillegg disponerar 
desse forandringane for periodontitt (infeksjon rundt tnnna). 


Forsinkaframbrol av tenner kan opptre i alle kjeveav
snitt. Det kan vera aktuelt å l<'l omsyn til dette når ein nyttar 
trumskiftet til å aldersbestemma dyr. 


Eit karakteristisk trekk ved dental fluorose er at end
ringane alltid er bilaterale (tosidige). Årsaken er at srune 
trum på høgre og venstre side av kjeven blir druma sam
stundes. Dei blir difor påverka av same ftuorbelasting. Det 
er og ein samanheng mellom skadar på insisivar og kinn
tenner danna i same tidsperiode. Tenner som står etter 
kvarandre i trumrekkja, blir ikkje danna san1tidig og kan 
difor ha ulike endringar. Tannforru1dringane kru1 brukast til 
å avlesa i kva for periodar dyret har vore utsett for størst 
fluorbelasting. 


Druu1ing og mineralisering av pem1ru1ente tenner hjå 
drøvtyggjarar varierer noko, men er vanlegvis avslut1<1 ved 
2-3 års alder. Påvising av fluorrelatertc Lrumskadar hjå ville 
hjortedyr, storfe og småfe er difor eit bevis på lluorhelas
ting i lØpet av dei første lcveåra. Tannskadane er relativt 
like hjå ville og domestiserte drøvtyggjru·ar. Sau utviklar 
vmliegvis støn·e grad av hakedanningar på kinn tenner enn 
storfe. 


Det er omdiskutert mellom forskarar om fiuorkonsentra
sjonen i tnnnanlegget hjå fosteret kan bli høg nok til å gi 
emaUeskade på mjølketenner. Mengda fluor som blir over
ført med blodet via morkaka er liten, men i enkelte tilfelle 
er del truleg nok til å skada dei sensitive ameloblastane. 
Emaljeskadar identiske med tluorrelaterte skadar, er påvist 
!leire gonger på mjølketenner hjå husdyr frå område nær dei 
norske aluminiumverka. 


I Effektstudien er det påvist denL:1lfluorose hjå hare, både 
på kinn tenner og gnagartenner. Gnagartennene veks konti
nuerleg. Hare kan difor utvikla dentalfluorose på desse ten
nene heile li vet. 


Ved gransking av tenner for fluorskadar er det van leg 
å gradera skadru1e. Det er utvikla ein skala frå l til 6 og dei 
ulike kategoriane er definert på fØlgjande måte: 







l - normale tenner 
2 - mogeleg fluoreffekt, små skadar som kan vera 


fluorrelaterte 
3 - liten effekt, små forandringar i tannpig


menteringa, byrjande emaljehypoplasi 
(mottling) 


4 - moderat til monaleg effekt, tydelege 
forandringar i pigmenteringa, tydelege 
skadar i emaljen (emaljelakuner) 


5 - alvorleg effekt, nedsett slitestyrke 
6 - uttalt effekt, omfattande tannforandringar 


Eksempel på ulike kategoriar av fluorrelaterte tannskadar 
hjå hjort er vist ~figur 3. Tannforandringar på framtenner 
blir lettare synlege dersom ein lyser gjennom dei med 
skarpt, kvitt lys. 


3.3 Osteoftuorose 
Fullt mineralisert beinvev inneheld ca. 90 o/o mineral, 
hovudsakeleg hydroksyapatitt. Beinvev blir danna ved 
mineralisering av organisk grunnsubstans ( osteoid) produ
sert av celler kalla osteoblastar. Mineraliseringa skjer grad
vis ved avleiring av kalsiumsalt i osteoidet. Beinvev er i 
motsetnad til tannemalje, eit "levande vev" og kan påver
kast av fluor heile livet. I beinvev finst det ulike, spesiali
serte celler som byggjer opp, held ved lag og bryt ned ve
vet. Beinvev er difor eit dynamisk vev i kontinuerleg foran
dring. Korleis fluor påverkar dei ulike beincellene er ikkje 
fullstendig klarlagt, men det kan gi seg utslag i knokkelfor
andringar. Ein tilstand med synlege teikn på knokkelskade 
blir kalla osteofluorose. 


Fluorinnhaldet i beinvev aukar med stigande alder alt 
etter mengda fluor som blir akkumulert. Akkumulering av 
fluor, og dermed fluorkonsentrasjon, varierar frå knokkel til 
knokkel og mellom ulike delar av same knokkel, avhengig 
av metabolismen (stoffskifteaktiviteten) i vevet. Dyr i vekst 
har høgare metabolisme i beinvevet enn vaksne dyr og lag
rar ein større del av oppteke fluor. Akkumulert fluor blir i 
liten grad frigjeve ved normal remodellering (omforming) 
av beinvev. Knoklar brukt ved rørsle, tygging og 
anding, har hØg metabolsk aktivitet og blir difor affisert av 
fluor i større grad enn andre delar av skjelettet. Forandring
ane er særleg knytt til dei delar av knoklane med høgast 
metabolisme, til dømes vekstlinjer og senetilheftingar. 


Fluor sin giftverknad på ulike beinceller fører til 
mikroskopiske endringar i beinvevet. Beinvev danna under 
påverknad av F har dårlegare kvalitet og dei mekaniske ei
genskapane til vevet er redusert. Organismen kompenserer 
dette med påleiringar av beinvev på utsida av beinhinna. 
Dette beinvevet har og dårleg kvalitet, noko som fører til 
ytterlegare påleiringar. 


Typiske makroskopisk synlege osteofluorotiske foran
dringar viser seg difor som beinpåleiringar på utsida av 
knoklane, såkalla eksostosar. Forandringane opptrer bilate
ralt og tilnærma symmetrisk på dei same knokkelavsnitta. 
Eksostosar ser ein som regel først på innsida av øvre del av 


metatarsal- og metacarpalknoklane (pipene), deretter på 
mandibelen (underkjeven) og ribbeina. Andre lange røyr
knoklar, bekkenet og ryggvirvlane blir og affisert. Knoklar 
som er alvorleg affisert, har ei kritkvit, ru og ujamn over
flate, auka diameter og er tyngre enn normale knoklar. 
Beinpåleiringar på innsida av knoklane, d.v.s. inn mot 
marghola, såkalla endostosar, førekjem ikkje like ofte som 
eksostosar. 


Osteofluorose blir og kalla generalisert fluorose og må 
reknast som ein meir alvorleg manifestasjon enn dental
fluorose. Følgjene av alvorleg osteofluorose er smerter i 
skjelettet, intermitterande (vekslande) halting og nedsett 
brotstyrke. Dette kan vera årsak til store plager for affiserte 
dyr og er difor eit problem m.o.t. dyrevern. Alderen til 
dyret er svært viktig for kor alvor lege følgjer ei fluorbelas
ting kan få. Dyr som blir utsett for fluorbelasting fyrst i 
vaksen alder, vil ikkje få dentalfluorose og vil ha mindre 
sjanse for å utvikla alvorleg osteofluorose enn eit ungt dyr. 
Unge, veksande dyr med høg metabolsk aktivitet i tenner 
og skjelett, er derimot svært utsett for å få fluorrelaterte 
skadar ved fluorbelasting. 


3.4 Effektar på fugleegg 
Fluorkonsentrasjonen i eggeskal aukar med auka fluor
belasting hjå morfuglen. F6ringsforsøk på ulike ikkje
domestiserte fugleartar og granskingar av måkeegg, har 
vist at det sist lagde egget i eit kull har høgast fluorinnhald 
i eggeskalet. Dette skuldast truleg at morfuglen må mobili
sera meir kalsium frå skjelettet under danninga av det siste 
egget. Fluor blir frigjort saman med kalsium og overført til 
eggeskalet. 


Kvaliteten av eggeskalet, d.v.s. tjukkleik og brotstyrke, 
blir ikkje affisert ved moderat fluorbelasting. F6ringsforsøk 
med store fluormengder har gitt redusert eggvolum, egg
vekt, eggproduksjon, klekkingsgrad og tjukkleik på egge
skal. Tilgjengeleg litteratur på området tyder på at det er 
store artsskilnader m.o.t. fluorakkumulering i" egg og sann
synlegvis og i responsen på auka fluornivå. Enkelte artar er 
truleg meir følsame for fluor enn andre. Dette kan m.a. gi 
seg utslag i negative effektar på reproduksjonen. 


3.5 U spesifikke effektar av fluor 
Med dette meiner vi effektar som indirekte skuldast fluor
belasting. Dårleg ernæringstilstand kan vera eit resultat av 
alvorleg fluorose sidan næringsopptaket er avhengig av eit 
godt fungerande tannsett og god mobilitet. God ernæring er 
viktig for overlevingsevna, ikkje minst for ville dyr. 


Eit anna aktuelt spørsmål er relasjonen mellom langvarig 
fluorbelasting og kreft, spesielt vondarta beinkreft ( osteos
arkom). Granskingar som er utført på dette området, tyder 
på at langvarig fluorbelasting ikkje gir nokon auka risiko 
for kreft hjå pattedyr. 


l 







Non11ale kinn tenner. kategori l . 


Kategori l . 


Kategori 3. 


Kategori 5 og 6. 
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Ullalt.flrwrskade på kinntenner med hakedanning fra Årdal 1970. 


Kategori 6. 


Kategon' 2. 


Kategori 4 


Figur 3. Ulike kategoriar av tannskadar. 


l - nonnale tenner 
2 - mogeleg fluoreffekt, små skadar som kan 


vera ftuorrelaterte 
3 - liten effekt, små forandringar i tannpig


menteringa, byr:jande emaljehypopla'>i 
(mottling) 


4 - moderat til monaleg effekt, tydelege 
forandringar i pigmenteringa, tydelege 
skadar i emaljen (cmaljelakuner) 


5 - alvorleg effekt, nedsett slitcstyrke 
6 - uttalt effekt, omfattandc tannforandringar 
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l TANNHELSETILSTANDEN HOS MANNLIGE 
ANSATTE VED HYDRO ALUMINIUM, ÅRDAL 
Den foreliggende undersøkelsen ble foretatt i mai 1981 ved 
Hydro Aluminium, Årdal, for å belyse tannhe1setilstanden 
hos mannlige ansatte ved bedriften. 164 arbeidere og 70 
funksjonærer i aldersgruppen 25-60 år ble tilfeldig utvalgt 
fra bedriftens datalister. 121 arbeidere og 60 funksjonærer 
ble undersøkt. Tannløse ble holdt utenfor ved den statistiske 
behandlingen som derved bestod av 117 arbeidere og 55 
funksjonærer. 


Årdalsundersøkelsen fra 1981 (l, 2, 3) hadde som mål 
å evaluere tannhelsetilstanden hos de ansatte ved alumin
iumsverket. En annen hensikt var å relatere tidligere "dental 
experience" hos de ansatte med deres tannhelsesituasjon og 
å kalkulere den nødvendige behandling. Dessuten var det en 
hensikt å utrede skader på tennene i form av slitasje, og 
eventuelt belyse dette ut fra arbeidsmiljøet. 


Ved denne undersøkelsen var det altså primært tannhel
setilstanden hos de ansatte ved bedriften som skulle bely
ses. Men siden en meget høy prosent av de mannlige yrkes
aktive i Årdal er ansatt ved bedriften, og selv om en skal 
være varsom med å generalisere, er det nærliggende å anta 
at resultatene gjenspeiler tannhelsetilstanden hos menn i 
hele Årdalsamfunnet. 


- Registrering av marginalt beintap på røntgenbilder 
("bone score") i jekslene 


- Registrering av tannslitasje etter fargeslides 
- Kalkulering av behov for behandling av tannkjøttsykdom 


(periodontitt) 
- Dataanalyse 


2 RESULTATER 
2.1 Blødning 
Ingen av de undersøkte var helt uten blødning ved son
dering. Gjennomsnittlige blødningsindeks var 55,3%, og 
arbeiderne hadde signifikant mer blødning (57,9%) enn 
funksjonærene (49,9%) (p<0,05). Blødningen økte også 
med alderen, og variansanalyse viste signifikant forskjell 
innen de forskjellige aldersgrupper. (Fig.l) . 


%Flater 


Ioo----------------------------
90----------------------------


so------------------------------
Arbeictere 


70=~~~ Fordelingen av de undersøkte er vist i tabell l. 60 


For å kartlegge de ansattes tannhelsesituasjon ble følgende 50 --....-~----'!!!iø~-------=:!l~---
prosedyre gjennomført (i kronologisk rekkefølge): 
- Intervju 
- Røntgenfotografering 
- Fargeslides 
- Klinisk undersøkelse 


• Registrering av plakk (bakteriebelegg) 
• Registrering av tannkjøttlommer (lommedybder) 
• Registrering av blødning ved sondering 
• Registrering av retensjonsindeks (dvs. faktorer som 


tannstein, tannråte eller restaureringer i nærheten av 
tannkjøttet) 


• Registrering av DMFS (dvs. kariøs, tapt el. fylt 
tannftate) 


Arbeidere 
Ikke møtt 


Alders- møtt Gyldig Ukjent 
gruppe fravær årsak 


25-29 25 l 4 
30-34 13 2 4 
35-39 14 o 4 
40-44 13 4 
45-49 15 7 
50-54 22 2 3 
55-59 19 3 5 
Totalt 121 10 31 
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60 
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Io------------------------------
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 


Aldersgruppe 


Figur l. Blødningsindeks- prosent fiaterltannkjøttområder 
med blødning ved sondering. 


Funksjonærer Totalt 
Ikke møtt Ikke møtt 


Gyldig Ukjent Møtt Gyldig Ukjent 
fravær årsak fravær årsak 


l o 28 2 4 
o o 20 2 4 


o 26 o 5 
3 22 4 5 
o 23 l 8 
o 35 2 4 
l 27 4 6 
5 5 181 15 36 


Tabell l. Fordeling m· undersøkte og personer som var innkalt, men ikke møtte ("drap-out") i det tilfeldige utvalget blant 
ansatte ved ÅSV- relatert ril aldersgruppe og arbeid~·kutegori (n=232). 


l 







2.2 Lornrnedybder 
21,8% av alle flater og 46,9% av alle tenner hadde lomme
dybder på 4 mm el. mer (Fig. 2, 3). Lommedybder på 4 mm 
el. mer økte med økende alder, og det var statistisk signifi
kant forskjell innen aldersgruppene både for flater (p<0,05) 
og tenner (p<O,Ol). Generelt hadde arbeiderne en høyere 
prosentandel tenner enn funksjonærene med lommedybder 
lik eller større enn 4 mm (henholdsvis 49% og 42,6% ). 
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 


Aldersgruppe 


Figur 2. Prosentfordeling av flater med lomme
dybder >4 mm. 
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Figur 3. Prosentfordeling av tenner med lommedybder 
>4 mm. 


2.3 Beintap 
Det var en jevn stigning i den registrerte gjennomsnittlige 
individuelle "bone score" (dvs. beintap) med økende alder 


både hos arbeidere og funksjonærer (Fig. 4) . Denne sam
menhengen mellom alder og beintap var statistisk signifi
kant (p<0,05), men det var imidlertid ingen signifikant for
skjell i beintapet mellom de to arbeids-kategorier. 
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Figur 4. Gjennomsnitt av individuelle "bone scores". 
Score 4 angir nivået av ECG (emalje -cement grensen). 


2.4 Plakkftater (dvs. tannflater med bakteriebelegg) 
Plakkflateregistreringen viste at en svært høy prosentandel 
-nærmere 80 % totalt- av de undersøkte tannflater hadde 
synlig plakk etter innfarging. Variansanalyse viste at det 
ikke var noen signifikant sammenheng mellom variasjon i 
alder og plakk. Det ble heller ikke påvist forskjell mellom 
arbeidere og funksjonærer (Fig. 5). 
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Figur 5. Plakkflateindeks -prosent flater med synlig p lakk 
etter innfarging. 
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2.5 Retensjonsindeks 
Totalt hadde 31,4% av tannoverflatene og 8,6% av alle 
tenner en retensjonsindeks O (Fig. 6). Dette betyr at det 
ikke var plakkretinerende faktorer som tannstein, defekte 


fyllinger eller karies nær gingivalranden eller under denne. 
Det var statistisk signifikant (p<O,OO l) færre tenner med 
score O med økende alder, og arbeiderne hadde signifikant 
(p<O,OO!) færre overflater med score O enn funksjonærene. 
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
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Figur 6. Prosellf flater med retensjonsindeks score > O 
blant arbeidere og funksjonærer i forskjellige 
aldersgrupper. 


2.6 Tannløse - manglende tenner 
Blant de 181 ansatte som møtte fram til undersøkelsen var 
9 personer helt tannløse. Dette tilsvarer 5% av alle frem


møtte. Antall manglende tenner økte med økende alder. 
Gjennomsnittstallet for manglende tenner for alle alders
gruppene var 6,9 og gjennomsnittstallet for arbeiderne 
var lavere (6,6) enn for funksjonærene (7,7) . Når prosent 


manglende tenner ble beregnet for alderskategorier og 
arbeidskategorier viste variansanalyse signifikant forskjell 
for alder, men ikke for arbeidskategori (Fig. 7). Men, som 


vi ser, er det en tendens til et høyere antall tapte tenner hos 
funksjonærene enn hos arbeiderne i de øvre alders-grupper. 
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Figur 7. Antall manglende tenner i forskjellige 
aldersgrupper av arbeidere og funksjonærer. 


n=181 (tannløse inkludert). 


2.7 Tannstatus (DMF) 
For å kartlegge tannstatus m.h.p. karies og erfart terapi ble 
det benyttet DMFT og det noe mer nøyaktige DMFS-indeks. 


I det første indekset angis verdiene på tann-nivå mens 


flate er enheten i DMFS-systemet. Totalt regnes det med 
28 tenner og 128 tannflater når visdomstennene eksklude


res. Fortenner og jeksler representeres med henholdsvis 
4 og 5 flater i indekset fordi de har forskjellig anatomi. 


D står for "decay" og angir i undersøkelsen karies som ble 
vurdert som behandlingskrevende. M (=rnissing) angir 


manglende tann eller flate, mens P-komponenten (F=filled) 
utgjøres av de tenner eller tannflater som er behandlet. 


I undersøkelsen var ingen av de undersøkte uten karies
erfaring. Utregnet som totalt gjennomsnitt hadde hver 
person 16,9 DMF-tenner, og dette innebærer at 60% av 


tennene enten var ekstrahert eller hadde karieserfaring. På 
flatenivå ble verdien 62,5 DMFS. 


Verdiene angir en noe lavere karieserfaring enn det som 


er funnet i tilsvarende undersøkelser ellers i Skandinavia. 
Ved en større dansk industribedrift fant en f.eks. et gjen
nomsnittlig antall DMF-tenner på 22,7 (4), og ved et svensk 
skipsverft registrerte en 80% DMF-tenner (5). 
Sammenligningsvis fant en i en norsk bybefolkning en 


gjennomsnittlig DMFT-verdi på over 26 (6). 
Den noe lavere forekomst av DMF-tenner og DMF-flater 


som ble funnet ved denne undersøkelsen kunne kanskje 


føre tankene inn på at det forekommer mindre karies blant 
arbeidere i Årdal, og at dette videre kan komme av moderat 


fluorpåvirkning. Imidlertid vil dette være meget spekulativt, 


da DMF-indekset inneholder flere faktorer som vil påvirke 


verdien. Således vil samme mengde ubehandlet og behand


let karies gi forskjellig utslag i indekset. Behandlet karies 


vil i de aller fleste tilfeller gi et høyere indeks. 


Dental fluorose ble ikke spesielt undersøkt hos de an


satte. Denne tilstanden skyldes en forstyrrelse av emaljens 
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mineralisering under tanndannelsen, og den opptrer først og 
fremst i områder hvor fluor-innholdet i drikkevannet er for
holdsvis høyt. (Helst fra private brønner med grunnvann). 
Det har også vært antatt at tilstanden kan ha sammenheng 
med stor fluortilførsel gjennom forurenset luft fra fosfat og 
aluminiumsproduksjon (7). Her er det imidlertid meget 
vanskelig å finne dokumenterbare undersøkelser som viser 
en slik sammenheng. 


2.8 Periodontalt behandlingsbehov 
Behovet for behandling av sykdom i tennenes støttevev ble 
i undersøkelsen vurdert etter to separate system som har litt 
forskjellige kriterier, men som begge er brukt i tilsvarende 
undersøkelser. 


PTNS-systemet (Periodontal Treatment Need System) 
har mange fellestrekk med CPITN-systemet, men gir i til
legg mulighet for å estimere antatt behandlingstid. 


I periodontalbehandlingen søker man å eliminere syk
domsårsakene. Hvor forandringene i tannkjøttet er mer 
overfladiske og ikke innebærer festetap vil behandlingen i 
det vesentlige bestå av en grundig profesjonell rengjøring 
og en instruksjon i munnhygiene. I denne fase er de objekti
ve funn blødning ved lett sondering og tilstanden betegnes 
gingivitt (tannkjøttsbetennelse). I mer avanserte tilfeller 
innebærer forandringene festetap og behandlingen blir mer 
komplisert og omfattende. I tillegg til hygienebehandling 
må det da gjøres en grundig tannrens også under tannkjøtt
kanten, og hvor lommene er dype må en bruke forskjellige 
kirurgiske metoder for å øke tilgjengeligheten. Hensikten er 
hele tiden å eliminere årsaksfaktorene til sykdommen. 


I undersøkelsen hadde 100% av de undersøkte behov for 
hygieneinstruksjon. Alle de undersøkte personene hadde 
altså en eller flere flater som viste blødning ved lett sonde
ring. I følge begge registreringssystemene fant en at hele 
48% av de undersøkte personene hadde behov for behand
ling som var så kompleks at den mest sannsynlig ville inn
befatte kirurgi. (Code 4 i CPITS eller Class C i PTNS). 


Siden registreringene av avansert periodontitt gjenspeiler 
et akkumulert behandlingsbehov er det bare naturlig at 
undersøkte personer i de høyere alders-gruppene hadde 
signifikant høyere verdier enn tilfellet var for de yngre 
alders-gruppene. 


Basert på tidsestimatene i PTNS-systemet fant en i under
søkelsen et udekket periodontalt behandlingsbehov på hele 
3 tog 43 min. Selv om det er knyttet en viss usikkerhet til 
slike vurderinger er det likevel interessant å merke seg at 
funnene er i overensstemmelse med tilsvarende under
søkelser. F.eks. fant man ved A/S Denofa Lilleborg i Oslo 
i 1973 et udekket periodontalt behandlingsbehov svarende 
til 4 t (8) . På lignende vis fant man i en undersøkelse på 
Universitetet i Oslo at pasienter i aldersgruppen 40-49 år 
hadde behov for vel 3 t periodontalbehandling (9). 


2.9 Tannslitasje 
Det kanskje mest interessante ved "factory studies" og tann
helsen er de skader som kan oppstå som en direkte følge av 


arbeidsmiljøet. Disse kan manifestere seg i tenner, kjeve
bein, periodontalt vev, tunge, leppe og orale mucosa. De 
forskjellige etiologiske agens avhenger av deres spesifikke 
kjemiske, fysiske og bakterielle natur, samt hvordan ekspo
neringen av disse agens skjer. På dette området er det gjort 
en rekke undersøkelser ved større industribedrifter (l 0-21 ), 
men det er vanskelig å finne litteratur knyttet 
direkte til aluminiumindustriarbeidere. De fleste under
søkelser er knyttet til tann slitasje, og da særlig i form av 
etsinger av tannemaljen og mindre og større erosjoner. 


Tannslitasje forekommer i mange former og ofte i flere 
kombinasjoner. 
Definisjoner (22). 
- Erosjon: Tap av tannsubstans på grunn av en 


kjemisk prosess som ikke skyldes 
bakterier. 


- Perimylolyse: Tap av tannsubstans på kjemisk/mekanisk 
basis forårsaket av lav PH langs tunge
randen kombinert med hyperaktivitet i 
tyggemuskulaturen. 


- Abrasjon: Patologisk tannslitasje forårsaket av 
friksjon mellom tann og et fremmed
legeme f.eks. tannbørste, tannstikke, pipe 
munnstykker, støvpartikler etc. 


- Attrisjon: Gradvis, jevnt tap av tannsubstans forår
saket av normal tyggeaktivitet. 


Sammenhengen mellom klinisk diagnose og farge-slides 
vedrørende tannslitasje regnes å være god ( 18). Dette ble 
også brukt ved undersøkelsen i Årdal i 1981. De første tegn 
på slitasje (etsing) kan være noe vanskelig å finne på denne 
måten, mens større grader av slitasje er lettere å evaluere. 
Metoden har mange fordeler, et høyt antall individer kan 
undersøkes på relativt kort tid. I tillegg kan objektive longi
tudinelle data studeres både i forsøksgruppen og kontroll
gruppen. 


Ved foreliggende undersøkelse ble kun fortenner og 
hjørnetenner i over- og underkjeven vurdert, da det er disse 
tennene som særlig angripes ved innånding av syredamp l 
partikler fra miljøet. Øvrige tenner er kontinuerlig beskyttet 
av spytt og lepper. Inndelingen av tannslitasje ble gjort etter 
følgende kriterier: 
Grad l: Kun ytre deler av emaljen affisert. 
Grad 2: Slitasje gjennom emalje inn i dentin. 
Grad 3: Slitasje langt inn i dentin og sekundærdentin 


eksponert. 


3 RESULTATER 
Tabell 2 beskriver materialet i henhold til år i hallene og 
aldersgrupper. Verdien angir gjennomsnitt for antall tenner 
for hver klassifikasjon. Vi ser et økende antall tenner med 
tannslitasje med økende alder. Det er signifikant forskjell 
(p<O,Ol) mellom aldersgruppene, men ikke mellom grup
peringene for antall år i hallene. Det ble heller ikke påvist 
noen samspilleffekt mellom de to variable. 
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Antall 
år i 
Hallene 


o 
1-4 


5-9 


10-19 


20 


TOTALT 


25-39 
o/c n 


tenner 


29.0 27 


16.3 22 


36.8 Il 


26.1 12 


o o 
25.8 72 


A ldersgruppe•• 


40-54 
o/c n 


tenner 


34.4 30 


40.1 13 


47.3 9 


48.9 Il 


38.6 14 


39.7 77 


55 TOTALT 
% n 9'c n 


tenner tenner 


74.4 8 37. 1 65 


53.3 5 28.7 40 


55.6 3 43 .4 23 


50.0 2 38.0 25 


66.5 4 44.8 18 


63.4 22 36.9 171 


Tabell l. Prosent tenner med tannslitasje (uansett grad) re
latert til aldersgruppe og antall år i hallene (n=l71 ). 


**p< 0.01. Toveis variansanalyse viste signifikant 
forskjell mellom aldersgruppene. 
Ingen forskjell m.h.p. antall år i hallene. 


Ser vi på tenner med tannslitasje Grad I (Tabell 3) er det 
ingen signifikante forskjeller hverken for antall år i hallene 
eller aldersgrupper. 


Aldersgruppe 
Antall år 
i Hallene 25-39 40-54 55 TOTALT 


o 19.8 14.7 7.4 15.9 


1-4 14.1 10.9 10.0 12.5 


5-9 17.9 22.4 5.6 18.0 


10-19 12.6 21.8 0.0 15.6 


20 0.0 11.5 0.0 8.9 


TOTALT 16.5 15.4 5.7 14.6 


Tabell 3. Prosent tenner med tannslitasje Grad l relatert til 
aldersgruppe og antall år i hallene (n=l71 ). 


Toveis variansanalyse viste ingen signifikante forskjeller, 
hverken for "antall år i hallene" eller aldersgruppe. 
En toveis variansanalyse viser en signifikant forskjell 
(p<O,O l) mellom alders-gruppene, dvs. en stigende prosent
andel tenner med tannslitasje Grad Il med økende alder 
(Tabel/4), men det er ingen signifikant forskjell med hen
syn til antall år i hallene. Det ble heller ikke påvist sam
Sfl·illeffekt (Altså som for totalen). 


Aldersgruppe** 


Antall år 
i Hallene 25-39 40-54 55 TOTALT 


o 6.5 16.0 54.5 16.8 


1-4 2.3 20.1 23.3 10.7 


5-9 17.1 20.2 50.5 22.6 


10-19 13.5 21.0 0.0 15 .7 


20- 17.8 43.7 23.6 


TOTALT 8.0 18.2 39.9 16.7 


Tabell4. Prosent tenner med tannslitasje Grad 2 relatert til 
aldersgruppe og antall år i hallene (n=l71 ). 


**p< 0.01. Toveis variansanalyse viste signifikant 
forskjell mellom aldersgruppene. 
Ingen forskjell m.h.p. antall år i Hallene. 


Tannslitasje Grad Ill (TabellS) viser samme tendens som 
Grad Il, altså en signifikant forskjell (p<O,O l) av sterkeste 
grad av tannslitasje mellom aldersgruppene og høyeste pro
sentandel hos de eldste. Men det er igjen ingen forskjell hva 
angår antall arbeidsår i hallene. 


Aldersgruppe** 


Antall år 
i Hallene 25-39 40-54 55 TOTALT 


o 2.8 3.7 12.5 4.4 


1-4 0.0 9.1 20.0 5.5 


5-9 1.8 4.6 0.0 2.7 


10-19 0.0 6.1 . 50.0 6.7 


20 9.3 22.7 12.3 


TOTALT 1.3 6.1 17.8 5.6 


Tabell 5. Prosent tenner med tannslitasje Grad 3 relatert til 
aldersgruppe og antall år i hallene (n=l71). 


**p< 0.01. Toveis variansanalyse viste signifikant forskjell 
mellom aldersgruppene. 
Ingen forskjell m.h.p. antall år i Hallene. 


4 OPPSUMMERING 
Den foreliggende undersøkelsen tok sikte på å beskrive de 
periodontale og dentale forhold hos mannlige arbeidere og 
funksjonærer ved Hydro Aluminium, Årdal. Oppslutningen 
om undersøkelsen må sies å ha vært noenlunde tilfredsstil
lende, selv om en kunne ønske noe høyere deltagerprosent 
(78% totalt). En kan likevel konkludere at det samlede ma
terialet ga et rimelig pålitelig bilde av tannhelsestilstanden 
hos de mannlige ansatte ved Hydro Aluminium, Årdal. 


Undersøkelsen fra Årdal viser at funnene vedrørende 
tannkjøttsykdom og karies er i god overensstemmelse med 
resultater fra sammenlignbare undersøkelser i Norge og 
Skandinavia forøvrig. Funnene skiller seg ikke ut fra det 
en har funnet hos andre grupper i landet. Når det gjelder 
personer som mangler alle sine tenner, er det liten forskjell 
mellom byer og tettsteder (23) og resultatene fra Årdal er i 
god overensstemmelse med landet som helhet. 


Artikler vedrørende arbeidsmiljø og syredamp l støvpar
tikler rapporterer om høyere verdi av erosjoner l tannslitasje 
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enn i kontrollgrupper der hvor slike er inkludert. Alvorlig
hetsgraden og antall tenner affisert regnes å ha sammen
heng med antall måneder l år arbeiderne har vært i miljøet. 
Men få studier synes å være basert på distinkte kriterier av 
epidemiologisk karakter. Ved den foreliggende undersøkel
sen ble det imidlertid ikke funnet noen signifikant sammen
heng mellom grad av tannslitasje og antall år i hallene. 
Alvorlighet~graden og antall tenner affisert øker med alder 
uansett år i hallene. Dette tyder på at vi har å gjøre med en 
"normal" tannslitasje som er en kombinasjon av mange 
faktorer; attrisjon, abrasjon, erosjon, og at tannslitasje som 
direkte følge av arbeidsmiljøet ikke kan påvises i den fore
liggende undersøkelse. 


En skal være varsom med å generalisere funn ved studier 
som er gjort vedrørende arbeidsmiljø og tannslitasje da det 
er mulig at forskjellige tannhelsevaner, kosthold, medisiner 
og andre faktorer kan ha en negativ effekt sammen med 
miljøfaktoren. 
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l INNLEIING 
1.1 Målsetnad 
Prosjektet sitt overordna mål har vare å kartleggja verkna
der av utslepp frå primæraluminiumindustri på viltlevande 
dyr. Arbeidet har i hovudsak vare konsentrert om å under
søkja graden av fluorbelasting og effektar av denne hjå uli
ke viltlevande dyreartar. Undersøkingane har vore lagt opp 
med tanke på å greia ut følgjande; 


• Kartleggja fluorinnhald i knoklar hjå utvalde indikator
artar frå eksponerte og ueksponerte område. 


• På visa effektar av fluorbelasting hjå dei ulike indikator
artane. 


• Skildra belastingsmønsteret ved dei einskilde alumin
iumverka. 


• Vurdera kva artar som er best egna som indikatorar på 
fluorureining. 


• Undersøkja om PAH kan ettervisast hjå vilt. 


2 FLUOR 
2.1 Val av indikatorartar 
Følgjande definisjon er ofte nytta for å definera omgrepet 
bioindikator: "Ein bioindikator er ein organisme som kan 
nyttast til å kjenna att og kvantitativt bestemma miljøfak
torar indusert av menneskeleg aktivitet." Av dette kan det 
avleiast at biologiske organismar som reagerar sensitivt og 
spesifikt på ein ureiningskomponent, kan nyttast til å kart
leggja belasting og vurdera skadegrad. 


Tidlegare granskingar har vist at ville drøvtyggjarar eg
nar seg godt som indikatorar på fluorbelasting. Desse dyre
artane er sensitive for fluor og utviklar spesifikke fluorrela
terte skadar i mineralisert vev. I område som er ureina med 
utslepp frå aluminiumindustrien, er planter den viktigaste 
kjelda for fluoropptak hjå dyr. Drøvtyggjarane er planteeta
rar og vil såleis vera eksponert for fluor gjennom fOret. Vi
dare har drøvtyggjarane monaleg og vedvarande slitasje av 
tennene, og fluorrelaterte endringar vil dermed koma tyde
legare fram enn hjå andre dyreartar. Eit anna gode med 
hjortedyra er at dei kan aldersbestemmast. Dette gir grunn
lag til å vurdera fluorakkumulering i høve til alder. Dette er 
naudsynt på grunn av at fluor blir akkumulert i organismen 
med stigande alder. Samla sett gjer desse tilhøva hjortedyra 
godt egna som indikatorar på fluorureining. Vi har difor 
nytta hjort, rådyr og elg som dei viktigaste indikatorartane i 
våre undersøkingar. 


Lite er kjent om korleis andre planteetarar egnar seg 
som indikatorar på fluorureining og vi har di for valt å un
dersøka dette hjå hare og kanadagås. Ei ulempe med å bru
ka desse artane som indikatorar, er at det ikkje er mogeleg 
å aldersbestemma vaksne individ. 


Eggeskal er høgt mineralisert og vil på tilsvarande måte 
som beinvev, innehalda små mengder fluor. Vi har difor 


valt å granska om egg kan brukast som indikator på fluor
meining. Vi har og gjort undersøkingar for å klarleggja om 
ftuorbelasting har skadelege effektar på egget, i form av 


endringar i kvaliteten på skalet og verknad på reproduk
sjonen (økslinga). Vidare har vi undersøkt om det er sa
manheng mellom fluorinnhaldet i knoklar hjå fugl og i 
eggeskal. Til desse undersøkingane har vi nytta gråmåke 
og fiskemåke. 


Eit viktig krav til ein god indikator er at arten er relativt 
stadfast. Alle viltlevande dyreartar vandrar til ein viss grad, 
men omfanget av slike vandringar varierar mellom artane. 
Dette gjer at dei ikkje er egna til å skildra belasting på ein 
gitt stad, men dei vil kunna gi eit bilete av belasting innafor 
sitt leveområde. 


Stadbundne individ frå sterkt ureina lokalitetar vil vera 
utsett for opptak av større mengder fluor enn dyr som van
drar mellom område med ulik ureiningsgrad eller er stad
bundne på lokalitetai med lite ureining. For hjortedyra sitt 
vedkommande er elg og hjort mindre stadfaste enn rådyr. 
Hjå kanadagås er det lokale skilnader i trekkmønster, men 
dei gjennomfører oftast lokale trekk mellom vintertilhalds
stader og hekkeområde. Vintertrekk er og vanleg hjå må
kar, oftast over lengre distansar~ 


Her i landet er det monalege regionale skilnader i føre
komst av dei ulike indikatorartane. Dette har ført til at vi 
ikkje har kunna bruka dei same artane som indikatorar i 
alle aluminium-kommunane. For å få eit tilstrekkeleg stort 
utval til statistiske analysar, har det vore naudsynt å samla 
inn materiale i samband med ordinær jakt. Prøvar frå artar 
som det ikkje er ordinær jakt på, vart samla inn med løyve 
frå viltstyresmaktene. 


2.2 Materiale 
Frå dei einskilde indikatorartane vart følgjande materiale 
samla inn; 


• underkjeve frå hjortedyr 
• hovud frå hare 
• mellornfotsbein (tarsar) frå kanadagås 


• . egg og lårbein frå måke. 
I tillegg vart det samla inn piper (metatarsus/metacarpus) 
frå nokre hjort og rådyr i høvesvis Årdal og Sunndal. 


Fluor finst normalt i små mengder i planter og dyr. For 
kvar indikatorart har vi difor samla inn materiale i kommu
nar utan aluminiumverk, såkalla referanseområde. Dette er 
gjort for å dokumentera bakgrunnsbelasting med fluor hjå 
dei einskilde indikatorartane. Referanseområda ligg geo
grafisk så langt frå aluminiumverk at ein kan utelukka 
verknader av fluorutslepp. For nokre indikatorartar er det 
samla inn referansemateriale frå fleire kommunar. Dette er 
gjort for å redusera eventuelle lokale skilnader i naturleg 
førekomst av fluor. 


Figur l er ei oversikt over kva indikatorartar som er nyt


ta i dei einskilde kommunane med aluminiumindustri. I 
Sogn er det aluminiumverk både i Høyanger og Årdal, og i 
denne regionen er det difor utført ei større gransking. Dette 
er gjort for å undersøka om langtransport av fluorutslepp er 
ei aktuell problemstilling. 


Innsamling av materiale frå hjortedyr, hare og kanadagås 
er gjennomført i nært samarbeid med viltnemnder, grunn-
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eigarar og jegerar i dci aktuelle kommunane. I nokre kom
munar har innsamling av prøvar fra l~jort og elg vore sam
ordna med innsamlingar av materiale til Norsk Institutt for 
Naturforskning (NINA), som har eit overvåkingsprogram 
for hjortevilt m.a. i Kvinnherad og Vefsn. Storparten av 
materialet fra referanseområda er og samla inn i samarbeid 
med NINA. Innsamling av måkar og måkeegg er utført i 
samarbeid med miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen i 
Rogaland og Tor Albu i Sunndal. 


2.3 Metodar 
2.3.1 Fluoranalysar 
Prøvar av knokkel og egg vartteke ut for kjemisk analyse 
av fluorinnhald. Hjå l~jortedyr vart knokkelprøven leke frå 
høgre underkjeve i omradet under kinntennene. Hjå hare 
vart heile underkjeven utan tennene nytta til den kjemiske 
;malysen. Hja kanadagås og gråmåke vart høvesvis høgre 
mcllomfotshein og venstre larhcin nylla til ftuoranalyse. 


l 


Heile eggcskalet utan skalhinner vart nytta som prøvemate
riale frå måkeegg. Prøvane vart rensa for hlautvev, brent 
til oske og ;malysert for fluor . Resultata er gitt som 
ppm F (mg F/kg) i oske. Analysane vart utført av Hydro 
Aluminium i lahoratoria ved Årdal Verk (hovudmengda) 
og Karmøy Fabrikker. Kontrollanalysar er utført av 
SINTEF. 


2.3.2 Statistisk bestemming av "normalområt1c" 
På grunnlag av resultat av tluoranalysar av dyr frå refe
ranseområda, er det definert ei øvre grense for nom1al 
hakgrunnsbclasting hjå ulike aldersgrupper for kvar 
indikatorart. Desse grenscverdiane har vi kalla øvre "nor
malgrense". Grensa er basert på ei statistisk utrekning og er 
sell ved 95 (y() fraktilen av den sannsynlege fordelinga av 
fluorkonsentra~jonar i referansematerialet. I tahelll er øvre 
"nom1algrense" vist for kvar aldersgruppe og arl. 


Vi ser av tahel/1 at øvre "nom1algrcnsc" ikkje viser 







aldersakkumulering frå kalv ar til åringar, idet åringar har 
lågare øvre grenseverdi. Dette skuldast truleg at knokkel
materialet som er teke ut til ftuoranalysar hjå kalvar, inne
held ein relativt større del av beinvev frå det ytterste laget 
av knokkelen. Denne delen av knokkelen inneheld normalt 
meir fluor enn djupareliggjande beinvev. Nokre kalvar 
hadde difor høgare fluorkonsentrasjon enn åringane. Dette 
kjem fram m.a. av maksimumverdiane. Vi vil difor under
streka at øvre "normalgrense" er eit statistisk omgrep, ba
sert på det materialet som er samla inn i referanseornråda 
og analysert for fluor. 


Alder 


0,5 år 
1,5 år 
2,5 år 
3,5-5,5 år 
> 5,5 år 


Alder 


0,5 år 
1,5 år 
2,5 år 
3,5-5,5 år 
> 5,5 år 


Alder 


0,5 år 
1,5 år 
2,5 år 
3,5-5,5 år 
> 5,5 år 


Hjort 
øvre 
n.grense 


310 
270 
350 
350 
610 


Rådyr 
øvre 
o. grense 


530 
310 
490 
530 
880 


Elg 
øvre 
n.grense 


150 
110 
230 
160 
750 


3 x øvre 
n.grense 


930 
810 
1100 
1100 
1800 


3 x øvre 
n.grense 


1600 
930 
1500 
1600 
2600 


3 x øvre 
n.grense 


450 
330 
690 
480 
2300 


Tabell l. Øvre "nonna/grense" (95 % fraktilen for 


referanseområdet) og 3 x øvre "normalgrense"forfiuor
innhald i underkjeveknokkel (ppm F i beinoske) i ulike 


aldersgrupper, basert på materiale frå referanseområde for 
hjort, rådyr og elg. 


Våre granskingar har vist at det er store individuelle varia
sjonar i fluorinnhald hjå dyr i ubelasta område. Dette gjer at 
det er vanskelig å avgjera sikkert om dyr med ftuorkonsen
trasjonar like over den øvre normalgrensa har vore belasta 
med fturoutslepp frå aluminium verk. Vi har difor valt å 
definera ei anna, praktisk grense for sikker fturobelastning. 
Grensa er sett ved den tredobbelte verdien av øvre "normal
grense" (3 x 95 % fraktilen for referanseområdet). I det føl-


gjande kallar vi denne for 3 x øvre "normalgrense" (tabell 
1). Dette er gjort for å få fram eit meir nyansert bilete av 
ftuorbelastinga i dei einskilde kommunane. Grensa er 
lågare enn det nivået som vanligvis gir ftuorrelaterte 
skadar. 


2.3.3 Øvrige granskingar 
2.3.3.1 Hjortedyr og hare 
Underkjevane frå hjort, rådyr, elg og hare vart undersøkt 
for ftuorrelaterte skadar på tenner og knoklar. Hjå kvart 
individ vart tennene granska enkeltvis og skadane gradert 
etter skalaen som er skildra i avsnittet om dentalftuorose i 
den generelle delen om effektar på vilt og husdyr. Ei samla 
vurdering av tannskadane hjå kvart dyr ga opphav til eige
nerell tannvurdering for dyret (kategori 1-6). Underkjevane 
vart granska for førekomst av ftuorrelaterte skadar i form 
av beinpåleiringar (eksostosar) . Tjukkleiken av begge 
underkjeve greinene vart målt midt på den 4. kinn tanna 
(Ml), for å få eit kvantitativt mål på eventuelle knokkel
forandringar. Pipene som var samla inn frå hjort og rådyr i 
Årdal og Sunndal, vart og undersøkt for førekomst av 
eksostosar. 


Alle hjortedyr er felt i jaktperioden om hausten som vari
erar frå ein til to månader for elg og hjort til ca. fire 
månader for rådyr. Dyra vart delt inn i aldersgrupper på 
grunnlag av årsklasse. Dyr felt l. leveåret er kalla kalvar og 
definert som 0,5 år gamle. Dyr felt 2. leveåret går under 
omgrepet åringar og er rekna som 1,5 år gamle, o.s.v. Innan 
ei aldersgruppe vil den reelle alderen kunna variera med 
nokre månader p.g.a. ulikt fellingstidspunkt og ulikt fød
selstidspunkt. Dette er viktig å ha i mente, særleg ved sa
manlikning av ftuornivå hjå kal var. 


Alderen til hjortedyr vart bestemt på grunnlag av under
søking av tannsettet. Unge dyr vart aldersbestemt direkte på 
grunnlag av skiftet frå melketenner til permanente tenner. 
Det er skilnad i kor lang tid tannskiftet varer hjå dei ulike 
hjortedyrartane. Det går raskare hjå rådyr og elg enn hjå 
hjort. Det er såleis mogeleg å gjera ei direkte alders bestem
ming av rådyr og elgar til dei er l ,5 år og av hjortar til dei 
er 2,5 år. 


Hjå vaksne dyr med permanent tannsett vart alderen 
bestemt ved mikroskopisk gransking av vevssnitt frå tann
rørene. Tannrøtene er omgitt av tannsement som vert danna 
kontinuerleg gjennom heile livet. Sement danna om 
sommaren har ikkje same tettleik som sement danna om 
vinteren, og det oppstår dermed ei lagdeling. Denne lag
delinga kan gjerast synleg i vevssnitt med spesielle farge
metodar. Dette gjerdet mogleg å telja "årringar" og dermed 
bestemma dyret sin alder. Denne metoden for alders
bestemming er sikker hjå hjort og relativt sikker hjå elg. 
Hjå rådyr er metoden meir upresis. Ved aldersbestemming 
av rådyr over 3 år må det difor reknast med ein feilmargin 
på± 2 år. Det er såleis naudsynt å ta omsyn til denne moge
lege feilkjelda ved vurdering av resultata. Alderbestem
ming på grunnlag av tannsnitting vart utført av NINA på 
oppdrag frå Effektstudien. 







2.3.3.2 Kanadagås 
Tarsane frå begge bein vart undersøkt for fluorrelaterte 
knokkelskadar. Det finst ingen metode for å aldersbestem
ma kanadagås, og materialet er difor ikkje inndelt i alders
grupper. 


2.3.3.3 Måke og måkeegg 
Gråmåke og fiskemåke legg vanlegvis 3 egg. Storleik, fa
song og fargeteikningar varierar slik at det er mogeleg å 
sldlja det siste lagde egget (C-egget) frå dei to fyrste (A-og 
B-egget). Frå kvart reir vart C-egget og eitt av dei to andre 
egga (AIB-egg) samla inn. Vekt, lengd, breidd, eggeskal
tjukkleik, frøing og fosterutvikling vart registrert og volum 
utrekna for kvart enkelt egg. 


I 1993 vart det samla inn gråmåkar, primært hofuglar, frå 
Karmøy og eit ubelasta referanseområde. Måkane vart skot
ne på reiret, mens dei låg og ruga. Både dei skotne fuglane 
og dei tilhørande egga vart samla inn. Kjønn, vekt og hald 
vart registrert hjå fuglane. Lårbeinet vart granska for syn
lege og mikroskopiske knokkelforandringar. 


2.4 Resultat og diskusjon 
2.4.1 Hjortedyr 
Resultat av fluoranalysane er vist kommunevis i tabellar og 
figurar. Materialet er delt inn i 5 aldersgrupper. Fluorkon
sentrasjonen er gitt som gjennomsnitt (X:) for kvar alders
gruppe. Spreiing i fluorinnhald (min-maks) og talet på prø
var i kvar aldersgruppe er gitt i tabellane. I figurane er gjen
nomsnittleg fluorkonsentrasjon gitt utan noko mål på 
spreiing. 


Det var gjennomgåande stor individuell sldlnad i fluor
konsentrasjon innan kvar aldersgruppe. Dette kjem tydeleg 
fram m.a. av minimum- og maksimumverdiane. Talet på 
dyr i kvar aldersgruppe varierte og. Det var flest dyr i yngre 
aldersklassar, noko som er ei følgje av forvaltinga av 
hjortevilt med retta avskyting. For vaksne dyr var det få in
divid i dei einsldlde aldersgruppene. Dei vart difor samla i 
to grupper, ei for dyr mellom 3,5 og 5,5 år og ei for dyr 
over 5,5 år. Dette var nødvendig m.a. for å få store nok 
grupper til statistisk handsaming. 


Ved fleire av aluminiumverka har dei redusert utsleppa 
monaleg i løpet av dei siste åra. Det gjer at fluornivået hjå 
dyr i yngre aldersgrupper tru leg gir det beste biletet av 
fluorbelastinga i den tidsperioden desse undersøldngane er 
gjennomførde. 


2.4.1.1 Referanseområde 
Referansematerialet for hjort er samla inn i Masfjorden, 
Meldal, Hemne og Surnadal kommunar. Verdal og Åsnes 
kommunar er referanseområde for elg. For rådyr er referan
sematerialet samla inn i følgjande kommunar: Vestby, 
Moss, Hobøl, Rygge, Halden, Våler, Rissa og Leksvik. 


I tabell2, side Il (Generelt om effektar av utslepp frå 
aluminiumverk på vilt og husdyr) er referansematerialet 
presentert for kvar art med gjennomsnittleg, minste og 
høgaste fluorkonsentrasjon i kvar aldersgruppe. Tabellen 


viser at elg har svært lågt gjennomsnittleg fluornivå i dei 
fire yngste aldersgruppene(< 100 ppm F). Analysar av så 
små ftuorkonsentrasjonar gir resultat som er meir usikre 
m.o.t. å samanlikna verdiar. Dette er særs tydeleg hjå elg, 
der det har vore vanskeleg å visa at det finn stad ei alders
akkumulering i ubelasta område. 


2.4.1.2 Årdal 
Materialet frå Årdal vart samla inn frå 1990 til 93 . Hjort er 
den viktigaste viltarten i kommunen. Vi har undersøkt 101 
dyr for tann- og knokkelskadar og 95 av desse er analysert 
for fluor. I tillegg er det undersøkt materiale frå 30 elgar. 


Resultata av fluoranalysane av hjort som er presentert i 
tabell2 ogfigur 2, viser at det er monaleg belasting hjå dyr 
frå Årdal. I denne kommunen er hjorten utsett for større 
fluorbelasting enn dyr frå nokon av dei andre kommunane 
med aluminiumindustri (figur 2). Dette samsvarar godt med 
resultata av vegetasjonsanalysane som er presentert i 
kapittelet "Effektar på skog". I store deler av Årdal var 
fluornivåa i beiteplanter som vert nytta av hjort, monaleg 
høgare enn toleransegrensa for drøvtyggjarar (~ 30 mg F/kg 
tørrstoff). 


alder (år) 0,5 1,5 2,5 3,5-5,5 >5,5 


tal prøvar 13 34 25 13 lO 


X: 657 1283 1374 2512 4641 


min-maks 76-4165 252-5436 524-2859 522-6820 914-12707 


Tabell2. Årdal kommune, hjort. Gjennomsnitt/eg (i), 


minste (min) og høgaste (maks) fiuorkonsentrasjon i ulike 
aldersgrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Det er ikkje mogeleg å forklara sldlnadene i fluorbelasting 
hjå hjort frå Årdal og andre eksponerte kommunar på 
grunnlag av storleiken av utsleppa åleine. Våre resultat er 
såleis med på å dokumentera at dei spesielle topografiske 
tilhøva i Årdal har ein forsterkande effekt m.o.t. fluor
belasting. 
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Figur 2. Gjennomsnitt/eg fiuorkonsentrasjon i ulike aldersgrupper hjå hjort frå referanseområdet, Årdal, Høyanger, 
Sogndal, Sunndal og Kvinnherad. 
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Variasjonen i fluorkonsentrasjon mellom dyr i same alders
gruppe var svært stor, men det var få dyr som ikkje var flu
orbelasta. Totalt hadde 89 % av dei undersøkte hjortane eit 
fluornivå som låg over øvre "normalgrense" (tabell3). De
len fluorbelasta dyr var svært stor i aldersgruppene frå og 
med 1,5 år. Hjå kalvane var det berre 46% av dyra som 
hadde høgare fluorinnhald enn øvre grenseverdi. I Årdal 
hadde 53 % av hjortane fluorkonsentrasjonar over 3 x øvre 
"normalgrense". Dei fleste av desse var eldre enn l ,5 år, 
men 47% av åringane hadde og fluorverdiar over den utvi
da grensa. Resultata viser at hjorten i Årdal framleis vert 
eksponert for fluormengder som gir monaleg belasting. 


Fluorbelasta hjort var skotne i ulike område av kommu
nen og det vart ikkje påvist nokon tydeleg reduksjon i be
lasting med aukande avstand frå utsleppskjelda. Dette kan 
skuldast at hjorten vandrar mellom lokalitetar med varie
rande fluoreksponering og at fellingsstaden difor ikkje gir 
tilstrekkeleg informasjon om dyret sitt leveområde. 


Skadelege effektar av fluorbelasting i form av tannskadar 
vart påvist oftare hjå hjort frå Årdal enn hjå dyr frå andre 
fluorbelasta kommunar. Sikre fluorrelaterte skadar (kategori 
3 - 5) vart påvist hjå 17 % av dei undersøkte dyra, men det 
var berre 4 % som hadde alvorlege skadar (kategori 4 - 5). 
Hjå 19 dyr (19 %) med usikre tannforandringar (kategori 
2), var fluornivået så høgt at skadane truleg var årsaka av 
fluor. Svært mange av dyra med tannskadar i kategori 3 og 
4 var 1,5 år gamle. Desse ville truleg ha utvikla meir omfat
tande tannskadar i form av slitasjeskadar på kinntenner, 
dersom dei hadde fått leva lenger. Dette viser og at fluor
belastinga i Årdal dei seinare år har vore høg_ nok til at 
unge dyr har fått fluorrelaterte tannskadar. 


I Årdal vart det ikkje påvist eksostosar ved gransking av 
piper frå hjort. Det vart derimot påvist eksostosar på under
kjeven hjå to eldre dyr. Desse hadde høvesvis 12700 og 
8500ppm F. 


Vi har ikkje registrert nokon tydeleg nedgang i fluor
belasting hjå hjort i Årdal i løpet av dei fire åra undersøk
inga har vart. Materialet frå Årdal omfattar få individ i kvar 
aldersgruppe og representerer difor eit svært tilfeldig utval. 
Den store individuelle variasjonen i ftuorinnhald som er 
dokumentert både i referanseområda og i dei belasta om
råda, kan difor vera med på å kamuflera ein eventuell 
reduksjon i fluorbelastning. For å dokumentera ein reduk
sjon i belasting hjå hjort i Årdal, vil det vera nødvendig å 
følgja utviklinga i ein lengre tidsperiode. 
På 70-talet gjennomførde G. Holt ved Veterinærinstituttet 


tal prøvar 
dyr> øvre normalgrense 
dyr > 3 x øvre normalgrense 


Årdal 
95 
89% 
53% 


Sunndal 
313 
60% 
19% 


ei gransking av fluorbelasting hjå hjort i Årdal. Resultat frå 
denne granskinga er presentert saman med våre resultat i 
figur 3. I materialet frå 1970 var det få dyr i kvar alders
gruppe. Materialet gir likevel grunnlag for å konkludera 
med at fluorbelastinga hjå hjort i Årdal har minka monaleg 
i løpet av dei siste 20 åra. 
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Figur 3. Gjennomsnitt/eg fiuorkonsentrasjon i ulike alders
grupper hjå hjort frå Årdal, samla inn i 1970 og i 1990-93. 


Resultat av fluoranalysar av elg frå Årdal er vist i tabell4 
ogfigur 4. Det var stor individuell spreiing i fluorkonsen
trasjon spesielt i dei tre eldste aldersgruppene. Materialet er 
lite og gir difor ikkje grunnlag for å trekkja konklusjonar, 
men det går likevel fram at elg frå Årdal er monaleg fluor
belasta. Belastinga var høgast i dei eldste aldersgruppene. 
Totalt 87% av dyra hadde fluorverdiar over øvre "normal
grense" og 47% hadde høgare fluorinnhald enn 3 x øvre 
"normalgrense" (tabellS). 


alder (år) 0.5 


tal prøv ar 2 


X 178 


1.5 


6 


487 


2.5 


9 


531 


3.5-5.5 >5.5 


7 6 
1302 3042 


min-maks 152-203 206-713 141-2591 175-3407 1805-5406 


Tabell4. Årdal kommune, elg. Gjennomsnitt/eg (.X), minste 
(min) og høgaste (maks) fiuorkonsentrasjon i ulike alders
grupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Høyanger 
130 
23% 
l ,5 o/c 


Sogndal 
138 
58% 
6,5 9c 


Kvinnherad 
255 
33% 
6,7 o/c 


Tabell3. Prosentvis fordeling av jluorbelasta hjort i Årdal, Sunndal, Høyanger, Sogndal og Kvinnherad. 
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Figur 4. Gjennomsnitt/eg jluorkonsentrasjon i ulike 
aldersgrupper hjå elg frå referanseområdet, Årdal og 


Vefsn. 


Årdal Vefsn 


tal prøvar 30 117 
dyr > øvre normalgrense 87% 35% 
dyr > 3 x øvre normalgrense 47% 5,1% 


Tabell 5. Prosentvis fordeling av fluorbelasta elg i Årdal 
og Vefsn. 


Det vart registrert få tannskadar hjå elg frå Årdal. Ein 4,5 år 
gama! elgokse felt ved Vetti hadde tannskadar i kategori 4. 
Hjå eitt dyr med usikre tannskadar (kategori 2), vart det på


vist så høgt fluomivå at tannforandringane truleg var årsaka 
av fluor. Årsaka til at få elgar frå Årdal ser ut til å ha fluorre
laterte tannskadar, kan vera at dyra har vakse opp i meir elg
rike område utan fluoreksponering, og at dei har vandra til 


Årdal etter at det permanente tannsettet var ferdig utvikla. 


2.4.1.3 Høyanger 
I Høyanger vart det samla inn materiale frå hjort i perioden 
1991 til93. Totalt er 177 individ undersøkt og 130 av desse 
er analysert for fluor. 


alder (år) 0,5 1,5 2,5 3,5-5,5 >5,5 


tal prøvar 10 37 43 22 18 
X. 104 194 252 398 949 
min-maks 47-302 43-721 66-916 130-863 285-2187 


Tabell6. Høyanger kommune, hjort. Gjennomsnitt/eg (x ), 


minste (min) og høgaste fluorkonsentrasjon i ulike alders
grupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Resultata av fluoranalysane er vist i tabell6 ogfigur 2. Av 


desse resultata går det fram at hjort frå Høyanger er lite ut
sett m.o.t. fluorbelasting. Totalt hadde 23 % av hjorten høg
are fluornivå enn øvre "normalgrense" (tabel/3). Dette var 


hovudsakleg dyr over 2,5 år. Tabell 3 viser vidare at berre 
l ,5 % (2 dyr) hadde høgare fluorinnhald enn 3 x øvre "nor
ma1grense" . Begge dei aktuelle dyra var 10,5 år gamle, 


skotne i Måren og hadde 2200 ppm F. Yngre dyr skotne i 
same området hadde fluornivå innanfor normalområdet. 


Det vart ikkje påvist fluorrelaterte tannskadar hjå hjort frå 
Høyanger. Dette samsvarar godt med den låge fiuorbelast
inga. 


Totalutsleppet av fluor frå Høyanger Verk har vore på 
5-6 kg F/time dei siste 7 åra. Dette er tru1eg den viktigaste 


årsaken til den låge fiuorbelastinga hjå hjort, men det er og 


grunn til å tru at dyra stort sett oppheld seg i område der 


beiteplantene ikkje er fiuorureina. ("Effektar på skog"). 


2.4.1.4 Sognefjordområdet 


I løpet av 1991 og 1992 vart det samla inn underkjevar frå 


hjort i dei fleste kommunane langs Sognefjorden. Bakgrun


nen var at det hjå hjort frå Sogndal, opprinneleg samla inn i 


l 







1990 som referansemateriale, vart påvist relativt høge fluor


nivå hjå mange dyr. For å avklara om belastinga var årsaka 
av lufttransporterte fluorsambindingar eller vandring av dyr 


til og frå fluorbelasta område i Årdal eller Høyanger, vart 


det gjennomført ei gransking av hjort frå heile Sognefjord


regionen. 
I Sogndal, Lærdal og Luster vart det påvist svak til mode


rat fluorbelasting hjå ein del av hjorten (tabell 7). Prosent 


dyr med fluorverdiar over øvre "normalgrense" var høves


vis 58, 68 og 36, mens 7, 5 og 8% hadde fluorinnhald over 


3 x øvre "normalgrense". I Solund, Hyllestad og Balestrand 


vart det ikkje påvist noko fluorbelasting hjå hjort. I Lei


kanger vart det påvist moderat belasting hjå 2 eldre dyr, 


som var skotne på sørsida av Sognefjorden, men elles var 


det inga fluorbelasting hjå hjort frå denne kommunen. 


alder (år) 0,5 1,5 2,5 3,5-5,5 >5,5 


Sogndal: 


tal prøvar 14 43 23 33 25 


x 194 351 387 554 1216 


min-maks 76-525 132-845 164-742 252-1787 396-2431 


Lærdal: 


tal prøvar 3 17 lO 22 lO 


x 109 347 680 581 869 
min-maks 78-165 1-87-725 215-1376 228-1069 514-3231 


Luster: 


tal prøvar 6 15 5 5 5 


X. 88 281 241 862 774 


min-maks 49-123 138-818 183-303 385-1451 289-951 


Tabell 7. Sogndal, Lærdal og Luster kommunar, hjort. 


Gjennomsnitt/eg (x), minste (min) og høgaste (maks) fluor


konsentrasjon i ulike aldersgrupper, gitt som ppm F i 
beinoske. 


For å få betre grunnlag til å avklara om fluorbelastinga hjå 


hjort frå kommunane kring Årdal var årsaka av lufttrans


portert fluor eller hjortevandring, vart det samla inn under


kjevar frå sau som hadde hatt sommarbeite på Kaupanger


halvøya og i områda aust for Sogndalfjøra. Dette området 


vart valt fordi ein god del av dei belasta hjortane var felt 


der. Området ligg og slik til at det kan tenkjast å vera 


eksponert for langtransportert ureining frå Årdal Verk. 


Fluorkonsentrasjonane i underkjevane hjå sauene låg inna


for eit venta normalområde og synte normal aldersakkumu


lering. Analysar av vegetasjon utover langs Sognefjorden 


og Lusterfjorden viste og normale nivå ("Effektar på 


skog"). Desse resultata viser at langtransport av fluorsam


bindingar til dette området ikkje er årsak til fluorbelastinga 


hjå hjort frå Sogndal. 


Den mest sannsynlege forklaringa på auka fluomivå hjå 


hjort i nabokommunar til Årdal er at ein del dyr vandrar 


mellom opphaldstader i desse kommunane og fluorbelasta 


lokalitetar i Årdal. Fleire av dei belasta dyra frå Luster og 


Lærdal var skotne nær kommunegrensa mot Årdal. Vidare 
er det kjent at hjort trekkjer mellom austlege og nordlege 


deler av Årdal kommune og Feigumhalvøya. Lokalt er det 


observert at hjort sym over Lusterfjorden og vandrar vidare 


over til Kaupangerhalvøya. Hjort trekkjer og frå sørsida av 


Årdalsfjorden til Lærdal, enten langs fjorden eller over fjel


let. Det er og blitt hevda at uro i samband med vegbygginga 


langs sørsida av Årdalsfjorden har ført til meir omfattande 


vandringar til Lærdal. Dei lokale hjortevandringane er dels 


sesongbestemt, idet hjorten trekkjer ned mot fjordane ved 


første snøfall om hausten og fy l etter snøsmeltinga oppover 


dalsidene om våren. 


Granskingane av hjort frå Indre Sogn viser at det ikkje 


berre er dyr som oppheld seg i eit belasta område på eit gitt 


tidspunkt som blir affisert, men at dyr frå andre område og 


kan vera belasta på grunn av at dei vandrar. Hjå to 5,5 år 


gamle hjortar, samla inn som referansemateriale i Meldal i 


Sør-Trøndelag, vart det påvist 3500 ppm F. Den einaste 


sannsynlege forklaringa på dei høge fluorverdiane, var at 


dyra hadde opphalde seg i eit ftuorbelasta område i ein 


lengre periode. Det er difor sannsynleg at desse to hjortane 


hadde vandra frå Sunndal til Meldal. 


2.4.1.5 Sunndal 


Hjortedyrmaterialet frå Sunndal vart samla inn i perioden 


1990 til 93. I denne kommunen er det rikeleg førekomst av 


både hjort og rådyr. Vårt materiale omfattar såleis 406 hjor


tar og 217 rådyr, men av ressursmessige omsyn er det gjen


nomført fluoranalysar av 313 hjortar og 162 rådyr. 


alder (år) 0,5 


tal prøvar 57 


x 317 


1,5 


87 


446 


2,5 


66 


637 


3,5.5,5 


74 


995 


>5,5 


29 


1690 


min-maks 41-1479 80-1755 113-2528 125-4035 529-5457 


Tabell 8. Sunndal kommune, hjort. Gjennomsnitt/eg (x ), 


minste (min) og høgaste (maks) jiuorkonsentrasjon i ulike 


aldersgrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Resultata av fluoranalysane av hjort frå heile kommunen, er 


vist samla i tabell 8 og .figur 2. Dei viser tydeleg fluor


belasting. Totalt hadde 60 % av dei undersøkte dyra fluor


verdiar over øvre "normalgrense", men berre 19 % låg over 


3 x øvre "normalgrense" (tabell3). 


Dersom ein deler Sunndal kommune opp i 3 geografiske 


område, høvesvis Sunndalen, Øksendalen og Ålvun


deid/ÅlvundfjordNirumdalen, kjem det fram tydelege geo


grafiske skilnader i fluorbelasting. Resultata for dei einskil


de områda er vist i tabell 9 og .figur 5. Vidare viser 


tabell lO prosent dyr over øvre og 3 x øvre "normalgrense" 


i dei tre områda. Hjort som er felt langs nordsida av Sunn


dalsfjorden, er innlemma i materialet frå Ålvundeid/ Ål


vundfjord/Virumdalen og dyr frå sørsida av fjorden er inn


lemma i materialet frå Øksendalen, unnateke indre deler av 
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Sunndalsfjorden som er innlemma i Sunndalen-materialet. 


Figur 5. Gjennomsnitt/eg fluorkonsentrasjon i ulike alders
grupper hjå hjort frå Sunndal en, Øksendalen og 


Alvundeid!Alvundjjord/Virumdalen. 


alder (år) 0,5 1,5 2,5 3,5-5,5 >5,5 


Sunndalen: 


tal prøvar 24 28 23 26 6 


x 447 669 858 1818 2707 


min-maks 67-1479 125-1755 155-2528 431-4035 802-5457 


Øksendalen: 


tal prøvar 13 22 Il 22 Il 


x !51 239 331 381 968 


min-maks 46-497 80-872 166-579 167-736 529-1528 


Ålvundeid/ Ålvundfjord!Virumdalen: 


tal prøvar 20 34 30 26 Il 


x 268 407 539 692 1844 


min-maks 41 -939 117-1484 113-1483 125-1655 697-2583 


Tabell 9. Sunndal kommune inndelt i tre område, hjort. 
Gjennomsnitt/eg (x ), minste (min) og høgaste (maks)jluor-


konsentrasjon i ulike aldersgrupper, gitt som ppm 


F i beinoske. 


Hjort felt i Sunndalen var monaleg meir belasta enn dyr frå 


dei to andre områda og dyr frå Ålvundeid/ÅlvundfjordNi-


Sunndalen 


tal prøvar 107 


dyr > øvre normalgrense 79 % 


dyr> 3 x øvre normalgrense 39 % 


rumdalen var meir belasta enn dyr frå Øksendalen. Det er 
sannsynleg at belastinga hjå dyr frå Ålvundeid/ Ålvund


fjordNirumdalen i ei viss grad skuldast at hjorten vandrar 
mellom Sunndalen og Virumdalen. Det vart og påvist mo


naleg fiuorbelasting hjå enkelte individ som var skotne på 


nordsida av Sunndalsfjorden. Desse resultata samsvarar 


godt med vegetasjonsstudiane. Dei viser og at det vesentleg 


er i Sunndalen ein finn ftuomivå i beiteplanter høgare enn 


toleranse grensa for hjortedyr. 


Få hjortar frå Sunndal kommune hadde fiuorrelaterte 


tannskadar. Berre 4 dyr, tre frå Sunndalen og eitt frå Ål


vundeid, fekk registrert tannskadar i kategori 3, d. v .s. knapt 


l % av materialet. Dette var dyr eldre enn 2,5 år. Hjå 24 


dyr (6 %) med usikre tannforandringar i kategori 2, vart det 


påvist så høge fiuomivå at tannskadane truleg var årsaka av 


fluor. Dei fleste av desse dyra var skotne i Sunndalen. Det 


vart ikkje påvist fiuorrelaterte knokkelskadar i form av 


eksostosar på underkjevar eller piper hjå hjort frå Sunndal. 


Resultatet tyder på at fiuorbelastinga hjå hjort i Sunndalen i 


dag ligg på eit nivå som i liten grad fører til alvorlege tann


skadar. 
Resultat av fiuoranalysar av rådyr er vist i tabell l l og 


figur 6. Rådyr hadde høgare maksimumverdiar og høgare 


gjennomsnittlege fiuorkonsentrasjonar enn hjort. Dette kan 


truleg skuldast fleire tilhøve. Rådyr held seg i større grad 


nede i dalbotnen, er meir stadfaste og nyttar mindre areal 


enn dei andre hjortedyrartane. Dette fører truleg til at dei i 


større grad er utsett for lokale skilnader i ftuorbelasting. 


Rådyr som oppheld seg på sterkt ftuorbelasta lokalitetar, 


er difor spesielt utsett for ftuorbelasting. 


alder (år) 0,5 1,5 2,5 3,5-5,5 >5,5 


tal prøvar 58 12 23 56 13 


x 396 618 807 1192 1855 


min-maks 66-2759 170-2172 168-4861 81-8696 164-8042 


Tabellll. Sunndal kommune, rådyr. Gjennomsnittleg 
(i), minste (min) og høgaste (maks) fluorkonsentrasjon i 


ulike aldersgrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Totalt hadde 38 % av rådyra ftuorverdiar over øvre "nor


malgrense", mens 14% hadde verdiar over 3 x øvre "nor


malgrense" (tabell12). Dei fleste av desse var skotne i 


Sunndalen. 


Øksendalen Ålvundeid/ Ålvundfjord/ 


Virumdalen 


79 121 


34 Ok 6o% 
1,3 9c 12 9c 


Tabell JO. Prusenll'isfurdeling av fluorbelasta hjort i Sunndal kommune, inndelt i tre område. 


l 
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Figur 6. Gjennomsnitt/eg fiuorkonsentrasjon i ulike alders
grupper hjå rådyr frå referanseområdet, Farsund og 
Sunndal kommunar. 


Sunndal 
tal prøvar 162 
dyr> øvre nonnalgrense 38 o/o 
dyr > 3 x øvre nonnalgrense 14 o/o 


Farsund 
165 
31 o/o 


11 o/c 


Tabell12. Prosentvis fordeling avfiuorbelasta rådyr i 
Sunndal og Farsund 


I tabell13 er rådynnaterialet frå Sunndal inndelt etter tre 
geografiske område tilsvarande som for hjort. Belastings
mønsteret for rådyr i Sunndal samsvarar godt med mønste
ret for ftuorureina vegetasjon ("Effektar på skog"). Rådyra 
som var monaleg ftuorbelasta, var hovudsakleg felt i nedre 
deler av Sunndalen og indre del av Sunndalsfjorden. Rådyr 
frå Ålvundeid/Ålvundfjord!Virumdalen hadde noko høgare 
ftuornivå enn dyr frå Øksendalen. Dette skuldast m.a. at 
nokre monaleg belasta dyr som var skotne ved Gjersvoll på 
nordsida av Sunndalsfjorden, er inkludert i Ålvundeid 
materialet. 


alder (år) 0,5 1,5 2,5 3,5-5,5 >5,5 


Sunndalen: 


tal prøvar 9 2 3 12 3 


x 678 1639 3508 3197 4753 


min-maks 310-2759 1105-2172 2646-4861 207-8696 1896-8042 


Øksendalen: 


tal prøvar 14 4 Il 17 3 


x 281 319 352 486 699 


min-maks 66-1240 170-627 168-488 91-1408 476-953 


Ålvundeid/ Ålvundfjord!Virumdalen: 


tal prøvar 34 6 8 25 7 


x 314 479 481 629 1108 


min-maks 79-657 211-720 170-955 206-1654 164-4122 


Tabell13. Sunndal kommune inndelt i tre område, rådyr. 
Gjennomsnitt/eg (i), minste (min) og høgaste (maks) fluor
konsentrasjon i ulike aldersgrupper, gitt som ppm F i 
beinoske. 


Alvorlege ftuorrelaterte tannskadar vart påvist hjå tre rådyr, 
eitt i kategori 6 og to i kategori 4. Dei var alle skotne i dei 
mest ftuorbelasta områda i Sunndal. Ti dyr med usikre 
tannskadar (kategori 2) hadde høge nok fluorverdiar til at 
forandringane truleg var årsaka av fluorbelasting. Hjå rå
dyret med uttalte tannskadar (kategori 6), vart det og påvist 
eksostosar på underkjeven. Det vart elles ikkje påvist knok
kelforandringar hjå rådyr frå Sunndalen. 


I Sunndal kommune har vi påvist høgare ftuorbelasting 
og meir alvorlege tannskadar hjå rådyr enn hjå hjort. Dette 
viser at rådyr som er stadbundne, er meir utsett for å få 
skadelege effektar enn hjort. Mange av rådyra som var felt i 
Sunndalen i 1993, var monaleg ftuorbelasta. Stadbundne 
rådyr i Sunndalen er difor framleis utsett for monaleg fluor
eksponering via ureina beiter. 







2.4.1.6 Vefsn 
I Vefsn har vi i samarbeid med NINA samla inn materiale 
frå I I 7 elgar i perioden 1991-93. Alle dei innsamla under
kjevane er analysert for fluor. 


Resultata av granskingane er vist i tabell14 ogfigur 4. 
Fluomivået var moderat auka hjå elg frå Vefsn samanlikna 
med referanseområdet. Likevel må fluorbelastinga hjå elg 
frå Vefsn vurderast som liten. Ingen av dei undersøkte dyra 
var skotne nærare enn 4 km frå verket. Totalt 35 o/o av 
elgane hadde fluorverdiar over øvre "normalgrense", men 
dei fleste av desse hadde fluorverdiar berre så vidt over 
denne grensa. Hjå 5,I o/o (6 dyr) var fluorinnhaldet høgare 
enn 3 x øvre "normalgrense" (tabellS). Desse 6 dyra var 
skotne innanfor ein radius på 7-8 km frå aluminiumverket. 
Vi har ikkje påvist fluorrelaterte tann- eller knokkelskadar 
hjå elg frå Vefsn. 


alder (år) 0,5 


tal prøvar 


x 
20 
141 


1,5 


42 
159 


2,5 


19 
194 


3,5-5,5 >5,5 


30 
171 


6 


432 
min-maks 26-1219 36-890 35-775 50-514 172-1043 


Tabell14. Vefsn kommune, elg. Gjennomsnittleg (.X), 


minste (min) og høgaste (maks)fiuorkonsentrasjon i ulike 
aldersgrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Fluorinnhald i rogn er vist å liggja mellom 30 og IOO ppm 
F i område inntil 7 km sør og nord for verket ("Effektar på 
skog"). 30 mg F/kg tørrstoff er sett som grenseverdi for fOr 
hjå drøvtyggjarar og toleransegrensa er såleis overskriden i 
rogn i desse områda. Kvantitativt utgjer rogn ein liten del 
av dietten til elg. Fluoropptaket i dei fleste urter, gras, lyng, 
bartre, bork og kvist er monaleg mindre enn i rogn. Fluor
nivåa i viktige beiteplanter for elg er difor lågare enn dei er 
i rogn. Dette gjer at fluorbelastinga hjå elg fra Vefsn er 
lågare enn vegetasjonsresultata kunne tilseia. 


Den låge fluorbelastinga vi har påvist hjå elg i Vefsn har 
og truleg samanheng med at elgen held seg lite i dei bynære 
områda der vegetasjonen er sterkast belasta. Vi har ikkje 
fått inn materiale frå dyr som er skotne nærare enn 4 km frå 
verket. Det er elles vanleg at elgen beitar høgare opp i 
dalsidene om sommaren, for dermed å utnytta det kvalita
tivt beste og lettast meltelege fOret. Dette kan vere med på å 
hindra at elgen får i seg den mest fluorureina vegetasjonen. 


Kontrollutvalget for aluminiumindustrien har undersøkt 
fluorbelasting hjå elg frå Skogsåsen. ca. 4 km i luftlinje frå 
verket, frå slutten av 70-talet. Figur 7 viser utviklinga i 
gjennomsnittleg fluorkonsentrasjon i ribbein hjå l ,5 år 
gamle elgar frå Skogsåsen, i perioden 1978-1992. Fluor
konsentrasjonen i ribbein er vanlegvis noko lågare enn i 
underkjeven. Resultata tyder på at det har vore ein reduk
sjon i fluorbelasting i denne IS-årsperioden. Dette er noko 
uventa. då ein ikke har hatt tilsvarande reduksjonar i ut
slepp frå verket. Vi må gjera merksam på at det er svært få 
elgar som ligg til grunn for talet i kvar 5 års-gruppe. Tala er 


difor usikre og slump kan gjera at reduksjonen ser større ut 
enn den reelt er. 


Gjennomsnittleg fluorkonsentrasjon (ppm F) 
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Figur 7. Fluorkonsentrasjon i ribbein hjå 1,5 år gamle 
elgar skotne ved Skogsåsen i Vefsn 1978-92, gitt som 
gjennomsnitt for kvar 5-års periode. 


2.4.1.7 Kvinnherad 
I perioden frå 1991 til 1993 har vi i samarbeid med NINA, 
samla inn underkjevar frå 397 hjortar frå Kvinnherad kom
mune. Av des se er knokkelprøvar fra 255 dyr analysert for 
fluor. 


alder (år) 0,5 


tal prøvar 32 
x 161 


1,5 


53 
258 


2,5 


35 
401 


3,5-5,5 


79 
716 


>5,5 


56 
907 


min-maks 31-767 51-1158 119-1762 154-8433 138-5761 


Tabell IS. Kvinnherad kommune, hjort. Gjennomsnittleg 


(X.), minste (min) og høgaste (maks)fiuorkonsentrasjon i 
ulike aldergrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Resultata av våre granskingar er vist i tabell IS ogfigur 2. 
Gjennomsnittleg fluorkonsentrasjon i dei einskilde alders
gruppene var moderat auka samanlikna med referanseområ
det for hjort. Det var høge maksimumverdiar i dei ulike 
aldersgruppene. Dette skuldast at enkelte individ var sterkt 
fluorbelasta. 


Totalt hadde 33 o/c av hjortane frå Kvinnherad fluornivå 
over øvre "normalgrense" (tabel/3), og delen fluorbelasta 


dyr er såleis monaleg låg are enn i Sogndal. Kvinnherad er 
ein stor kommune. Dette gjer at mange av dei undersøkte 
dyra var felt relativt langt frå aluminiumverket på Husnes. 
Ein stor del av desse dyra hadde såleis ikkje vore utsett for 
fluorbelasting. 







Berre 6,7% (17 dyr) av hjortane frå Kvinnherad hadde flu
omivå over 3 x øvre "normalgrense". Dette er på same nivå 
som i Sogndal. Til skilnad frå Sogndal vart det påvist svært 
høge fluomivå hjå enkelte dyr. Med unntak av to hjortar var 
desse dyra skotne nær aluminiumverket på Husnes. Av en
keltindivid skotne nær verket kan nemnast ein 3,5 år gama! 
hjort med 8400 ppm F og tydelege tannskadar (kategori 4 ). 
Elles vart det skote ein hjort i Åkra og ein i Rosendal, beg
ge med alvorlege tannskadar (kategori 5 og 4) og 6500 ppm 
F. Dette var truleg individ som under tanndanninga har 
opphalde seg på fluorbelasta lokalitetar nærare aluminium
verket. Hjå 6 dyr med usikre tannskadar (kategori 2) vart 
det påvist så høge fluorverdiar at tannforandringane truleg 
var årsaka av fluor. 


Det er vist at beiteplanter er monaleg fluorureina i loka
litetar innan 3 km nord og sør for verket på Husnes ("Effek
tar på skog"). Unge dyr som oppheld seg i dette området 
over lengre tid, vil vera eksponert for fluor i mengder som 
kan årsaka fluorrelaterte tannskadar. For dyr som lever 
utanfor nærområdet til verket, er det lite sannsynleg at 
eventuell belasting vil medføra nokon risiko for utvikling 
av tannskadar. Moderat auka fluorinnhald er elles å venta 
hjå hjortar som i periodar oppheld seg i område der beite
plantene er fluorureina. 


2.4.1.8 Karmøy og Bokn 
Underkjevar frå 23 hjortar vart samla inn på Karmøy i løpet 
av 1992 og 93. Leveområdet til hjortane er relativt langt frå 
aluminium verket, hovudsakleg sør på øya. Topografi og 
vindretning gjer at fluorutslepp frå verket truleg vert uttyn
na og spreidd over store områder, m.a. sjø. I vekstsesongen 
er den dominerande vindretning nordvestleg. Område sør
aust for verket vert difor eksponert for ein vesentleg del av 
utsleppa. For å undersøkja dette nærare, har vi samla inn 
materiale frå 25 hjortar på Vestre Bokn i Bokn kommune. 


alder (år) 0,5 


Karmøy: 


tal prøvar o 
X. 


min-maks 


Bokn: 


tal prøvar 6 


171 


1,5 


3 


199 


2,5 


7 


325 


3,5-5,5 


10 


348 


>5,5 


3 


484 


124-249 255-440 258-445 285-683 


7 


556 


4 


587 


3 


727 


5 


1355 


% (18 dyr) fluorverdiar høgare enn øvre "normalgrense". 
Av desse hadde 12% (3 dyr) høgare fluorverdiar enn 3 x 
øvre "normalgrense". 


Hjort skotne på Karmøy hadde lågare fluorverdiar enn 
dyr frå Bokn. Hjå hjort frå Karmøy hadde 39 % (9 dyr) flu
orverdiar over øvre "normalgrense", mens ingen dyr hadde 
fluorverdiar over den utvida grensa. 


I nordlege deler av Ryfylke trekkjer hjortane frå fastlan
det via Bokn til Karmøy og attende. Vidare er det lite hjort 
i områda på Karmøy med mykje busetnad. Dette gjer at 
hjort i liten grad oppheld seg nær aluminiumverket. Gran
skingar av vegetasjon på Karmøy har vist at det er høgt flu
orinnhald i vegetasjon inntil 4 km i nordvestleg og søraust
leg retning frå verket ("Effektar på skog"). 


På Bokn, som ligg i søraustleg retning 12-15 km frå ver
ket, er det ikkje gjort granskingar av fluorinnhald i planter. 
Fluorbelastinga hjå hjort frå Bokn kan difor skuldast lokal 
eksponering, men for å stadfesta dette er det naudsynt å un
dersøkja fluorinnhaldet i vegetasjon nærare. Vandringane 
som hjorten i regionen føretek, gjer at det og kan tenkjast at 
belastinga skuldast periodevise opphald i sterkare fluor
belasta område nærare verket. 


Hjort frå Karmøy og Bokn er utsett for moderat fluor
belasting som følgje av utslepp frå verket på Karmøy, men 
dette ser ikkje ut til å medføra skadelege effektar på tenner 
eller knoklar. Dette samsvarar med at vi ikkje har påvist 
tannskadar hjå dei undersøkte dyra frå dette området. 


2.4.1.9 Farsund 
Det vart samla inn 236 underkjevar frå rådyr i perioden 
1991 til 93. Av desse er 165 dyr analysert for fluor. I 1991 
og 1993 vart det samla inn kjevar frå heile kommunen, 
mens innsamlinga i 92 var avgrensa til område innanfor ein 
radius av 5 km frå aluminiumverket på Lista. 


Resultata er vist i tabell17 og .figur 6. Gjennomsnittleg 
fluorkonsentrasjon i dei einskilde aldersgrupl?ene var tyde
leg høgare enn i referanseområdet. Det går og klart fram at 
det er stor individuell variasjon i fluomivå innan dei ein
skilde aldersgruppene. Dette skuldast m.a. at rådyra er rela
tivt stadfaste og oppheld seg i områder med ulik fluorbelas
ting. 


alder (år) 0,5 


tal prøvar 51 


304 


1,5 


24 


563 


2,5 


20 


935 


3,5-5,5 >5,5 


62 


833 


8 


1004 


min-maks 77-237 391-730 350-885 451-1148 685-2044 min-maks 38-2759 125-2034 141-7430 135-6830 251-4644 


Tabelll6. Karmøy og Bokn kommunar, hjort. Gjennom


snitt/eg(_\'), minste (min) og høgaste (maks) jiuorkonsentra


sjon i ulike aldersgrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Resultat av fluoranalysar av hjort frå Karmøy og Bokn er 


vist i tabel/16. Materialet er lite og resultata må tolkast 
med varsemd, men viser at hjort som har tilhald på Vestre 
Bokn er utsett for moderat fluorbelasting. Totalt hadde 72 


Tabell17. Farsund kommune, rådyr. Gjennomsnitt/eg 


(x ), minste (min) og høgaste (maks) jiuorkonsentrasjon i 


ulke aldersgrupper, gitt som ppm F i beinoske. 


Totalt 31 % av rådyra frå Farsund kommune hadde fluor
nivå over øvre "normalgrense" (tabel/12). Med to unntak 


var desse rådyra skotne innanfor ein radius på 12 km frå 
verket, vesentleg i nærområda og i vestleg og nordvestleg 
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retning frå utsleppskjelda. Hjå 11 % (18 dyr) vart det påvist 
fluorverdiar over 3 x øvre "normalgrense" . Med unntak av 
to dyr var desse skotne mindre enn 2 km frå aluminium
verket. Vegetasjonsgranskingane har vist at beiteplanter 
innanfor ein radius på eit par km frå verket hadde noko 
varierande, men tildels høge fluornivå ("Effektar på skog"). 


Det vart påvist alvorlege fluorrelaterte tannskadar (kate
gori 5) hjå eit 2,5 år gamalt rådyr med 7400 ppm F og mo
derate skadar (kategori 3 og 4) hjå tre andre. To av dei sist
nemnde, høvesvis 3,5 og 4,5 år gamle, hadde 6800 og 5200 
ppm F i underkjeveknokkelen. Tannskadane og dei høge 
ftuornivåa tyder på at desse rådyra har beita monaleg fluor
meina vegetasjon nær verket det meste av levetida. 


Fluorbelastinga hjå rådyr frå Farsund er tydeleg knytt til 
avstand frå verket. Dyr som beitar innanfor ein radius på 
2-3 km frå utsleppskjelda, er utsett for monaleg ftuorbelas
ting. Belastinga er så høg at det er fare for at enkelte dyr 
utviklar fluorrelaterte tannskadar. Hjå rådyr elles i kommu
nen, særleg i vestlege område, er det registrert moderat 
fluorbelasting, men dette har truleg lita helsemessig tyding 
for dyra. 


2.4.2 Hare 
Det vart samla inn materiale frå hare høvesvis i Gjøvik 
(referanseområde), Vefsn og Farsund komrnunar. Talet 
undersøkte dyr og resultata av ftuoranalysane er vist i tabell 
18. Det finst ikkje nokon god metodikk for å aldersbestem
ma vaksne harar og materialet er difor ikkje delt inn i 
aldersgrupper. 


tal prøvar 


x 
min-maks 


Referanseområdet Vefsn 
15 


151 


40-388 


26 


402 


117-1309 


Farsund 
14 


1371 


96-8116 


Tabell IS. Hare frå referanseområdet, Vefsn og Farsund. 
Gjennomsnitt/eg (.i) , minste (min) og høgaste (maks) fluor
konsentrasjon, gitt som ppm F i beinoske. 


Harar frå Farsund var monaleg ftuorbelasta samanlikna 
med referanseområdet. Dyr skotne inne på verksområdet på 
Lista var sterkare belasta enn harar felt på andre lokalitetar 
i kommunen. Gjennomsnittleg ftuorkonsentrasjon hjå 5 
harar skotne inne på verksområdet var 3080 ppm, mens 
gjennomsnittet hjå 8 harar felt lengre bort frå utsleppskjelda 
var 322 ppm. Dette viser at harar som beitar nær verket, er 
utsett for svært høg ftuorbelasting. 


I Vefsn var alle harane skotne utanfor nærområda til ver
ket. Dei hadde fluorbelasting på same nivå som harar frå 
Farsund skotne utanfor verksområdet. Resultata frå Vefsn 
viser likevel ei klart minkande belasting med aukande av
stand frå verket. 


Høgast ftuornivå med 8100 ppm F i underkjeveknokke
len, vart påvist hjå ein hare skoten inne på verksområdet på 
Lista. Dette viser at hare kan akkumulera store mengder 
fluor. Denne haren hadde og moderate fiuorrelaterte tann-


skadar. Hjå ein annan hare som hadde 1200 ppm F, vart det 
påvist alvorlege tannskadar. Fellingstaden til dette dyret var 
ikkje oppgitt. I Vefsn vart det ikkje påvist fiuorrelaterte 
tannskadar hjå hare. 


Hare ser ut til å vera ein god indikator på fluorbelasting 
nær utsleppskjelda. Harar er stadfaste og lever innanfor re
lativt små område. Dei har gnagartenner som veks kontinu
erleg gjennom heile livsløpet. Tannskadar kan difor utvik
last på alle alderstrinn. V åre undersøkingar har vist at harar 
kan akkumulera store fluormengder til tross for at dei har 
kortare levetid enn t.d . hjortedyr. Dette kan m.a. ha saman
heng med at denne arten et si eiga blindtarmsavføring og at 
deler av fOret dermed passerar mage-tarmkanalen fleire 
gonger. 


2.4.3 Kanadagås 
Det vart samla inn materiale frå l O kanadagjess i eit refe
ranseområdet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane og 
frå høvesvis 11 og 9 kanadagjess i Kvinnherad og Sunndal. 
Fuglane vart ikkje aldersbestemt utover nokre få som var 
ringmerka. 


Referanseområdet Kvinnherad Sunndal 


tal prøvar 10 
i 1605 
min-maks 614-3093 


11 
1334 
677-1802 


9 
3075 
1274-4790 


Tabelll9. Kanadagås frå Referanseområdet, Kvinnherad 
og Sunndal. Gjennomsnitt/eg (.i), minste (min) og høgaste 
(maks)fiuorkonsentrasjon, gitt som ppm F i beinoske. 


Resultata av ftuoranalysane er vist i tabelll9. I referanse
området var det stor individuell variasjon i fluorkonsentra
sjon. Dette er sannsynlegvis eit resultat av aldersakkumule
ring og varierande alder. Fluorverdiar i overkant av 3000 
ppm er truleg normalt hjå gamle fuglar. Fluoranalysar av 
unge kanadagjess frå andre område i Noreg viste verdiar 
under l 000 ppm. Det finst ikkje referansar i litteraturen på 
normalt fiuomivå hjå kanadagås eller andre artar i nær 
slekt. 


Kanadagjess frå Sunndal hadde omlag dobbelt så høgt 
fiuornivå som gjess både frå Kvinnherad og Naustdal. Av 
fuglane frå Sunndal var 6 skotne i Sunndalen, mens fel
lingsstaden til dei 3 resterande fuglane ikkje var oppgitt. 
Hjå 2 ringmerka ungfuglar (4-5 månader gamle) skotne ved 
Furu, 3,5 km frå verket, vart det påvist 1900 ppm F. Dette 
er monaleg høgare enn hjå unggjess frå område utan indus
triell fiuorureining . Hjå 2 vaksne fuglar som og var skotne 
ved Furu, vart det påvist høvesvis 4800 og 4100 ppm F. 
Desse resultata viser at kanadagjess frå Sunndalen er utsett 
for ei monaleg fiuorbelasting som følgje av utslepp frå 
Sunndal Verk. 


Gjennomsnittleg ftuorinnhald hjå kanadagjess frå Kvinn
herad var noko lågare enn hjå gjess frå referanseområdet, 


og det var mindre spreiing i resultata. Dette kan skuldast at 







fuglane frå Kvinnherad var yngre enn fuglane frå Naustdal. 
Resultata gir ikkje grunnlag for å hevda at kanadagås frå 
Kvinnherad er belasta med fluor utover normal bakgrunns
belasting. Vi har ikkje påvist fluorrelaterte knokkelskadar 
(eksostosar) hjå nokon av dei undersøkte kanadagjessa. 


På grunn av vanskar med aldersbestemming, stor varia
sjon i bakgrunnsnivå for fluor og varierande grad av stad
binding, vurderar vi kanadagås som ein lite egna indikator, 
særleg i område med låg fluorbelasting. Resultata frå Sunn
dalen viser likevel at kanadagås kan nyttast som indikator, 
dersom større område rundt utsleppskjelda er eksponert og 
fluorbelastinga er relativt høg. 


2.4.4 Måkar og måkeegg 
2.4.4.1 Gråmåke og gråmåkeegg 
I løpet av 1991 til 93 vart det samla inn 140 gråmåkeegg frå 
hekkekoloniar inne på verksområdet på Karmøy. Sola og 
Eigersund kommunar er nytta som referanseområde for 
gråmåkeegg og totalt 145 egg vart samla inn frå desse 
kommunane. På Karmøy og i Sola vart det i 199_3 samla inn 
høvesvis 22 og 21 gråmåkar med tilhøyrande egg. Noko 
over halvparten var hofuglar. 


skjelettet, og dermed vert meir fluor overførd til C-egget 
enn til dei øvrige egga. Dette kan m.a. skuldast endringar i 
hormonbalansen i samband med overgang frå egglegging 
til ruging. C-egg vil difor i større grad enn A-og B-egg 
avspegla fluomivået i skjelettet til morfuglen. 


I våre undersøkingar vart det ikkje påvist negative effek
tar som følgje av auka fluomivå i eggeskal hjå gråmåke. 
Det var ingen korrelasjon (samanheng) mellom skaltjukk
leik og fluorkonsentrasjon. Det vart ikkje påvist skilnader i 
eggvolum eller frøingsprosent i dei to områda. Fluorrelater
te knokkelforandringar vart heller ikkje registrert. Alle 
fuglande var i godt hald. 


Karmøy: måke C-egg 
tal prøvar 14 14 
x 3800 209 
min-maks 2808-6185 109-545 


Referanseområdet: måke C-egg 
tal prøvar 13 13 
x 3022 128 
min-maks 1759-3906 49-217 


lokalitet lagt egg nr. tal prøvar x min-maks Tabell21. Gråmåke og gråmåkeegg frå Karmøy og 


Karmøy AIB+C 140 153 54-545 


Referanseområdet AIB+C 145 109 20-306 


Karmøy · AIB 58 118 54-376 


Referanseområdet AIB 61 90 21-306 


Karmøy c 58 190 74-460 


Referanseområdet c 61 143 47-301 


Tabell20. Gråmåkeegg frå Karmøy og referanseområdet. 
Gjennomsnitt/eg (i), minste (min) og høgaste (maks) fiuor
konselltrasjon i egge skal, gitt som ppm F i oske. 


Resultata av fluoranalysane av eggeskal frå alle gråmåke
egg er vist i tabell 20. Gjennomsnittleg fluorinnhald i eg
geskal var høgare i egg frå Karmøy enn frå referanseområ
det. Tabell 20 viser og at både AÆ-egg og C-egg frå Karm
øy hadde høgare fluorinnhald enn tilsvarande egg frå refe
ranseområdet. Granskingane viser dermed at gråmåkeegg 
frå Karmøy var fluorbelasta. 


Fluorinnhaldet i C-egg var generelt høgare enn i AÆ-egg 
både i referanseområdet og på Karmøy. Overføring av fluor 
til eggeskal har truleg samanheng med mobilisering av kal
sium frå knoklane. Hofuglar vil i tida før egglegging, avlei
ra lett tilgjengeleg kalsium i lett nedbryteleg beinvev i 
marghola på store røyrknoklar (medullært beinvev). Fluor 
som blir teke opp i denne perioden, vil og bli lagra i medul
lært beinvev. Under egglegginga vert kalsium teke opp frå 
tarmen og mobilisert frå medullært beinvev, og via blodet 
overført til eggeskalet. Ved danning av eggeskalet til det 


siste egget må truleg ein større del av kalsiumet hentast frå 


referanseområdet. Gjennomsnitt/eg (i), minste (min) og 
høgaste (maks) fiuorkonsentrasjon i hofuglar av gråmåke 


og i tilhøyrande C-egg, gitt som ppm F i beinoske og 


ska/oske. 


Resultata av fluoranalysane av lårbein hjå hofuglar og til
høyrande C-egg er vist i tabell21. Det var høgare fluorinn
hald i lårbein hjå hofuglar frå Karmøy enn frå Sola. I mate
rialet frå Karmøy var det ein tydeleg korrelasjon mellom 
fluorinnhald i egg og morfugl. I referanseområdet var det 
derimot ikkje den same klare samanhengen. Dette er van
skeleg å forklara, då ein kunne venta same korrelasjon uan
sett belastingsnivå. Det ser ut som korrelasjonen blir tydle
gare di høgare fluomivå morfuglen har. Manglande korrela
sjon i referanseområdet kan muligens skuldast at fluomivåa 
i egga var så låge at eventuelle samanhengar mellom fugl 
og egg difor ikkje kom fram. 


2.4.4.2 Fiskemåkeegg 
Det vart samla inn 40 fiskemåkeegg frå Sunndal, Karmøy 
og Stavanger (referanseområdet). I Sunndal og Karmøy 
vart egga samla inn frå reir som låg inne på verksområda. 


Resultata av fluoranalysane av eggeskal er vist i tabell 
22. Fiskemåkeegg frå Sunndal hadde høgare fluorinnhald 
enn egg frå Karmøy. Egg frå både Sunndal og Karmøy had
de høgare fluornivå enn egg frå referanseområdet. Dette vi
ser at fiskemåkar som hekkar inne på verksområdet til 
Sunndal Verk er sterkare belasta enn fiskemåkar som hek
kar ved verket på Karmøy. Dette har truleg samanheng med 
at fluorutsleppa er noko lågare på Karmøy enn i Sunndal, 
spesielt m.o.t. fluor i gassform. 
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lokalitet lagt egg nr. tal prøvar x min-maks 


Sunndal AIB +C 40 199 91-369 


Karmøy AIB +C 40 156 64-358 
Referanseområdet AIB +C 40 106 34-233 


Sunndal AIB 20 185 91-341 


Karmøy NB 20 137 64-237 
Referanseområdet AIB 20 105 34-233 


Sunndal c 20 212 126-369 
Karmøy c 20 175 99-358 
Referanseområdet c 20 108 47-181 


Tabell 22. Fiskemåkeegg frå Sunndal, Karmøy og referan
seområdet. Gjennomsnitt/eg (.X), minste (min) og høgaste 
(maks)jluorkonsentrasjon i eggeskal, gitt som ppm F i 


oske. 


Vi har ikkje registrert negative effektar på fiskemåkeegg og 


det var ingen korrelasjon mellom skaltjukkleik og fluorinn


hald. 


2.4.4.3 Måkar og måkeegg som indikator 
Våre granskingar viser at gråmåke- og fiskemåkeegg er 


godt egna som indikatorar på fluorbelasting. Deiser og ut 
til å avspegla ulike grader av belasting. Vi har vist at det 


hjå gråmåke er ein klar samanheng mellom fluorbelasting 
hjå morfugl og C-egg. Dette egget kan difor nyttast som ein 


indikator på fluorbelasting hjå måkar som hekkar nær alu
miniumverk. Det gjer og at det ikkje er nødvendig å avliva 
fugl for å kartleggja fluorbelasting. 


2.5 Dose- respons (effekt) 
Dose-respons er eit omgrep som vert brukt for å skildra 
toksisiteten til eit stoff. For å skildra akutt toksisitet regis
trerar ein responsen av eingongsdoseringar med ulik stor


leik. Dette gir grunnlag for å etablera ei såkalla dose
respons kurve. Liknande samanhengar kan og nyttast for å 


skildra kronisk toksisitet. Då ser ein på verknadane av 
doseringar over eit lengre tidsrom. 


I samband med aluminiumindustri er eksponering for flu


or langvarig og fører til kronisk forgifting. Hjå viltlevande 
dyr er det ikkje mogeleg å dokumentera eller kalkulera do
sen dyret til ei kvar tid har vore utsett for. For å få eit bilete 


av den totale mengda fluor som dyret har vore eksponert 


for. kan vi måla den mengde fluor dyret har akkumulert i 
beinvevet. Dette kan vi definere som "akkumulert dose". I 


våre undersøkingar har vi nytta fluorkonsentrasjonen i ein 


bestemt del av ein knokkel som mål på akkumulert dose. 


Som respons på akkumulert fluordose har vi to mogelege 
parametrar, høvesvis fluorrelaterte knokkelskadar (generali


sert fluorose) og fluorrelaterte tannskadar (dentalfluorose). 


l 


Ved vurdering av akkumulert dose og respons er det naud
syn! å sjå dette i samanheng med alderen til dyret. Vi har 
dermed to mogelege problemstillingar, som må vurderast 
noko ulikt: 


l) Kva for akkumulert dose i høve til alder, medfører gene
ralisert fluorose? 


2) Kva for akkumulert dose i høve til alder, medfører den
talfluorose? 


Ad l) 
Utvikling av generalisert fluorose er ein respons på ak
kumulert fluordose over lang tid. Ulemper ved bruk i ein 
dose-respons samanheng, er m.a. at responsen først opp
trer ved svært høge akkumulerte dosar og at risikoen for 
utvikling av generalisert fluorose er større dersom fluor
eksponeringa startar i ung alder. I våre undersøkingar 


vart det frå belasta område berre registrert fluorrelaterte 
knokkelskadar hjå 3 av ca. 2000 undersøkte hjortedyr. 
Denne responsen opptrer dermed for skjeldan i vårt ma


teriale til at vi kan nytta parameteren i ein dose-respons 
samanheng. 


Ad2) 
Når det gjeld bruk av dentalfluorose som ein respons


parameter, er det ei ulempe at denne responsen kun opp
trer dersom fluoreksponeringa skjer hjå unge dyr under 


danninga av dei permanente tennene. Den avgjerande 
dosen er såleis akkumulert i ein avgrensa, følsam peri


ode. Det er viktig å vera merksam på at variasjon mel
lom høg og låg eksponering i form av enkelte høge 


"støytdosar" under tanndanninga, er vel så avgjerande 
for utvikling av tannskadar som den totale akkumulert 


dose i denne perioden. Det er m.a.o. ikkje alltid saman
heng mellom akkumulert fluordose og fluorrelaterte 
tannskadar. Hjå eldre dyr kan dessutan fluor vera akku


mulert etter at tanndanninga var ferdig, og høge fluor


konsentrasjonar kan difor opptre utan at det _er tannska
dar tilstades. Med materiale vårt som grunnlag kan vi li
kevel nærma oss ein dose-respons samanheng ved å gje
ra nokre forenklingar. Dersom vi ser bort frå effekten av 


varierande eksponering, er det hjå l ,5 år gamle hjortar 
truleg ein god samanheng mellom fluorkonsentrasjon 
(akkumulert dose) og tannskadar (respons). I vårt mate
riale har vi hjå åringar med fluorkonsentrasjon under 


1000 ppm F, enten registrert normale tenner eller tann
skadar i kategori 2 (små tannforandringar som kan vera 
fluorrelaterte) . Åringar med fluorverdiar over 2000 ppm 


F har hatt fluorrelaterte tannskadar i kategori 3 eller hø


gare. Dette tyder på at dyr som i løpet av de i første l ,5 


leveåra har akkumulert dosar mellom l 000 og 2000 ppm 


F, ser ut til å vera i ei faresone m.o.t. utvikling av tann


skadar. Ein sterkt forenkla dose-respons samanheng for 


l ,5 år gamle hjorter kan dermed oppsummerast på føl


gjande måte: 







akkumulert dose 
inntil l 000 ppm F 
l 000 - 2000 ppm F 


over 2000 ppm F 


respons 
ingen 
faresone for utvikling 
av tannskadar 
utviklar tannskadar 


Det må understrekast at dette er ei vurdering basert på for
enkling av problemstillinga. Dersom vi likevel legg denne 
dose-respons-samanhengen til grunn, kan vi rekna ut ei 
prosentvis fordeling av l ,5 år gamle hjortar i de i ulike kate
goriane for kvar belasta lokalitet (tabell23). 


Kommune tal dyr under 1000 ppm 1000-2000 ppm over 2000 ppm 
(Ingen respons) (faresone) (tannskadar) 


Årdal 34 62'7c 12% 26% 


Sunndal 87 90'7c !O o/c 


Kvinnherad 53 96% 4% 


Høyanger 37 100% 


Sogndal 43 100% 


Tabell23. Prosent dyr i de i tre respons-kategoriane gitt 
kommunevis for 1,5 år gamle hjortar. 


Det er ikkje mogeleg å visa ein vitskapleg basert saman
heng mellom dose og respons utan å gjera eksperimentelle 
forsøk. På den andre sida vil forsøk ikkje kunna gi ei full
god skildring av situasjonen hjå viltlevande dyr, då dei har 
større variasjon i levekår og fOring enn dyr i kontrollerte 
forsøk. Det er difor ikkje praktisk mogeleg å etablera eit 
absolutt og presist dose-respons forhold hjå viltlevande 
dyreart ar. 


3 PAH (POLYSYKLISKE 
AROMATISKE HYDROKARBONER) 


I 1991-92 vart det samla inn totalt 7 prøvar av lever frå 
hjort, 6 av dei frå Årdal og l frå Sunndal. Dyra, som prø
vane var tekne frå, var til dels monaleg fluorbelasta og had
de difor vare eksponert for utslepp frå aluminiumverka. 
Prøv ane vart analysert ved Senter for Industriforskning 
(Sl), SINTEF m.o.p. førekomst av PAH-sambindingar. 


Det vart ikkje påvist PAH-komponentar i nokon av prø
vane. Analysen har ei følsemd (deteksjonsgrense) for en-


keltkomponentar av PAH på 0,001-0,02 ~/g tørt materiale. 
Som ei kvalitetssikring av analysen ble ei kjent P AH-blan
ding analysert parallelt med prøvane. 


Analyseresultatet viser at hjortane ikkje har vare belasta 
med PAH. Eksponering for PAH i samband med utslepp frå 
aluminiumverk er difor truleg ei lite aktuell problemstilling 
m.o.t. hjortedyr. 


4 KONKLUSJON 
Fluomivå, effektar av fluor og belastingsmønster hjå vilt er 
kartlagt ved kvart aluminiumverk. Resultata av undersøk
ingane viser at det er stor skilnad i fluorbelasting i dei 
einskilde kommunane med aluminiumindustri. Dette har 
samanheng med varierande storleik og samansetnad av 
fluorutsleppa og skilnader i topografi og klima. Fluoreks
poneringa er framleis så høg rundt enkelte verk at hjortedyr 
og hare frå nærområda kan utvikla fluorrelaterte tannska
dar. Dette gjeld i stor grad Årdal, men dyr som oppheld seg 
i Sunndalen og i nærområda til verka på Husnes og 
Lista er og utsett for monaleg fluoreksponering via beite
planter. Synlege fluorrelaterte knokkelskadar (eksostosar) 
ser derimot ikkje ut til å vera noko problem hjå vilt i desse 
områda. 


Sett frå eit dyrevernmessig standpunkt er situasjonen for 
ville dyr rundt aluminiumverk her i landet, monaleg betre 
i dag enn på 60 og 70-talet. På populasjonsbasis er føre
komsten av alvorlege fluorrelaterte tann- og knokkelskadar 
liten, men framleis finst det enkeltindivid som er alvorleg 
affisert. 


Granskingane våre stadfestar at hjortedyr er godt egna 
som indikatorar på fluorbelasting. Vi har og vist at hare er 
ein god indikator på fluoreksponering nær utsleppskjelda. 
Kanadagås er derimot lite egna som indikator, særleg i 
område med låg belasting. Gråmåke- og fiskemåkeegg frå 
hekkekoloniar nær aluminiumverk vurderar vi som gode 
indikatorar på fluorbelasting. Fluomivået i eggeskal, særleg 
i det siste lagde egget i eit kull, ser ut til å vera knytt til 
nivået i knoklane til morfuglen. 


Den avgrensa P AH-granskinga viste at PAH-komponen
tar ikkje kunne påvisast hjå hjort som elles er monaleg 
fluorbelasta. Uheldige verknader av P AH-utslepp på 
hjortedyr er difor truleg ei lite aktuell problem-
stilling. 
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l INNLEDNING 
Luftforurensninger var tidligere antatt å skade vegetasjo
nen hovedsakelig ved direkte kontakt med bladverket. 
Dette gjaldt særlig fluorforurensninger, dels fordi fluor er 
blant de mest toksiske av alle luftforurensninger, men dels 
også fordi utslippene tidligere lå langt over vegetasjonens 
tålegrense. 


Etter hvert som utslippene er blitt redusert og forsk
ningen mer nyansert, har det vært lettere å oppdage at bety
delige vegetasjonsskader også oppstår indirekte gjennom 
ubalanse i økosystemene og ved opptak av forurensnings
komponenter fra jord. Disse forhold vanskeliggjør arbeidet 
med å kartlegge effektene samt å sette tålegrenser for fluor
belastning i terrestriske økosystemer. Dette arbeidet er eks
tra vanskelig i nærmiljø- eller urbane økosystemer grunnet 


- høgt forurensningspress nærhet til utslippskilden 
-allsidig forurensningspress trafikk,fyring,sprøyting etc. 
- varierende miljøforhold jord/gjødsling,plantesteder 
- stort arts- og sortsspekter 
-vidt bruksmønster estetisk, teknisk, mat 


Ulike planteslag reagerer forskjellig på ovenfornevnte for
hold, og for å kartlegge endel av de mest sentrale samspill 
mellom planter, forurensninger og viktige miljøfaktorer, 
har det vært gjennomført forsøk under kontrollerte forhold 
ved Norges landbrukshøgskole, samt forsøk og registre
ringer av vegetasjonsskader ved verkene. 


Hovedsakelig ut fra klimatiske kriterier (tabell l) ble 3 
av Norges 7 aluminiumverk valgt for studier av effekten av 
forurensninger på nærmiljøvegetasjonen - et nordlig (Mo
sjøen 66 °N), et kontinentalt (Årdal 61 °N) og et maritimt 
(Husnes 60°N supplert med noe virksomhet i Høyanger 
61 °N). 


Sted Hoh Års- Gj.temperatur Vekst-
nedbør sesongens 


m mm Januar Juli lengde (dager~ 
Mosjøen ca 10 1550 -5.0 13.0 ca 100 


Årda180 " 80 690 - 2.5 14.7 " 160 


Årdal 500 "500 800 " 140 


Husnes " 20 1820 0.9 14.1 " 170 


Tabell l. Høgde over havet, årsnedbør, gjennomsnittstem


peratur og \'ekstsesongens lengde på de valgte forsøksste
der. 


Registrering av vegetasjonsbruk og -skade startet i Årdal i 
1990 ved hjelp av hovedfagstudenter og i samarbeid med 
kommunegartner Ellingsen. For å relatere vegetasjonstil
standen i Årdal til mer normale miljøforhold ble det gjen
nomført tilsvarende registreringer i Lærdal hvor klimaet er 
likt Årdal. I 1991 ble det dessuten startet registreringer i 
Mosjøen og Husnes. Områdene rundt de 3 verkene ble delt 
i subområder der fluorinnhold i blader, bladskader og hel
hetsinntrykk ble registrert årlig fram til høsten 1993. De 
relativt store forskjeller i klima mellom forsøksstedene, 


l 


utslippsdata og målinger av gass- og partikulære fluor
forbindelser i luft (Årdal) sammenholdt med skaderegistre
ringer muliggjorde relativt omfattende studier av immi
sjon/dose og dose/respons-relasjonene. For ytterligere kart
legging av spredning av forurensninger, tørr- og våtavset
ninger på vegetasjonen samt av spylingen av forurensninger 
fra bladverket, ble det etablert trær med trakter for opp
samling av gjennomfallende nedbør og trær under skjer
mer. Bladverket på disse plantene ble dels vasket og ana
lysert for fluor, svovel og aluminium for bestemmelse av 
opptatte og avvaskbare forurensninger. 


Tidligere bladprøveserier har vist uforklarlig stor varia
sjon i fluorinnhold. Et omfattende metodisk arbeid ble 
derfor gjennomført for å finne fram til prosedyrer for 
innsamling av bladprøver som minimaliserte denne varia
sjon samt å kartlegge genetisk og miljømessig betinget 
variasjon i fluorinnhold i planter. 


Videre ble det gjennomført lysimeter-, dyrkings- og 
drivningsforsøk under kontrollerte forhold ved Norges 
landbrukshøgskole, samt jordarts-, gjødslings og kalkings
forsøk i kar i Årdal for å kartlegge samspill mellom ulike 
arter og viktige miljøfaktorer. 


2 FORURENSNINGERS BEVEGELSE I 
TERRESTRISKE ØKOSYSTEMER 


Med utgangspunkt i resultatene fra forskningsarbeidet er 
det i figur. l gitt en summarisk oversikt over omfanget og 
forurensningers bevegelse i økosystemene eksemplifisert 
ved fluor den opplagt viktigste forurensningskomponent. 


2.1 Forurensninger i luft og 
gjennomfallende nedbør 


Av luftforurensninger som antas å skade vegetasjonen ble 
spredning, opptak og virkning på planter analysert for 
fluor, svovel og aluminium. Aluminium ble inkludert fordi 
dette element utgjør 40-50% av støvfraksjonen. Støvfrak
sjonen inneholder ellers ca. 10% fluor. Innledningsvis var 
det noe uklart hvorvidt F og Al i støv var oppløsbart i vatn 
og dermed biotilgjengelig, men målinger foretatt av Insti
tutt for jordfag viser at minimum 6% av fluoret og 3% av 
aluminiumet i støvet er oppløsbart ved de pH-nivå som er 
aktuelle i jord og regnvatn ved verkene. 


De antatt skadelige forurensningene er altså dels partiku
lære og dels gassformige. Dels går de gjennom renseanleg
get og ut pipene, og dels er de diffuse eller går ut over tak. 
F.eks. er all SOz-forurensning gassformig og går ut gjen
nom pipene, mens aluminium er partikulært bundet og går 
ut over tak. 


Fluorforbindelser er dels gassformige og dels partiku
lære og dels går de ut gjennom pipene og dels over tak. 
F.eks. var forholdet mellom pipe/takutslipp i Årdal ca l: 14 
i 1993 og med ca 60o/c av takutslippet i gassform. 


Utslippsmåten og utslippenes karakter samt topografiske 
og meteorologiske forhold influerer sterkt på sprednings
mønsteret. Ved alle 3 verkene ble spredningen av forurens-







ninger og skader av disse kartlagt ved ftuonmalyser av 
bladverket og bladskader på de tre mest vanlige treslagene 
bjørk, selje og rogn (Se pkt. IV). 


En mer detaljert kartlegging av omfanget og spredningen 
av de tre viktigste forurensningskomponenter ble gjennom
ført ved Årdal verk. I traktforsøk med åpne trakter og trak
ter med trær av identisk størrelse utplassert i ulik avstand 
fra verket, ble innholdet av vatnløselig F og Al, samt S i 
nedbøren under træme analysert. Resultatene presentert i 
figur 2 viser at de gassformige S-forurensningene spres 
over et stort onll'åde, mens storparten av F- og Al-forurens
ningene avsettes innen et meget begrenset område. F.eks. 
var belastningen inne på verket vel dobbelt så høg som 1/2 
km unna på Moa og ca 7 ganger høgere enn oppe i Fjell
vegen ca l km fra verket. 


Figur l. FluOI:forurensninger i terrestriske Økosystemer. 
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Figur 2. Innhold av vatnløselig F, Al og S (mg) i nedbør 
under.fimÆtrær i ulik avstand.fra utslippskilden. 


Målinger av gass- og partikulært fluor i luft på de samme 
steder viser noe mindre forskjeller. I vekstsesongen var den 
inne på verket i gjennomsnitt 3.5 j..tg/m3 lufl, 2.1 på Moa og 
0.7 oppe i Fjellvegen. Når forholdstallene her var noe for
skjellig fra målingene under trær, har det sannsynligvis 
sammenheng med at de grøvste støvpartikler ikke ble sugd 
opp i analyseenheten. 


Målte ukentlige konsentrasjoner 
0-10 mgF/m3 luft. 
Luftform·ensninger skader planter 
Fgass spres lett og gir størst skade. 
Fpart har begrenset spredning og skade 
Konsentrasjon og forholdet mellom 
F part/F gass variere•· med utslippskilde, og 
avstand fra ve•·ket. 


Målte konsentrasjone•· 5-2400 ppm. 
Vegetasjonen virker som et filter 
Fpart avsettes passivt- ulik affinitet hos ulike 
arter. Vatnløselig del opptas i blader. 
F gass opptas i blader - spalteåpningene må være 
åpne 


Innholdet i blader er påvh·ket av: 
Planteart/individ 
Årstid/Nedbør 
Eksposisjon på treet/skudd 
A vvaskingen va1·ierer med 
Sted: Fjellv. 20 %, Moa 60 % 
Art: 20-80 % (Moa) 


Jord 3. Målte konsentl·asjoner 1-100 ppm (H20) 
Jordopptaket varierer med: 
Jord-/planteart 
Gjødsling/kalking 
F -utvasking er betydelig f•·a l'otsjiktet 
Moa-jord> 1,0 mg/kg jord/40 mm H20 
Seimsdalsjord 0,0 mg/kg jord/40 mm H20 
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2.2 Forurensninger i blader 
Forurensninger i luft avsettes på bladene. Gassfonnige 


forurensninger går inn i bladene gjennom spalteåpningene, 


svært lite passerer gjennom kutikula. I prinsippet er det slik 


at når spalteåpningene er åpne, går alle gasser inn. Opp


takshastigheten er forskjellig og av gasser som lett tas 


opp kan nevnes HF og S02 (Townsend 1974). Opptaket 


varierer med åpning /lukking av spalteåpningene og der


med med alle miljøfaktorer som påvirker disse - lys,tempe


ratur,nedbør,vatntilgang osv (Steubing and Jager 1988). 


Det har hittil vært antatt at partikulære forurensninger 


ikke eller i begrenset grad ble tatt opp i blader, men at de 


ble akkumulert på bladplata for deretter å vaskes av i regn


vær. I følge disse forsøk er dette ikke riktig. Aluminium 


som bare forefinnes i støv, opptas i blader. Opptil 465 og 


545 mg Al/kg bladtørrstoff er funnet i vaska blad av selje 


og sibirertebusk på Moa. A vvaskingsandelen varierte 


forøvrig med avstand fra utslippskilden. F.eks. var den for 


fluor over 80% inne på verket, gjennomsnittlig ca 60% på 


Moa, knapt 20% oppe i Fjellvegen og ubetydelig i referan


seområdet Seimsdalen. For gassfonnige forurensninger 


som so2, var avvaskingsprosenten lav - under 10% - på 


alle lokaliteter. 


Den vatnløselige delen av støvforurensningene opptas 


hovedsakelig gjennom kutikula. Opptaket er beskjedent hos 


arter med voksbelagte blader f.eks. kålvekster. Traktforsø


kene indikerte også at opptaket var ubetydelig i furu . Gene


relt ser det ut for at bladopptaket av Al i større grad enn F 


varierer med planteart. I selje, gråor og kvitkløver 


synes opptaket å være rimelig effektivt, mens det er noe 


mindre i grasarter og asal og lite eller ubetydelig i sembra


furu . Figur 3 viser at det er godt samsvar mellom innholdet 


av F og Al i gjennomfallende nedbør (figur.2) og i blad


verket, men ikke for S. 


mglm2 i vekstsesongen 


l5oo-------------------------------


s 


F 


2 4 6 8 12 


Avstand fra utslippskilden (km) 


Figur 3. Innhold av F, Al og S (mg) i blader m• asal dyrker 
i kar i ulik avstand fra utslippskilden. 


Svovelinnholdet i planter varierer svært avhengig av plan


teart og dyrkingsforhold. I nærmiljøvegetasjonen er det 


normalt under 1000-2000 mg S/kg tørrstoff. De verdier 


som er funnet i disse undersøkelsene ligger alle innen dette 


området. Konklusjonen må derfor bli at S02 fra alumin


iumverk ikke kan sies å ha noen særlig effekt på vegetasjo


nen. S02-forurensningene vil derfor ikke bli omtalt videre. 


Alurniniurninnholdet i bladverket er ekstremt høgt i te


planten, opptil 20000 mg/kg. Det er også høgt i røtter hos 


arter som vokser i sure lyngheisamfunn, men det er ikke 


uvanlig at en del av disse arter ikke transporterer alumini


um videre til bladene, eks . rhododendron, blåbær mf. 


(Woolhouse 1983). 


I nænniljøvegetasjonen er det normalt i størrelsesorden 


100-200 mg Al/kg tørrstoff. Innholdet varierte med dyr


kingsforhold og planteart. Det var hØgt i bladprøvene inne 


på verksområdet, men avtok sterkt med økende avstand fra 


utslippskilden. Og fjernes den avvaskbare delen fra blad


verket var Al-innholdet normalt på forsøksstedene lengre 


fra verket enn l km. 


Inne i nænniljøene representert ved Moa, var Al-innhol


det høgst i sibirertebusk og selje. I uvaska blad lå innholdet 


rundt l 000 mg/kg bladtørrstoff og i vaska blad henholdsvis 


545 og 465. I motsetning til fluor hvor innholdet i dekte 


planter alltid er høgere enn i udekte planter, er Al-innholdet 


høgst i udekte planter fordi bladoverflata hos dekte planter 


ikke får tilgang på vatn. Dermed blir ikke det oppløsbare 


aluminium tilgjengelig for plantene. Ellers viste forsøkene 


høgere Al-innhold i planter dyrket i forurenset jord. 


Fluorinnholdet i blader er normalt under 10-20 mg/kg 


tØrrstoff. Det var høgt nær utslippskildene opptill500 mg 


Flkg inne på verksområdene i Årdal og nesten 2500 mg/kg 


i Mosjøen. Det avtok sterkt med økende avstand fra verket 


og var nonnalt i alle referanseområder. Fluorinnholdet i 


plantene var sterkt påvirket av genetiske og miljømessige 


forhold. 


2.2.1 Genetisk betinget variasjon i fluorinnhold 
Det er stor variasjon i praktisk talt alle morfologiske og 


fysiologiske egenskaper mellom individer innen de fleste 


arter, så også i fluorinnhold. I disse undersøkelsene ble det 


ved individanalyser funnet 20-40% variasjon i fluorinnhold 


innen arter. Forskjellene var minst i de sterkest forurens


ningsbelasta områder. Dette tolkes som om det har foregått 


en seleksjon der de minst tolerante individer er eliminert. 


For ytterligere studier av den genetiske variasjon innen 


a1ter ble 3 genotyper av selje med forskjellig forurensnings


resistens testet. Disse ble vegetativt formert og plantet i 3 


forskjellige jordtyper på Moa. Resultatene presentert i 


tabell2 viser en klar genetisk betinget forskjell i 


fl uorinnhold. 







JORD 
M-jord 
S-jord 
Friland 


Gl 
310 
350 
250 


GENOTYPE 
G2 
360 
360 
330 


G3 
430 
480 
400 


Tabel/2. Variasjon ifiuorinnhold (mgF/kg) i utvalgte 
individer av selje dyrket i 3 ulike jord typer på Moa,Årdal. 


Siden bladene ikke ble vasket, var det ikke mulig å fastslå 
om forskjellene i fiuorinnhold skyltes opptak i bladet eller 
akkumulering på bladplata og dermed relatert til morfolo
giske ulikheter i bladoverfiata eks. håring. 


Fluorinnholdet i blader varierte svært mellom arter 
(jigur.4). Det var lavt om våren. Hos lauvfellende arter og i 
årets nåler hos bartrær Økte det utover vekstsesongen pro
porsjonalt med eksponeringstid og forurensningsbelastning 
I fjorårets nåler som ble brukt i tabel/2 var det ingen øk
ning. Den fotosyntetiske aktivitet i denne nåleårgangen er 
relativt liten. Dermed blir også opptaket begrenset og 
siden akkumulerte forurensninger lett vaskes av i regnvær, 
skjedde det liten eller ingen endring i fiuorinnhold . 


Selje og rogn hadde høgst fiuorinnhold på alle steder. De 
to bjørkeartene hadde middels innhold og det var ingen for
skjell mellom de to, men ellers varierte rekkefølgen noe. 
Syrin var blant de med høgst innhold i Årdal, men hadde 


fluorinnhold (mg/kg) 
500 ------------------------~-


400---------------S~a~l~ix~c~a~p~re.a ______ __ 


300 --------
aria 


o~.--~-~- -~~----------mru JUni juli august september 
måned 


fluorinnhold (mg/kg) 
500---------------------------


Syringa vulgaris 
400 ----------------------


o~.~-------------
Jum juli august september 


måned 


Figur 4. Fluorinnhold i bladverket hos 8 arter gjennom 
vekstsesongen på Moa i l 992. 


lavest innhold på Husnes. Dette skyldes antakelig at den 
betydelig høgere nedbør på Husnes vasket forurensningene 
av de glatte syrin bladene. Tilsvarende registreringer ble 
også gjort i viktige fOrgrasarter. Kløverartene som har noe 
håra blad hadde høgst F-innhold. I Årdal var det dobbelt så 
høgt som i de glattblada grasartene engkvein og raigras, 
henholdsvis 250 og 130 mg Flkg. På Husnes var innholdet i 
kløver ca 70, og i grasartene ca 10. Dette forhold har bety
delig praktisk interesse ved innsamling og sammenligning 
av fOrgrasprøver. 


2.2.2 Miljømessig betinget variasjon i fluorinnhold 
Fluorinnholdet i blader er sterkt påvirket av en rekke miljø
forhold. Som demonstrert i .figur 4 har eksponeringstiden 
stor betydning. Det betyr at sammenlignende prøver må tas 
i identiske fenologiske utviklingsstadier. Det betyr også at 
fiuorinnholdet er korrellert med bladenes alder."Vårblader" 
eller bladene lengst nede på årsskuddene er "eldre" og har 
dermed høyre innhold av fluor enn "høstblader" eller de i 
toppen av skuddene. Planter med tidlig vekststopp, dvs. 
allerede i juni/juli, vil om høsten ha "eldre" blad og dermed 
høyre fiuorinnhold (rogn, syrin, ask m.fi .) enn planter med 
sein vekstavslutning (selje, bjørk, or mf) under likt for
urensningsstress. Dette forhold har betydelig praktisk 
interesse ved innsamling av bladprøver og videre vurdering 
av immisjon/dose og dose/respons-forhold. Blant annet 
betyr det at rogn som har mer jevngamle blad pga tidlig 
vekstavslutning er betydelig sikrere som biomonitor for 
kartlegging av spredning av forurensninger enn f.eks selje 
og bjørk. 


Videre har det vist seg at eksponeringsforholdene, især 
på steder med framherskende vindretning slik det er i 
Mosjøen, har avgjørende betydning. Hos trær med tett 
krone som bjørk, rogn og ungarnsyrin ble det på forurens
ningssiden funnet henholdsvis 2400, 2200 og 1200 mg 
Flkg, mens det på baksiden var 1400,1400 og 200 mg F/kg 
(figur 5). Forskjellen var betydelig mindre hos trær med 
glisne kroner som selje med henholdsvis 940 og 800 mg 
Flkg tørrstoff. 







Figur 5. Virkning av .fremherskende vindretning ptl blad
skader hos ungarnsyrin. (le-side til høgere) 


Immisjon/dose-forholdet synes også i disse undersøkelsene 
å være påvirket av viktige klimafaktorer som lys, tempera
tur og nedbør. Disse klimafaktorene påvirker fluoropptaket 


hovedsakelig gjennom styring av åpne/lukke mekanismene 
i spalteåpningene og ved avvasking av forurensninger fra 
bladene. 


Fordi spalteåpningene er lukket om natta skjer fluoropp
taket praktisk talt bare om dagen. Det er også minimalt 
midt på dagen på solvarme dager fordi spalteåpningene da 
lukkes for å redusere fordampningen. Siden "daglengden" 
maksimalt er ca 18 timer på Husnes og bortimot 24 timer 
midtsommers i Mosjøen, vil det døgnlige opptak være for
skjellig sjøl om utslippene er noenlunde like. Dette forhold 
kan være hovedårsaken til det uforholdsmessig høge ftuo
rinnhold i bladene og sterkere skade på pl<mter i Mosjøen 
enn i Årdal/Husnes (tabell3). En tilsvarende effekt kunne 
også registreres mellom Moa og F)ellvegen. Til tross for at 
imrnisjonsmålinger viste at ftuorbelastningen var høgere, 
var fluorinnholdet i blader begge år lavere på Moa enn i 
Fjellvegen, mens skadene var større. 


MOSJØEN HUSNES MOA FJELLVEGEN 


F-innhold 1991 348 323 407 647 


1992 240 211 363 390 


Bladskade 1991 3.7 2.4 1.9 3.4 


1992 2.0 1.4 1.4 1.7 


Tabel/3. Gjennomsnittlig fluorinnhold i blader (mg Flkg) 
og bladskader p() forsøksstedene. 


Nedbøren har som pekt på stor betydning for målte fluor
mengder i blader ved at fluor akkumulert på bladverket 


"vaskes" av i regnvær. Systematiske "vaskeforsøk" viste at 
ca 60% av totalt fluor kunne vaskes av dekte planter på 
Moa mot knapt 20% oppe i Fjellvegen. Avvaskingsprosen
ten var som ventet noe mindre for planter på friland, men 
også der avtok den raskt med økende avstand fm fomrens-


ningskilden, sannsynligvis grunnet begrenset spredning av 
partikulære forurensninger (tabell 4) 


PLANTEART VERKET MOA FJELLVEGEN 
bjørk 34 23 o 
selje 36 38 12 


SE!MSDALEN 
o 
o 


Tabel/4. Virkning av voksested på prosent avvaskbartfiuor 
fra viltvoksende bjørk og selje på 4 steder i Ardal. 


Ulike planteslag har ulik affinitet til forurensninger. For å 
undersøke dette nærmere ble et vidt artsspekter dyrket un
der dekke og udekket og hvor total avvasket og nedbørav
vasket fluor ble bestemt (tabell5). 


MG Fl BLADER %AVVASKBAR %NEDBØR 
PLANTEART dekte planter· dekte planter· avvaskbar1 
kvitkløver 273 83 68 
ra igras 198 59 55 
furu 205 89 79 
er å or 377 62 56 
Sibirertebusk 665 52 21 
hesteka.~tanje 380 63 16 


TabellS. Fluorinnhold og prosent avvaskbart.fluorfra 
bladverket hos ulike arter dyrket under tak og eksponert 
for nedbør på Moa. 


Andelen av fluorforurensninger som var mulig å vaske av 
plcmter under dekke, var høg for alle arter på Moa - fra 
52-SY~. Differansen i fluorinnhold mellom dekte uvaska 
og nedbørseksponerte planter angir prosent nedbøravvask
bar fluor. Denne andelen vil av praktiske grunner ikke være 
konstant, men variere mye med nedbørforholdene før 
måletidspunktet. Etter langvarige tØrkeperioder vil prosent 
nedbøravvaskbart fluor være liten, mens den etter lengre 
regnværsperioder vil være stor. Resultatene gir imidlertid 
interessante opplysninger om avvaskingspotensiale hos 
ulike arter. Nedbøren synes å være rimelig effektiv i av
vasking av forurensninger fra grasarter (raigras), bartrær 
(furu) og glattblada lauvtrær (gråor). Differansen mellom 
avvaskingsprosenten hos dekte og nedbøreksponerte plan
ter var for disse liten fra 6-10%. Regnavvaskingen var der
imot beskjeden hos pl<mter med ru blad (hestekastanje) og 
med finhåra blad (sibirertebusk), og dermed ble differansen 
mellom avvaskingsprosenten hos dekte plcmter og prosent 
regnavvasket hos de samme planter stor, henholdsvis 47 og 
31 Cfo. 


Undersøkelsene demonstrerer med all tydelighet at im
mi~jon/dose/respons-forholdet var sterkt påvirket av vege
tasjonens kvaliteter eller kondisjon. Planteslag med liten 
evne til å kvitte seg med forurensninger, f.eks. hestekastan
je, vil skades lettere. Det er interessant i denne sammen


heng at hestekastanje som tidligere var ansett for å være et 
godt bytre, idag vurderes som dårlig nettopp fordi arten 
skades så sterkt av forurensninger. 







2.3 Forurensninger i jord 
Forurensninger i nedbør og fra bladverket ender i jorda. 
Dagens belastning under trær i vekstsesongen og på de ster
kest utsatte steder i Årdal er ca 3.5 g vatnløselig F/m~/5 
mnd. og knapt det halve av vatnløselig aluminium (figur. 2 
og 3). Den totale F og Al belastning inkludert den ikke 
vatnløselig er ikke beregnet, men er opplagt betydelig 
større. Hvorvidt de "ikke vatnløselige" forurensninger 
gradvis løser seg opp i jord, er ikke undersøkt. Men om de 
biotilgjengelige forurensningene ikke ble vasket ut av 
jorda, ville jorda nå etter snart 50 års drift og med tidligere 
opptil 5-6 ganger større forurensningsbelastning ha vært 
mettet og opplagt ikke egnet for plantevekst. Dette er ikke 
tilfelle. Enkelte små såkalte "denuded zones" fantes i sand
skråningene nord for verket i Moadalen. Fluorinnholdet i 


jorda i disse områder var ca l 00 mg vatnløselig og og ca 
150 mg CaCl2-løselig F/kg. Der vokste det bare enkelte 
mosearter. Nedbrytningen av disse syntes klart hemmet pga 
endringer i mikrofloraen slik det rapporteres fra tilsvarende 
undersøkelser (Stoklasa 1923). 


Innholdet av fluor og aluminium i kultivert jord i Årdal 
var ikke uventet høgt, men det varierte mye mellom ulike 


delområder fra 3-4 mg/kg jord på de minst belasta områder 


til 30-40 mg vatnløselig og 50-70 mg CaCl2-løselig F og Al 
på de sterkest belasta områder. Totalinnholdet var også 
såpass lavt at det var klart at det måtte ha vært betydelig 
transport ut av rotsjiktet. 


Transporten ut av rotsjiktet ble bekreftet i et 5 mnd. 
karforsøk ·med selje og ertebusk dyrket i ukalket og kalket 


forurenset jord på Moa og i Seimsdalen. CaC12-løselig fluor 
og aluminium var henholdsvis ca 40 og 30 mg/kg i jorda 
før forsøksstart. 


MOA SEIMSDALEN 
Ukalka Kalka U kalka Kalka 


PLANTEART F Al F Al F Al F Al 
selje 40.1 33.1 14.5 11.3 25.6 19.3 12.0 10.2 
erte busk 57.1 41.2 24.2 18.2 27.6 22.8 12.7 13.4 


Tabell6. Virkning av dyrkingssted, planteart og kalking på 


CaCl2-løselig fluor og aluminium i forurenset jord. 


Tabell 6 viser at innholdet av plantetilgjengelig fluor og 


aluminium i jorda etter 5 måneders dyrking i Seimsdalen 
gjennomsnittlig var blitt redusert med 30-40 % i ukalka 
jord. På Moa og i kar med selje var innholdet av fluor og 


aluminium i ukalka jord noenlunde konstant gjennom heile 
forsøksperioden, mens det økte i kar med ertebusk. Det kan 


synes som det generelt høgere innhold av plantetilgjengelig 
fluor og aluminium i den ukalkajorda med sibirertebusk 


skyldtes lavere pH -ca 0.4 pH-enheter. Kalking førte til en 


betydelig sterkere binding og derfor mindre forskjeller 


mellom de to dyrkingssteder. 


2.4 Opptak fra jord 
Opptak av fluor og aluminium fra jord med skade på plan
ter, er vist for en rekke planteslag (Ha ni 1977, Braen et al 


1985 ). Resultater fra våre lysimeterforsøk i veksthus viste 
at opptaket varierte sterkt med jord, kalking, planteslag og 
samspill mellom disse. I ikke forurenset jord var fluoropp
taket både i røtter og blad lite, mens aluminiumopptak var 
betydelig i røtter, men lite i blad. I forurenset jord var 
derimotjordopptaket av Al og F i røtter meget stort. F.eks. 
tok selje opp nesten dobbelt så mye fluor og aluminium 
som ertebusk, henholdsvis 300/3162 og 15311700 mg/kg 
(tabell 7). I dette forsøket ble relativt begrensa mengder F 
og Al transportert videre til bladene. I forsøk på Moa og i 
Seimsdalen med de samme plante- og jordarter ble det på 
Moa derimot funnet betydelig jordopptak av aluminium og 
noe mindre P-opptak. Avhengig av planteart utgjorde jord
opptatt Al fra 15-43% av totalt Al-innhold i bladene. Til
svarende tall for P-innhold var 5-15%. Opptaket var størst i 
selje. 


FLUOR 
selje ertebusk 


ALUMINIUM 
selje ertebusk 


S- jord (3mg F/kg) 
Røtter 8 8 1266 1069 
Blad 1.5 1.4 53 29 


M-jord (69 mg F/kg) 
Røtter 300 153 3162 1700 
Blad 18 10 92 130 


Tabell7. Opptak av fluor og aluminium fra forurenset 


(M-jord) og ikke forurenset jord (S-jord) i selje og sibir
ertebusk dyrket i veksthus (mg/kg) 


Det syntes også å være et visst jordopptak med videre 


transport opp i bladene hos nitrogenfikserende urter som 
kløver, luserne m.fl., mens det for grasarter var ubetydelig. 


I forsøk i veksthus med forurenset jord var opptaket som 
vist i tabell 8 sterkt påvirket av kalking eller pH i jord. 


Opptaket var også klart høgere ved første høsting enn andre 
ca 1.5 mnd. seinere. Dette indikerer relativt omfattende 
utvasking fra jorda i løpet av kort tid. 


U KALKA 
Høstetid kløver raigras 


l. 
2. 


200 


176 
36 
21 


KALKA 
kløver 


46 


39 


raigras 


15 


7 


Tabell 8. Virkning av kalking og høste tid på jordopptak av 
fluor i kløver og raigras (mg F !kg bladtørrstoff). 


2.5 Utvasking fra rotsjiktet 
Lysimeterforsøk under kontrollerte forhold med forurenset 


jord fra plantekar dyrket 5 måneder på Moa og med sam


me jord og planter dyrket tilsvarende tid i Seimsdalen, viste 


at plantetilgjengelig fluor og dels aluminium relativt lett 
vaskes ut av rotsjiktet (figur 6). 


l 
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Figur 6. Utvasking av fluor fra ukalka/kalka forurenset jord direkte fra Moa og etter 5 mnd. dyrking i Seimsdalen. 


I jord direkte fra Moa ble det ved forsøks start utvasket opp
til l. O mg F/kg jord/40 mm nedbør. Etter 10 uker med 
ukentlige gjennomvaskinger var utvaskingen redusert til 
0.35 mg. Planter som først hadde stått 5 måneder i Seims
dalen før start av lysimeterforsøket hadde i løpet av den 
perioden fått vasket ut betydelige mengder fluor og alumi
nium. Ved starten av lysimeterperioden var utvaskingen 
ca 0.50 mg F og den ble i løpet av l O uker redusert med 
ytterligere 0.20 mg F/kg jord. Utvaskingen av aluminium 
ble ikke målt hver gang, men målinger hver 4. uke viste at 
Al-utvaskingen var bortimot halvparten så stor som 
F-utvaskingen. 


Figur 6 viser at kalking førte til økt binding av Al og F 
og gjorde dem mindre utsatt for utvasking og opptak i plan
ter. Bindingene ble svekket gradvis slik at utvaskingen 
holdt seg temmelig konstant. Etter en viss tid var derfor 
utvaskingen større i kalka enn uka l ka jord. 


Jordanalyser fra karkulturer i selje med 3 jordarter og 
hvor plantene ble dyrket 2 år delvis i Seimsdalen og på 
Moa, bekreftet at F og Al-innhold i jorda endret seg meget 
raskt (tabell 9). Endringene skjedde noe raskere for fluor 
enn aluminium, men tilsynelatende så fort for begge at det 
er lite sannsynlig at jordeffekten under våre forhold varer 
særlig mange år om forurensningene opphører eller kom
mer ned på et akseptabelt nivå. 


DYRKINGSSTED TORV S-JORD M-JORD 


I.år 2.år AL F Al F Al F 


s s 0.0 4.2 9.8 3.7 4.1 3.8 


M s ~, 4.4 14.8 16.2 16.0 16.5 


s M 6.7 19.3 25.1 25.6 23.7 27.7 


M M 4.8 11.2 40.7 34.9 31.7 39.0 


Tabell 9. CaCI-Iøselig aluminium og fluor i torv, S-jord og 


M-jord fra kar med selje dyrket delvis i Seimsdalen 
(S) og på Moa(M) (mg Flkg jord). 


3 EFFEKTER AV FORURENSNINGER 
PÅ VEGETASJONEN 


Stort arts- og sortsspekter innen nærrniljøvegetasjonen gjør 
at det i litteraturen er beskrevet en rekke ulike skader for
årsaket av forurensninger fra aluminiumsverk (Dassler og 
Bortitz 1988). Skadene er stort sett ansett å skyldes fluor
forurensninger, men det kan ikke utelukkes at også alumin
ium eller støvfraksjonen bidrar. 


De mest vanlige beskrevne skader er bladskader og 
plantedød eller manglende arter, men også vekstreduksjon 
eller avlingstap samt endret vekstform og redusert frosther
dighet er omtalt. For en samlet vurdering av skadene er 
plantenes helhet brukt i dette arbeidet - en subjektiv vurde
ring i skala 0-9 der O representerer døde planter og 9 opti
malt utviklede individer. 


Videre er bladskader vurdert spesielt også etter skala 0-9, 
men slik at O er ingen skade og 9 døde planter (Fig. 7). 
Denne skala har vært nyttet i mange år og generelt ved 
mange typer vegetasjonsregistreringer. For en grøvre inn
deling slik at: 


Helhet 0-3 eller bladskade 7-9 = døde eller sterkt 
svekkede planter 


4-6 4-6 = bra planter med 
bruksverdi 


7-9 0-3 = fine planter 
med stor verdi 


Generelt er nærrniljøvegetasjonens overlevelsesmuligheter 
dårligere under våre klimaforhold enn lenger sør, og den er 
naturligvis dårligere i Mosjøen enn på Husnes. Videre vil 
lengre dager og redusert fordampning muliggjøre større an
del av døgnet med åpne spalteåpninger og dermed større 


l 







Figur 7. Eksempler pd bruk av skala .for bladskade (0-9) 


pc1 hjørk, selje og rogn. 


døgnlig opptak av forurensninger. Skader vil derfor oppstå 
ved lavere inunisjon hos oss enn under gunstigere klimafor
hold. 


3.1 Bladskader 
Bladskader på vegetasjonen har i disse undersøkelser vist 
seg å ha Jlere årsaker- vårfrost, tørke og forurensninger. 
Skadene inntrer i ulike fenologiske stadier, henholdsvis vår, 
sommer og høst og har fØlgelig vært vanskelig å sanunen
ligne. Det er imidlertid verd å merke seg al det stort sett er 
de samme phmteslag som skades av vårfrost og tørke og at 
frekvensen av slike skader var størst på de mest forurens


ningeksponerte steder (Se pkt. 4). Årsakene til bladskadene 
er derfor ikke lette å fastslå. Vi har antatt at det skyldes 
ftuor ettersom symptomene - misfarging av blad, nekroser 
og visning passer med beskrivelse av ftuorskader . Men 
ettersom aluminiumskader beskrives på noenlunde samme 


måte og det er funnet over 1000 mg Al/kg tørrstoff i uvaska 
blad og over 500 i vaska blad, kan ikke aluminium uteluk
kes som delårsak. 


Registreringer foretatt gjennom prosjektperioden in
dikerte at bladskadene i liten grad var forårsaket av sjok
kutslipp. Stort sett Økte de jevnt utover vekstsesongen, og 
siden de var lettest å diagnostisere 1-2 uker før begynnende 
høstfarge, ble registreringer foretatt i august/september -
tidligst i Mosjøen. Totalt ble det foretatt ca 5000 registre
ringer rundt verkene. Minimum 95 o/o av disse hadde skade
grad 0-3, ca 4 o/o skade 4-6 og ca l o/o skade 7-9. De største 
skadene ble bare registrert i de verksnære områder. Tabell 
JO viser sammenhengen mellom årlige utslipp, mg F/kg 
tørrstoff i blader og plantehelhet/bladskader. Dessverre 
mangler det tilsvarende opplysninger for aluminium. For 
detaljer omkring skaderegistreringene se pkt. 4 og 5. 


Tot.F Tot.S02 


kglh kg/h 


Mosjøen 


1991 8.8 32.0 


1992 7.6 36.8 


1993 7.1 31.4 


Årdal 


1991 20.0 221.9 


1992 17.8 149.0 


1993 15.1 46.0 


Husnes 


1991 9.2 24.0 


1992 5.7 22.0 


1993 5.3 21.0 


Støv mg/F i 


kg/It blader 


20.8 


18.2 


19.6 


55.2 


50.7 


57.0 


40.1 


18 .2 


12.1 


348 


210 


310 


407 


363 


290 


202 


143 


145 


Plante


helhet skade 


5.5 


6.3 


5.1 


6.5 


6.9 


6.7 


6.4 


7.0 


7.3 


3.7 


2.0 


4.0 


1.9 


1.4 


1.3 


1.7 


0.9 


0.7 


Tabell lO. Kg F, S02 og støvlh og gjennomsnittlig .fluor
innhold (mg/kg) i blader nær værkene samt plantehelhet 
(skala 0-9) og bladskade (skala 0-9). 


3.2 Plantedød 
Plantedød var tidligere et vanlig syn i aluminiumverkenes 
nærmiljø. Etterhvert som døde trær er (jernet, de mest 
sensitive individer eliminert og utslippene redusert, har 
dette fenomen blitt stadig sjeldnere. Av skogs trærne dØde 
bartrærne først. Furu ble derfor praktisk talt ikke registrert i 
de verksnære områder. Lauvtrærne var generelt mer 
tolerante, men de viste store ulikheter i forurensningsresis
tens . Analyser rundt den nedlagte røyktunnelen i Høyanger 
viste at trevegetasjonen der besto av 100 o/o rogn. Normalt 
utgjør den ca lO% i ueksponerte området i sanune hØyde
lag. Også på de mest forurensningseksponerte steder i 
Moadalen dominerte rogn (60 %), dernest hengebjørk 


(30 %), vanlig bjørk (5 %), mens selje manglet. Normal 
veget.asjonssammensetning i disse områder var ca 30 o/o av 
hver av rogn, selje og vanlig bjørk samt 5 % hengebjørk. 
Også i bolig- og sentrumsområdene var vegetasjonssam
menselningen påvirket av forurensningssituasjonen. Sam-
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menlignenclc registreringer i La:rclal og Øvre Ardal viste al 
2 a1· de mest brukte. men minst fnrurensningstolerante 
huskslag- sihirknrnell og huskfuru manglet i de eldste 


hagene i Øvre Ardal. Disse ln huskslagene var derimot 
,·anlig i eldre hager i Lærdal. Det faktum al de ogsa var 
vanlig i yngre hager i La~rdaJ og (ivre Ardal. las som 
bekreftelse pa at forurensningene i dag er tolerabel for disse 
popula.·re buskslag. Økende pl<mling av frukttrær ng hær
vekster i yngre hager i Øvre Ardal ma ogsa ses i sammen
heng med reduserte forurensninger. 


Forurensningene er imit1lertid fortsatt for hyige til at de 
mest11mfintlige urter kan overleve på de sterkest forurens
ningsekspnnerte steder i Moadalen. I de l\~rrc og nærings
fattige vegskjæringene og sam1skraningcne ovenfor verket 
skal vegetasjonen normalt domineres av nitrogenfikserende 
arter som tiriltunge. kvitkh1ver og dels rt1dkh~ver slik de 
gjs~r i Seimsclalen (tahe/111) . Men hverken inne pa verk
somrade eller i sandskraningene utenfor vokste disse arter. 
Dyrkingsfors11k pa fri land og i kar pa Moa og i Seimsd.'llen 
viste al kll~verartene gikk ul ved dyrking i forurenset jord 
pa Moa. Planteutgangen antas a ha sammenheng med del 
ekstra opptak av fluor eventuell aluminium frajord. 


SEIMSDALEN MOA 
Planteslag S-jord Ton S:.111dsk. M-jord Torv Sanclsk. 


tiriltunge l 0-4f) o 
kvitkh~ver 100 tOO l 0-50 () 90 o 
1'\-ldkhcl\'CI' tOO 100 5-20 () 100 o 
l':lif!1'C1S 100 100 30 100 
engkvein 100 100 5-15 100 100 5-15 


Tahe/111 . Dekningsprosent m· de l'ikrigsre arta i drrkings-
for.l·r,;JJ; og i sandskråningene i Seinzsdalen og på Moa. 


Vekstreduks.jnn eller avlingstap grunnctlluorfnrurensninger 
er rapportert for en rekke arter (D~issler og Bi"irtjt; I<JXX). 
Dyrkingsfors~~k i kar i Seimsdalcn og pa Mnil med foruren
set CM-jord l , ikke li1rurensetjord (S-jnrd) ng torv og der 
halvparLen av plantene hlc Jlyllet mellom l1c to stedene (Se 


lahe/19), viste klar vekslreduksjon i selje ved dyrking p<i 
Mna. Reduksjonen i frisk vekt var sts~rsl i M-jord ca 22 'Yr. 


deretter torv. ca 20 Cfr, og med ca 10 1Yc i S-jon.l (tahe/112). 
Vekstreduksjonen var størst for de plrulter som hadde stall 
l'yirste år pit Moa. 


DYRKINGSSTED JORDART 
l. år 2.år Torv S-jord 1\1-jord 


s s 167 107 102 
s M 167 103 92 
M s 145 100 R4 
M M 133 92 RO 


Tahe/112. Frisk1'ekt i gr hos selje drrket 2 år i kar i Seil/IS
dalen (S) og pli Moa (M) Se tahe/19. 


Den samla virkning av jord og dyrkingssled var meget klar 
i det planler dyrket 2 år i torv i Seimsdalen hadde dobbelt 
så stor friskvekt som pl ruller dyrket 2 ar i forurenset jord pa 
Moa. Forskjellen i størrelse og vekstform var om mulig 
enda mer markert (figur 8). 


Nitrngenlikserende arter som graor, sihirertehusk og 
kløver var ogsa med i denne forsøksserien. Der hle det ikke 
registrert vekstreduksjon av betydning ved dyrking i foru


renset jord. Faktisk ble det i enke ILe rorss~kskombinasjoner 
funnet en svak 0kning i friskvekt. men redusert overvin
tringsevne.(Se Frostherdighet). Det er ikke mulig med 
utgangspunkt i dette arbeidet a kunne avgjMe om vekst
reduksjonen i selje skyldes fluor- eller aluminiumforurens
ninger i jorda. Med utgangspunkt i tahe/1 7 synes det klart 


Figur 8. Virkning m·jordnrt og drrkingssted fld \'eks/ og llfl'ikling hos seUe. 











al aluminiumopptaket i røttene ma ha betydning. Det var 
hØgt i scljervmer over :Il 00 mg Al/kg tørrstoff, mens det i 
erte busk bare var 1700 mg. l svensk/norske forsøk er det til 
sammenligning rapportert om skade på gnm- og fururøtter 
og vckstreduksjon ved ca. 2000 mg Al/kg rottørrstoff 
(Giiransson og Eldhuset 1991 ). 


3.4 Vekstformen 
Vekstfom1en påvirkes som vist i,figur 8 sterkt av forurens
ningspresset på voksestedet. Det er særlig markert i Sorbus
artene asal og rogn. Plantene mister sin normale form. 
Tolerante individ får ofte en rund og mer kompakt krone og 
ofte ble bladverk mørkegrønt . Sensitive individer heholdte 
fom1en, men krona ble glissen og del ble sterke bladskader 
og døde skudd (figur 9). 


Figur 9. Variac~jon i veks({orm og skade hos to individer 
av rogn. 


Årsaken til den kompakte og runde kroneformen var redu
sert skuddlcngde og døde toppknopper eller toppknopper 
hvor den apikale dominans var eliminert slik at sideknop
pene utviklet seg. Dermed ble det en rekke sideskudd. Hos 
selje var det ikke bare toppknoppen som døde, men faktisk 
øverste del av årsskuddet. Skuddøden skjedde i august og 
tilsynelatende ble tidspunktet og omfanget bestemt av både 
luft- og jordforurensningene (tabell 13). Skadene var 
høgere i forurenset (M-jord) enn i ikke forurenset jord 
(S-jord) 


D)'RKINGS~TED 
l.AR 2.AR 
s s 
M S 
S M 
M M 


Torv 
0.0 
1.3 
1.7 
3.5 


JORDART 
S-jord 


0.0 
1.1 
1.5 
1.7 


M-jord 
0.3 
1.5 
1.8 
3.3 


Tabell 13. Virkning av dyrkingssted og jord på sk11ddØd 
(cm) hos selje. Eksponering.~{orlwld som tabell 9 og 12. 


Slike forstyrrelser i det apikale meristem er i litteraturen 
beskrevet for aluminium (Aasen 1986), men ikke for fluor . 
Det er derfor mest sannsynlig at aluminium er hovedarsa-


ken til disse vekslforstyrrclser. men fluor kan heller ikke 
utelukkes. 


3.5 Frostherdighet 
Froslherdigheten hos vegetasjonen k<m ifølge utenl<mdske 
undersøkelser reduseres med 4-5 grader ved dyrking i 
forurenset atmosfære <Biirtitz og Dassler 1988). Nå er det 
slik at plantenes evne til å tåle lave temperaturer er korrcl
lert med dybden av kvilen. De tåler lite eller ingen frost i 
vekst~esongen. Ved vekstavslulning øker frostresistensen 
gradvis og når de er i riktig dyp kvile kan de lell tåle norske 
vinterforhold. Dybden av kvilen og dermed frostresistensen 
bestemmes i stor grad av forholdene om høsten - lys, 
temperatur osv. Planter dyrket i forurenset atmosfære eller 
forurenset jord avsluuer veksten, får høstfarge og blad fall 
tidligere enn ikke eksponerte planter. Dette fenomen er lett 
å iakta rundt verkene hvor høstfargene først kommer på de 
mest forurensningseksponertc sleder. Tidligere vekstavslut
ning og ved høgere temperaturer gjØr at kvilen blir grun
nere og at plantene vil arbeide seg ul av kvilen tidligere. 
Selje og sibirertebusk dyrket i kar på Moa har i kombinerte 
lagrings- og drivingsforsøk vist seg å ha 5-7 dager kortere 
kvile enn tilsvarende planter fra Seimsdalen. Når disse 
plantene har grunnere kvile, betyr det at de heller ikke tåler 
så lave vintertemperaturer, og at de kan starte veksten tidli
gere og dermed mer ut~att for tidlig vårfrost. Vinterskadene 
kan være så omfattende at plantene dør. Dette skjedde i 
kløver dyrket i forurenset jord på Moa, mens samme arten 
dyrket i torv var uskadd (tabellll). 


I forsøk med lignoser ble det ikke funnet så sterke ska
der, bare vårfrostskader på de ytterste bladanlegg i de øver
ste knopper på skuddene. De skadde bladanlegg utviklet 
seg, men ble gulfarget. Bladanlegg lengre inne i knoppen 
var uskadde og utviklet seg normalt (figur JO). 


Figur JO. Virkning av w'lrfrost på bladskader hos sihirerte
husk dyrket i forurenset (til v.) og normal jord (til Il.). 


Forsøk under kontrollerte forhold i veksthus med bjørk 
bekreftet at jordforurensninger i sterk grad påvirket kvileut
viklingen og dermed frostherdigheten hos lignoser. 
Tabell 14 viser at både hengebjørk og vanlig bjørk hadde 
djupere kvile, dvs. de trengte lengre tid før bladsprett tidlig 











i kvileperioden enn tilsvarende plrulter dyrket i forurenset 
jord. Faren for vekststart i varmeperioder senvinters etter
fulgt av frostperioder med vevsskader gjør at slike plruHer 
er ekstra utsatt for vårfrostskader (se bladskader). 


ANTALL UKER VED 3-4° 
3 6 9 


Hengebjørk 
NLH-jord 51 28 15 
M-jord 32 28 19 
T-jord 26 18 17 


Vanlig bjørk 
NLH-jord 46 23 12 
M-jord 32 20 17 
T-jord 26 21 15 


Tahelll4. Dager til bladsprett hos bjØrk dyrket i vanlig 
jord (NLH-jord), Moa-jord(M-jord) og trqfikkforurenset 
jord(T-jord) etter verna/ise ring ved 3-4 oc i 3, 6 og 9 uker. 
Dyrkingstemperatur: 20°C. 


4 SPREDNINGSMØNSTER OG VEGETA-
SJONSSKADER RUNDT ALUMINIUMVERK 


Spredning av fiuorforurensninger fra verkene ut i nærmiljØ
ene og effekten av disse på vekst og utvikling hos nærmil
jøvegetasjonen ble registrert gjennom 3 år. Områdene rundt 
verkene ble inndelt i delområder (figur Il, 12 og 13) og 
rru1gert etter forurensningspress. For å få en realistisk 
sammenligning med den generelle vegetasjonsutvikling ble 
del ved hvert verk foretatt registreringer i et ikke forurens


ningsbelasta område. Forurensningsbelastningen i det 
enkelte delområde ble bestemt ved ftuorru1alyser av blad
prøver fra de 3 vru1Iigst forekommende treslag- ~jørk, selje 
og rogn. Bladprøvene ble tatt om høsten samtidig med 
registrering av vegetasjonens vekst og utvikling. Helhet og 
bladskade ble bedømt , men fordi et fåtall arter fantes i alle 


delområder presenteres bare gjennomsnittsresultatene for 
bjørk, selje, rogn, syrin og sibirkomell i tabellverkel. 


4.1 Mosjøen. 
I Mosjøen ble det foretatt registreringer i 10 boligområder 
(figur. Il). Referanseregistrcringene ble utført ved Vefsn 


Iru1dbruksskole. Klimaet der er nok noe bedre enn i 
Mosjøen. 


Som ventet var den generelle vegetasjonsutvikling i 
Mosjøen dårligst- helhet 6.9 mot 7.2 i Årdal og 7.4 på 
Husnes, og som tabell IS klart demonstrerer varierte både 
fluorinnhold, helhet og bladskade svært i de ulike delom


råder. 
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Figur 11. Lokalisering av de enkelte delområder 
i Mosjøen. 


Den statistiske analyse viste al forskjellene mellom de lom-
rådene 6 til lO- Olderskog, Øya, Åshyen, Kullstadlia og 
Halsåsen var insignifikrulte. Disse er derfor slålt sammen i 
tabellen. 


DELOMRÅDER 
Art 2 3 4 5 6-111 11 Gj. 
FLUORINNH. 


Gj.sn 1991 348 2110 118 92 70 49 10 131 


1992 210 173 57 58 45 24 3 81 


1993 343 346 183 56 55 24 7 145 


1991-93 300 253 119 69 56 32 7 120 


HELHET 


Gj.sn 1991 5.2 5.8 6.2 7.2 6.8 7.2 7.8 6.7 


1992 6.0 6.6 6.8 7.6 7.6 7.5 7.8 7.2 


1993 tLO 6.0 6.6 7.0 7.0 7.2 7.8 6.8 


1991-93 5.1 6.1 6.5 7.3 7.1 7.3 7.8 6.9 


BLADSKADE 


Gj.sn 1991 4.2 2.4 1.8 0.6 l.() 0.5 0.0 1.5 


1992 2.6 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 


1993 5.6 2.4 l. O 0.6 0.4 0 .0 0.0 1.4 


1991-93 <I.l 2.1 1.2 0.4 0.4 0.2 0.0 1.2 


Tabell IS. Gjennomsnittlig .fluorinnlwld i blader, 17el17et og 
bladskader hos utvalgte arter i ulike delomrc1der i 
Mosjøen. 











Fluorutslippene i Mosjøen avtok fra 8.8 kg F/h i 1991 til 
7, l kg/h i 1993, I alle år var det fremherskende vind fra 
nord. Spredningsmønstret ble dermed det samme hvert år 
sjøl om nivået eller dosene varierte mellom år. Dosene målt 
som ftuorinnhold i bladverket var ca 40% lavere i 1992 enn 
1991/93 muligens pga nedbørforholdene. Dette avspeilet 
seg også i skadenivået med bare halvparten så store skader i 
1992 som de andre årene. Disse forhold viser klart hvor 
viktig klimaforholdene er for immisjon/dose/respons
forholdet. 


Vindforholdene gjorde at områdene sørover fra verket 
fikk maksimal belastning. Det gjennomsnittlige fluorinn
hold i bladverket var over 300 mg F/kg tørrstoff rett sør for 
verket på nordsiden av elva Skjerva (Omr. 1). Videre sør
over avtok forurensningene gradvis - ca 250 mg F på sør
siden av elva (Omr. 2), ca 100 mg F på sørsiden av sentrum 
(Omr. 3), 50-70 mg F oppe ved Moffrudvang (Omr. 4 og 
5) og under 50 mg F ved Olderskog samt alle delområder 
nord for verket og ut til sidene for frem-herskende vind
rell1ing (Omr. 6-10). P-innholdet i vegetasjonen på Vefsn 
landbruksskole var under lO mg F/kg tørrstoff. 


Statistiske analyser viste en klar sammenheng mellom 
fluorinnhold i vegetasjonen og bladskader. Hos de minst 
tolerante arter kunne svake skader registreres allerede ved 
fiuorinnhold på ca 30 mg F, slik det var i delområdene 
6-1 O. Det er imidlertid etter det som tidligere er beskrevet 
av skader ikke klart om dette bare kan tilskrives direkte 
skader gjennom fluorinnhold i luft. Mer sikre skader og 
skader av betydning, dvs. skadeskala 1.0 eller mer, ble 
registrert i delområde 3, og tØrst ved F-innhold høgere enn 
l 00 mg F/kg tørrstoff målt i månedsskiftet august/ septem
ber. Og virkelig omfattende skader, skadegrad 3.0 først ved 
fiuorinnhold over 300 mg. Slike skader ble hate registrert i 
delområde l, men også der bare i en smal sone rett sør for 
verket. F.eks. var fluorinnholdel i bladene hos vegetasjonen 
i Finnskoggata 5 ganger høyere og skadene dobbelt så store 
som i nabogata All11eimgata. Den fremherskende vindret
ning og sterke forurensningsbelastning i Finnskoggata gjor
de al del ble stor forskjell i skade på for og bakside av trær, 
henholdsvis 7.0 og 3.0. 


4.2Årdal 
I Årdal ble del i 1990 foretatt registreringer både på Tangen 
og i Øvre Årdal. Skadene var ubetydelige på Tangen. Un
dersøkelsene som startet i 1991 omfatter derfor bare Øvre 


Årdal. 
I Øvre Årdal siger frisk, kald luflned fra (jellet og ned 


til bebyggelsen i dalbunnen. Denne friskluftti11Ørselen i dal
bunnen bidrar til å hedre luftkvaliteten i boligområdene. 
Soloppvarmct og varm forurenset luft løftes oppover dalsi
dene og innover sidedalene og øker forurensningspressct på 


vegetasjonen oppe i (jellsidene. I Lillcgg til el referanscom
rflde i Seimsdalcn (6), utenfor inlluensområdcl for forurens
ningene og de 5 delområder i bebyggelsen (figur.l2), ble 
det derfor etablert el teslsled oppe i Fjellveien (Fv) ca. 500 
moll. Resultatene fra Fjellvegen er holdt utenfor årsgjen-


nomsnittene for nærmiUØvegetasjonen i tabell16. 


DELOMRÅDER 
ART 2 3 4 5 6 Fv Gj 
FLUORINNHOLD 


Gj.sn 1991 593 262 204 189 128 18 647 233 
1992 512 333 300 230 197 28 390 267 
1993 353 213 227 123 99 21 350 167 


1991-93 433 328 244 181 141 19 tl62 222 
HELHET 


Gj .sn. 1991 6.4 6.6 6.8 6.8 6.8 7.7 6.1 7.0 
1992 6.4 7.4 7.4 7.6 7.6 7.6 6.4 7.3 
1993 6.4 7.0 6.6 7.2 7.8 7.6 6.2 7.1 


1991-93 6.4 7.0 7.0 7.5 7.7 7.6 6.2 7.2 
BLADSKADE 


Gj.sn 1991 2.0 1.8 1.2 1.8 1.4 0.0. 3.4 1.4 
1992 2.0 0.8 0.4 0.4 0.0 O. O 1.7 0.6 
1993 2.0 0.6 LO 0.2 0.4 O.D 2.6 0.7 


1991-93 2.0 l. O 0.9 0.8 0.6 0.0 2.6 0.9 


Tabell16. Gjennomsnittlig fluorinnhold i blader, helhet og 
bladskader hos utvalgte arter i ulike delomrc1der i Ardal. 


Fluorutslippene i Årdal var vel dobbelt så hØge som i Mo
sjøen. De avtok i løpet av forsøksperioden fra ca 20 til 15 
kg F/lt Fluorinnholdet i vegetasjonen var også betydelig 
høgere og som vist i tahell16 var spredningsmønstret sterkt 
påvirket av de spesielle vindforholdene. Sjøl om målinger 


av luftkvaliteten viste at konsentrasjonen av forurensninger 
i luft var betydelig høgere nede på Moa, var fiuorinnholdet 
i vegetasjonen høgere oppe i F]ellvegen, henholdsvis 433 
og 462 mg F. Igjen en bekreftelse på at immisjon/dose
forholdet påvirkes av miljøforholdene. I deLte tilfelle var 
tørkestress med lukking av spalteåpninger samt større 
avvaskingsprosent nede på Moa pga mer partikulære for
urensninger den sannsynlige årsak. Regresjonsanalyser 
viste at miljøforholdene av ovenfomevnle grunner hadde 
større betydning i Årdal enn i Mosjøen. 
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Figur 12. Lokalisering av de enkelte delområder i Ardal. 







De sterkere bladskader som ble funnet i Fjellvegen enn på 
Moa, henholdsvis 2.6 og 2.0 bekrefter dette. Ellers 
demonstrerer tabel/16 et noe annet forhold mellom 
dose/respons enn i Mosjøen. Svake bladskader oppsto først 
ved ftuorkonsentrasjoner i bladene som lå i område l 00-200 
mg F. Mer omfattende skader 1.0 oppsto først når ftuorinn
holdet overskred 2-300 mg F/kg, og sjøl om ftuorinnholdet i 
blader kom opp i 5-600, ble det ikke registrert bladskader 
særlig over 2.0 i delområdene i dalbunnen. Under de noe 
vanskeligere klimaforholdene oppe i Fjellvegen var ska
dene betydelig sterkere ved de samme ftuornivå i bladene. 


I gjennomsnitt ble det i Årdal funnet en reduksjon i 
skadene i løpet av forsøksperioden på ca. 50%, men som 
ved de andre verkene varierte ftuorbelastningen, plantenes 
helhet og bladskader mellom delområder. I alle delområder 
i nærmiljøene i Øvre Årdal unntatt delområde l , var ska
dene i gjennomsnitt for de 3 årene 1.0 eller lavere og vege
tasjonens helhet stort sett over 7.0. Dette nivå anses aksep
tabelt i andre by- og tettsteder, så også her. Inntil verket og 
oppe i fjellsidene var skadene større med helhet på 6.2-6.4 
og bladskader på henholdsvis 2.0 og 2.6. Disse må sies å 
ligge over akseptabelt nivå. 


På grunn av sterk seleksjon gjennom mange år, er dagens 
vegetasjon mer tolerant enn normalt. Det bør tas hensyn til 
dette ved innplanting av nye arter og eller introdusert plan
temateriale av lokale arter. Det må også tas hensyn til ved 
vurdering av tålegrenser. 


4.3 Husnes 
De årlige utslippene gikk ned fra 9.2 til 5.7 og 5.3 kg F/h i 
løpet av forsøksperioden. Som det framgår av tabell17 var 
det store forskjeller i fiuorbelastning i de ulike delområder. 


DELOMRÅDER 


l 2 3 4 5 6-7 8 G' J 
FLUORINNHOLD 


Gj.sn.l991 353 51 34 32 22 9 8 64 


1992 233 52 22 9 13 6 2 43 


1993 241 49 29 35 22 9 3 55 


1991-93 276 50 28 26 19 8 3 54 


HELHET 
Gj.sn.l991 6.2 6.6 7.0 7.4 6.8 7.8 7.8 7.2 


1992 6.8 7.2 7.4 7.8 7.8 7.8 7.8 7.5 


1993 6.8 7.8 7.4 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6 


1991-93 6.6 7.2 7.2 7.6 7.4 7.8 7.8 7.4 


BLADSKADE 
Gj .sn.l991 2.4 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.6 


1992 1.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 


1993 1.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 


1991 -93 1.6 0.6 0.4 0.2 O.l 0.0 0.0 0.4 


Tabell17. Gjennomsnittlig fiuorinnhold i blader, helhet og 
bladskade hos utvalgte arter i ulike delområder på Husnes. 


Grunnet fremherskende nordvestlig vind var belastningen 
størst i delområde l med 276 mg F/kg tørrstoff- ca 6 gang
er høgere enn i delområde 2 som ligger i samme avstand, 
men på vestsiden av verket. I følge variansanalyser var det 
ingen statistiske forskjeller mellom de andre delområder. 
Innholdet var der mellom 20 og 30 mg F i delområdene 3-5 
og 3-10 mg F i områdene 6-8. Spredningsmønstret for for
urensninger var tilsynelatende noenlunde det samme hvert 
forsøksår, men fordi alle delområder unntatt nr l var på 
vestsiden av verket, er det vanskelig å fastslå dette i detalj 
(figur. 13). 


Figur 13. Lokalisering av de enkelte delområder på 
Husnes. 


Også på Husnes ble det funnet god korrelasjon mellom 
ftuorinnhold i blader og bladskade, faktisk bedre enn i 
Årdal, men noe svakere enn i Mosjøen. Bladskader kunne 
registreres allerede ved et gjennomsnittlig F-innhold i bla-
der på under 30 mg. Det er imidlertid høgst usikkert om 
dette skyldes direkte skader. Det er mer sannsynlig at det 
var indirekte skader forårsaket av samspill med andre mil-
jøfaktorer f.eks. saltdrev, jordbunnsforhold, milde vintere 
osv ( se pkt. Frostherdighet). Det faktum at det ikke ble fun-
net statistisk sikre forskjeller hverken i helhet eller 
bladskade mellom delområdene 4, 5, 6, 7 og 8 til tross for 


forskjeller i gjennomsnittlig ftuorinnhold på 3 til 30 mg F, 
tyder på at det her dreier seg om samspillseffekter. Det 


skjer imidlertid noe ved en ftuorbelastning på 30-50 mg F i 
blader. Planlem::, helhet ble noe redusert, og skadene viste 
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en liten økning. Denne reduksjon i vitalitet hos vegetasjo
nen var allikevel såpass beskjeden, og årsakene såpass 
uklare at det er vanskelig å vurdere om dagens utslipp over
skrider kritisk grense. Først ved F-innhold i blader på bort
imot 200 mg ble det registrert bladskader klart over kritisk 
grense - skadegrad 1.0. Dette ble bare registrert i delområde 
l. Også der var skadene i 1993 hal vert fra 2.4 i 1991 til 1.2 
grunnet utslippsreduksjon. 


5 DOSE/RESPONS-RELASJONER 
OG TÅLEGRENSER 


Fastsettelse av generelle tålegrenser for forurensningsskade 
på vegetasjonen fra Al-verk, er problematisk. For det første 
indikerer disse forsøkene at både fluor og aluminium på
virker skadebildet. Fluor som den opplagt viktigste årsak til 
bladskader og aluminium som den sannsynlig viktigste når 
det gjelder skader relatert til forstyrrelser i det apikale 
meristem, f.eks redusert kvile/ frostherdighet og skuddød, 
muligens også vekstreduksjon. Dessuten er det indikasjoner 
på at både luft og jordforurensninger kan føre til skader. 


Skal slike tålegrenser vitenskapelig begrunnes, kreves det 
at det finnes klare sammenhenger mellom dose og respons. 
Slike "klare" sammenhenger ble ikke funnet. Siden utslip
pene er blitt redusert med 20-40% ved de undersøkte verk i 
løpet av forsøksperioden, har det også vært vanskelig å 
knytte dagens skader til dagens utslipp, og dermed til 
vegetasjonens tålegrenser. 


5.1 Dose/respons 
Dose/respons relasjonene er sentrale i arbeidet med tåle
grenser. Responsen er vel dokumentert gjennom registre
ring av bladskader og plante helhet. Dosen ble i hovedsak 
målt ved ftuorinnhold i blader, men undersøkelsene har vist 
at dette ikke var tilstrekkelig. Utslippstallene (emisjonen) 
som vektlegges ved konsesjonstildeling er opplagt ikke 
velegnet i vegetasjonssammenheng fordi belastningen i det 
enkelte økosystem påvirkes sterkt av topografiske og lokal
klimatiske forhold. Heller ikke konsentrasjonen av for
urensninger i luft (immisjonen) er velegnet fordi opptak/ 
avsetning i bladverket i sterk grad påvirkes av klimatiske 
forhold, forholdet gass/ partikler, artenes ulik affinitet, 
vegetasjonens kondisjon osv. Fluor- evt. aluminiuminnhol
det i vaska blader supplert med samme informasjon fra 
røttene -rotdosen- er de parametre som best beskriver "do
sen" plantene reagerer på. Rotopptak er nødvendig å be
stemme fordi rotopptatt aluminium og dels fluor hos enkelte 
arter i begrenset grad transporteres videre opp i bladene og 
kan avleses ved bladanalyser. 


Forurensninger i gjennomfallende nedbør gir en god be
skrivelse av belastningen i det enkelte økosystem. Sammen 
med F- og Al-innhold i blader gir disse parametre den totale 
biotilgjengelige F- og Al-dose i et gitt økosystem. Dette ble 
bare målt i Årdal og utgjorde for vekstsesongen (5 mnd.) 
henholdsvis 3.5 og 2.2 gfm2 inne på verket, 1.5 og 1.0 på 
Moa og 0.6 og 0.4 oppe i Fjellvegen. 


De ulike miljøforhold på de to forsøkssteder i Årdal (Moa 
og Fjellvegen) påvirket immisjonldose-forholdet eller 
opptakshastigheten K i den generelle formel LlF=KCT. 
I gjennomsnitt var K 30% høgere oppe i Fjellvegen enn 
nede på Moa eller henholdsvis 1.6 og 0.9 for bjørk, 1.7 og 
1.6 for selje og 2.0 og 1.2 for rogn. 


Regresjonsanalyser viser at dose/respons-forholdet også 
var sterkt påvirket av miljøforholdene på voksestedet 
(figur.14). F.eks. ble det i Mosjøen registrert svake bladska
der allerede ved ca 30 mg F kg/ tørrstoff i bladene. I Årdal 
hvor klimaet var betydelig tørrere og varmere ble tilsvaren
de skader først registrert ved 100-200 mg Flkg, men også 
der var det betydelig sterkere skader oppe i den nordvendte 
fjellsidene enn nede på de tørre lateralavsetningene. Dette 
tilsier en viss differensiering i utslippene under ulike klima
forhold. 


Skade grad 
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Figur 14. Regresjonslinjer som viser sammenhengen 
mellom dose( mg/kg) og bladskader ved de ulike verkene. 


Videre variert skadene mellom arter. I gjennomsnitt for de 
to sterkest forurensningsbelasta delområder i Mosjøen, 
Årdal og Husnes var skadene størst i furu og buskfuru 
henholdsvis 4.2 og 3.7, deretter alperips og selje 2.9 og 2.8, 
syrin og komell 2.0 og 1.9 og rynkerose og Grefsheimspi
rea 0.9 og 0.8. I de Nord-amerikanske kontinentale artene 
buskrnurc og snøbusk var skadene små, men i motsetning 
til de fleste andre arter var skadene større på Husnes/ Årdal 
enn i Mosjøen. Dette viser at plantenes adaptabilitet eller 
generelle tilpassing til et visst miljø også har betydning for 
evnen til å tåle forurensninger. Rangering av arter etter tole
ranse er derfor ikke uten problemer. Enda mer komplisert 
blir det fordi det er stor variasjon i toleranse innen artene. I 
en studie i en amerikansk spireaart (S.tomentosa), der alle 
individer p.g.a. frøformering var genetisk forskjellige, ble 
det som vist i tabel/18, påvist store forskjeller i forurens
ningsresistens. 
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ART 
spirea 
selje 


0-1 
18 


SKADES KALA 
2-3 4-5 6-7 


50 
95 


18 
5 


4 


8-9 


8 


Tabel/18. Prosentvisfordelig på skadegrupper hosfrøjor
merte individer av spirea og vegetativt formerte individer 
av selje dyrket på Moa. 


Dose/respons-forholdet blir ytterligere komplisert fordi det 
i analyser ikke ble funnet statistisk sikre sammenhenger 
mellom fluorinnhold i blader og skader hos ulike individer 
under samme forurensningspress. Enkelte individer hadde 
opplagt stor evne til detoksifisering av forurensninger. 
Disse individer hadde høgt innhold av fluor, men var samti
dig blant de friskeste og mest vitale (figur.9). 


5.2 Tålegrenser 
Seleksjon av tolerante individer har opplagt funnet sted 


rundt verkene. Det kompliserer fastsettelsen av tålegrenser 
og når det i tillegg er samspill mellom forurensninger i jord, 
klima og dagens utslipp, er det høyst usikkert om de sva


keste registrerte skader bare kan tilskrives dagens utslipp. 
For å ha et visst slingringsmonn for ettereffekter av tidli


gere utslipp, anses tålegrense for skader ( critical loads) å 
være overskredet når vegetasjonens gjennomsnittlige helhet 
i et gitt område reduseres med mer enn 1.0 eller gjennom


snittlige bladskader øker mer enn 1.0 sammenlignet med et 
referanseområde. Samspill mellom miljø og planteart/geno


type samt ulik vegetasjonssammensetning rundt verkene 
sammen med variasjon i adaptabilitet i arter/genotyper gjør 
det vanskelig å knytte tålegrensen til en enkelt art. Med 


utgangspunkt i denne avgrensning anses dagens utslipp å 
overskride tålegrensen for skade i følgende delområder: 


Mosjøen: l ,2 og 3, Årdal: l ,2 og 3, Husnes: l 


Ved et skadenivå mellom 0.5 og 1.0 vil det iakttas bladska


der i god tid før høstfargene setter inn. Disse skader er 
relativt harmløse, og det er få forholdsregler hageeiere eller 
kommunale parketater trenger å ta. Først ved gjennomsnitt
lige bladskader over 1.0 og en helhet under 6.5, er det 


nødvendig å sette i gang spesielle tiltak, f.eks. valg av 
tolerante arter, o.l: Etter dagens utslipp vil dette være øn


skelig i delområde l, 2 og 3 i Mosjøen samt delområde l i 
Årdal og på Husnes. 


Slike skader vil oppstå ved svært ulike fluomivå på ulike 


steder og arter (tabel/19). 


ARTER MOSJØEN ÅRDAL HUSNES 
bjørk 61 240 149 
selje 67 285 179 
rogn 64 230 173 
furu 32 53 57 
sibirkornell 46 56 93 
syrin 53 274 78 


Tabe/119. Bladskaqe 1.0 relatert til fiuorinnhold (mg/kg) i 
ulike arter ved de tre verkene (dose/respons). 


Det generelle miljøstress i våre byer og tettsteder er som 
nevnt relativt stort, f.eks. er den gjennomsnittlige helhet hos 
trevegetasjonen i Oslos parker 7.1, og hos gatetrærne 5.6 
(Fostad og Vike 1991 ). Bladskadene varierer fra under 1.0 i 
parkene til 3.2 hos gatetræme i de mest trafikkbelasta gater. 
I byer og tettsteder har skadeskalaen generelt vært anvendt 
slik at alle skader under 3.0 anses akseptable (acceptable 
load ?). Skal dette gjøres også for denne undersøkelsen, blir 
det bare delområde l i Mosjøen som klart overskrider dette 
nivå. Her må det imidlertid sterkt understrekes at den mest 
ømtålige vegetasjon rundt Al-verkene allerede er eliminert. 
I praksis vil derfor områdene og skadene være betydelig 
større. 


6 SAMMENFATNING 
Vegetasjonen rundt Al-verkene skades hovedsakelig direkte 
ved opptak av fluor gjennom spalteåpningene i bladene, 
men i betydelig grad også indirekte gjennom opptak av for
urensningselementer i røttene - hovedsakelig fluor og alu


minium. Skadebildet er mangfoldig - bladskader, plantedød, 
vekstreduksjon samt endringer i vekstform og herdighet. 


Reduksjonen i herdighet kan skyldes både jord- og blad
opptatte forurensninger, og skadene øker med økende kli


mabelastning. Skadene var derfor større i Mosjøen enn 
Husnes, og de var større oppe i Fjellvegen enn på Moa. 


Dette samspillet mellom klima og forurensning fører til at 
tålegrensen for bladskader (criticalload) definert til skade
nivå 1.0 inntrer ved lavere F-dose i Mosjøen (30-70 mg 


F/kg bladtørrstoff) enn i Årdal (60-275) og på Husnes (60-
175). Tålegrensen varierer svært mellom arter og individer. 


Bartrærne er mest utsatt, og av de lauvfellende synes arter 
med ru eller håra blad å være utsatt. Kløverartene som opp


tar store mengder forurensninger fra jorda er også betydelig 
mer ømtålig enn grasartene. Skadene var størst i Mosjøen, 


og pga. at framherskende nordlig vind drev forurensningene 
inn over bebyggelsen, ble det omfattende skader i betyde
lige deler av tettstedet sør for verket. I Årdal og på Husnes 
var det relativt lite bebyggelse på de sterkest eksponerte ste


der. 
Partikulære og gassformige forurensninger akkumulert 


på bladene vaskes av i regnvær, og sammen med forurens
ninger i bladene ender de i jorda. Den relativt lave pH i 


norske jordarter gjør at utvaskingen av fluor og aluminium 
fra rotsjiktet er betydelig, opptil 1.0 mg F/kg jord/40 mm 


nedbør og noe mindre for aluminium. Denne omfattende 
utvaskingen gjør at effekten av tidligere store utslipp sann


synligvis ikke varer særlig mange år. 
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l SAMMENDRAG 
Ut fra undersøkelser av yrkeseksponerte arbeidere kan ut
slipp av tjærestoffer fra aluminiumverk tenkes knyttet til ri
siko for kreft i urinblære og lunge. Etter 1960 har hyppig
heten av disse og andre kreftformer vært under eller lik 
landsgjennomsnittet i de mest belastede norske aluminium
kommunene Høyanger, Årdal, Sunndal og Vefsn. 


Dette bekreftes også av en risikoanalyse basert på mo
deller for sammenheng mellom tjæreeksponering og relativ 
kreftrisiko blant yrkeseksponerte arbeidere. Denne analy
sen gir en grov indikasjon på størrelsesordenen av en even
tuell risikoøkning og tilsier at utslippsnivået i 1990 kan 
medføre en Økning i livstidsrisikoen for kreft i blære eller 
lunge på mindre enn 0,02%. Ut fra krefthyppigheten i hele 
landet i 1990 kan det ventes 208 tilfeller av disse kreftfor
mene pr. tiår i de fire aluminiumkommunene. Til sammen
likning tilsier resultatene av risikoanalysen at mindre enn 
ett tilfelle pr. tiår vil kunne tilskrives tjæreutslipp fra alu
miniumverkene. 


2 BAKGRUNN 
I denne rapporten foretar jeg en vurdering av hvilken kreft
risiko som kan være knyttet til utslipp fra aluminiumverk 
til det ytre miljø. Jeg drøfter først hvilke utslipp og kreft
former som kan være aktuelle ut fra undersøkelser av kreft
hyppighet blant arbeidere i aluminiumindustrien og 
gjennom utviklingen av disse kreftsykdommene i norske 
kommuner med aluminiumverk. Deretter anslås hvilken 
eksponering som befolkningen i disse kommunene utsettes 
for idag gjennom uteluften og lokale matvarer. Til slutt 
foretar jeg en vurdering av hvilken kreftrisiko som denne 
eksponeringen kan medføre. 


Rapporten er konsentrert om situasjonen i kommunene 
Høyanger, Årdal, Sunndal og Vefsn (Mosjøen), heretter 
omtalt som "aluminiumkommunene". Årsaken er for det 
første at miljøforurensningen i boligstrøk rundt disse ver
kene har vært mer intens enn på Karmøy, Lista og Husnes. 
For det andre har disse fire verkene vært i virksomhet i 
over 30 år, og i kommuner med yngre verk har det gått for 
kort tid siden utslippene begynte til at det er meningsfylt å 
drøfte en eventuell kreftrisiko. 


Den eneste undersøkelsen av krefthyppighet i befolk
ningen bosatt rundt et aluminiumverk stammer fra Russ
land og ble offentliggjort i 1963 (Litvinov, 1963). Personer 
bosatt nærmere enn 4 km fra dette verket hadde høyere dø
delighet av kreft enn de som bodde lenger unna. Det er 
sannsynlig at de som bodde nærmest i større grad arbeidet 
ved verket. og det kan også tenkes at de røkte mer. Rappor
ten inneholder ingen opplysninger om dette eller om antall 


kreftdødsfall og antall personer i de undersøkte gruppene. 
Det er derfor umulig å vurdere gyldigheten av resultatene. 


I mangel av undersøkelser av utslipp og krefthyppighet 
må vi bruke det vi vet om kreftrisiko blant ansatte i alu
miniumindustrien. For samtlige utslipp gjelder at arbeider
ne har vært utsatt for langt høyere konsentrasjoner enn det 


som har forekommet i det ytre miljø. Vi kan derfor gå ut 
fra at en eventuell økt kreftrisiko vil ha kommet vesentlig 
sterkere til uttrykk blant eksponerte arbeidstakere enn i be
folkningen utenfor verket. Samtidig er det liten grunn til å 
frykte økt risiko i det ytre miljø for kreftsykdommer som 
ikke har vist økt hyppighet blant de ansatte. 


I en egen artikkel er det foretatt en kritisk vurdering av 
resultater fra epidemiologiske undersøkelser som tilsam
men omfatter mer enn 47.000 arbeidere fra 35 aluminium
verk i USA, Canada, Frankrike, Italia, Russland og Norge 
(Rønneberg & Langmark, 1992). Følgende konklusjoner 
kan trekkes: 


• Det er godt dokumentert at eksponering for flyktige bek
forbindelser ("tjære") har medført økt risiko for kreft i 
urinblæren. Dette underbygges også av en ny undersøk
else av krefthyppighet blant ansatte fra det nedlagte 
norske aluminiumverket i Eydehavn (Rønneberg & 
Andersen, 1994 ). Slike forbindelser omfatter blant annet 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), hvorav 
flere må regnes som kreftfremkallende. 


• En av de vurderte undersøkelsene viser sammenheng 
mellom tjæreeksponering og økt risiko for lungekreft 
blant arbeidere fra et kanadisk verk. Dette støttes av en 
nyere undersøkelse innen samme arbeidsstokk hvor det 
er tatt hensyn til røyking (Armstrong m. fl., 1994), og av 
undersøkelsen fra verket i Eydehavn (Rønneberg & An
dersen, 1994). De øvrige undersøkelsene viser ingen 
sikre resultater for lungekreft, men er forenlige med en 
økt risiko forutsatt en utviklingstid på mer enn 30 år. 


• En undersøkelse viser sammenheng mellom tjæreekspo
nering og risiko for kreft i spiserør og mage. De øvrige 
tyder ikke på noen slik sammenheng, og ingen viser økt 
risiko for kreft i tarmen. 


• Enkelte resultater kan tyde på økt risiko for kreft i blod, 
lymfe. bukspyttkjertel, nyre og hjerne, men dette ser 
ikke ut til å være knyttet til tjæreeksponering. 


• Undersøkelser i annen industri med tilsvarende tjære
eksponering tyder på økt risiko for kreft i urinveier og 
lunge, men ikke for kreft i spiserør, mage eller tarm 
(IARC, 1984). 


Andre betydelige utslipp fra aluminiumverk er fluorider, 
svoveldioksyd og karbondioksyd, men de yrkesepidemio
logiske undersøkelsene tyder ikke på at disse eksponering
ene har utgjort noen kreftrisiko. Det er derfor helt usann
synlig at de kan ha medført en slik risiko i det ytre miljø. 







3 KREFTHYPPIGHETEN I 
ALUMINIUMKOMMUNENE 1960-92 


Tabell l viser antallet krefttilfeller som har inntruffet mel
lom 1960 og 1992 i Høyanger, Årdal, Sunndal og Vefsn 
sammenliknet med det forventede antall blant like mange 
og like gamle norske kvinner og menn. I tillegg viser tabel
len forholdet mellom det observerte og forventede antallet 
- en verdi på l ,00 betyr at det ikke har vært noen forskjell 
mellom aluminiumkommunene og landsgjennomsnittet. 


Menn Kvinner 
Obser- For- Relativ Obser- For- Relativ 


vert ventet risiko vert ventet 


Alle kreftformer 1598 1754 0,91* 1371 1517 


Spiserør 14 22 0,64 8 7 


Mage 140 164 0,85 66 96 


Tann 234 224 1,05 177 204 


Lunge 156 201 0,78 48 53 


Urin blære 125 114 1,10 34 36 


Kreft blant barn 


under 15 år 21 19 1,11 11 15 
* Mindre enn l% sannsynlighet for at forskjellen mellom 


observert og forventet er tilfeldig 


Tabell l. Antall observerte og forventede krefttilfeller 
1960-1992. 


risiko 


0,90* 


1,14 


0,69* 


0,87 


0,91 


0,94 


0,73 


I perioden var det færre krefttilfeller enn forventet blant 
både menn og kvinner i aluminiumkommunene, og det var 
færre tilfeller enn forventet av magekreft blant kvinner og 
av lungekreft blant menn. For disse resultatene er forskjel
lene så store at de neppe kan skyldes tilfeldigheter. Ingen 
av de øvrige resultatene viser noen forskjeller av betyd
ning. Dette gjelder også krefthyppigheten blant barn under 
15 år med 32 krefttilfeller mot 34 forventet mellom 1960 
og 1992. 


Undersøkelsene av yrkeseksponerte tyder på en utvik
lingstid på minst 20-30 år for yrkesbetingede krefttilfeller. 
Verkene i Årdal, Sunndal og Mosjøen startet mellom 1948 
og 1958, og utslippene nådde toppnivået først rundt 1960. 
Det er derfor av interesse å følge kreftutviklingen i disse 
kommunene over tid, og særlig i perioden etter 1980. 


3.1 Blærekreft 
Figurene l- 4 viser hvordan hyppigheten av kreft i lunge 
og urinblære har utviklet seg i kommunene i forhold til i 
hele landet etter 1960. For hver periode er forholdet bereg
net som det observerte antallet delt på det forventede. Figu
rene viser også antall tilfeller bak hvert resultat, og de ver
tikale linjene angir det intervallet som forholdet med 95 % 


sannsynlighet er innenfor (95 % konfidensintervall). Hvis 
dette intervallet ikke inkluderer verdien l ,00, regnes for
skjellen mellom kommunene og hele landet som "statistisk 
sikker". 


Figur l viser resultatene for blærekreft blant menn. 
Hyppigheten av blærekreft i de fire kommunene var høyere 
enn landsgjennomsnittet i 1960-69, mens resultatene for de 


· tre senere periodene 1970-79, 1980-89 og 1990-92 var som 
forventet. I 60-årene hadde verkene i Årdal, Sunndal og 
Mosjøen vært i virksomhet for kort tid til at arbeidsmiljøet 
eller utslippene deres kan ha påvirket hyppigheten av blæ
rekreft, og i Høyanger var det færre tilfeller enn forventet. 
Den forhøyede blærekrefthyppigheten i perioden 1960-69 
kan derfor ikke være knyttet til utslipp fra aluminium
verkene. 


Blant kvinner var det færre blærekrefttilfeller enn ventet 
i perioden 1980-89, mens resultatene var som ventet i de to 
første periodene og i den siste (figur 2). Det var imidlertid 
få tilfeller i hver periode, og dette bidrar til at konfidensin
tervallene blir svært brede. 


Relativ risiko 


3.00r------------ -


2.00~--~-----------------------------


n=19 


T I 5., n=22 
1.00 1---+----+--=:--f-l..!.!.:n-:::.)~n --+-! n=28 


0.00 L-- ---+-----1----+-- ----4 
1960-69 1970-79 1980-89 1990-92 


Figur l. Relativ risiko for blærekreft blant menn i alumin
iumkommunene 1960-92. 
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Figur 2. Relativ risiko for blærekreft blant kvinner i 
aluminiumkommunene 1960-92. 


3.2 Lungekreft 
Figur 3 fremstiller forholdet mellom observert og forven
tet lungekrefthyppighet blant menn 1960-92. Det var færre 
tilfeller enn ventet i de to første periodene, mens lunge


krefthyppigheten etter 1980 var som forventet. Blant kvin
ner (figur 4) er antall tilfeller som forventet i hver periode. 







Relativ risiko 


2 


n=21 


l l Jn=83 
Jn=36 


o 
1960-69 1970-79 1980-89 1990-92 


Figur 3: Relativ risiko for lungekreft blant menn i alu
miniumkommunene 1960-92 
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Figur 4. Relativ risiko for lungekreft blant kvinner i alu
miniumkommunene 1960-92. 


Risikoen for lungekreft er sterkt knyttet til røyking, og det 
er ikke mulig å trekke noen sikre slutninger om miljøbe
tinget lungekreftrisiko uten å ta røykevaner med i betrakt
ning. Figur 5 viser andel av befolkningen som har røkt i 
aluminiumkommunene og i hele landet. I aluminiurnkom
munene har andelen røykere vært lavere enn landsgjennom
snittet blant menn født før 191 O og kvinner født før 1920. 
Forholdet ha.r imidlertid snudd seg slik at røykerandelen har 
vært over landsgjennomsnittet blant menn og kvinner født 
etter 1930. 


Lungekreft er en svært uvanlig sykdom blant personer 
under 50 år, og årskullene med høyere røykerandel enn 
landsgjennomsnittet har derfor først begynt å bidra til 
lungekrefthyppigheten etter 1980. Dette kan forklare både 
hvorfor det var så få lungekrefttilfeller i kommunene før 
1980, og hvorfor hyppigheten deretter kan synes å ha økt. 
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Figur 5. Andel som har røkt fordelt etter fødselår i alumin-
iumkommunene og i landet som helhet. 


Å følge utviklingen i kommunenes krefthyppighet over tid 
er en meget grov metode for å undersøke en mulig effekt av 
eksponering i miljøet. Som drøftet innledningsvis er det 
grunn til å tro at arbeidsmiljøet ved aluminiumverkene har 
ført til endel tilfeller av blærekreft, og kanskje også av 
lungekreft. Likevel gir ikke dette noen påvisbare utslag på 
kreftstatistikken for hele befolkningen i kommunene. 


4 EKSPONERING 
Tjære er et produkt som består av mange hundre forskjelli
ge kjemiske forbindelser, og sammensetningen av tjæren 
kan variere fra kilde til kilde. Det er derfor nødvendig å ha 
et mål for tjæreeksponering som er relevant for kreftrisiko. 
Den kreftfrernkallende virkningen er etter all sannsynlighet 
knyttet til innholdet av polysykliske aromatiske hydrokar
boner (PAH), men både mengden av og forholdet mellom 
de ulike P AH-forbindelsene er forskjellig i ulike typer tjæ
re. Følgende P AH-forbindelser er vanlige i utslipp fra alu
miniumverk og klassifisert som sannsynlig (gruppe 2A) el
ler mulig kreftfrernkallende (gruppe 2B) for mennesker av 
Det Internasjonale Kreftforskningsbyrået (IARC, 1987): 
Benz(a)antracen, benz(a)pyren og dibenz(a,h)antracen 
(2A); benz(b/j/k)ftuoranten, indeno( l ,2,3,c-d)pyren og 
benz(g,h,i)peryh!n (2B). Nedenfor vil disse forbindelsene 
bli omtalt som KPAH (kreftfrernkallende PAH). 
Konsentrasjon av benz(a)pyren (BaP) er vanlig brukt som 
indikator på innholdet av kreftfrernkallende tjærestoffer i 
arbeidsmiljø, storbyluft eller matvarer. Dessuten har under
søkelser av forholdet mellom P AH-eksponering og kreftri
siko benyttet RaP-konsentrasjon som et surrogat for dosen 
av KPAH. Tabell l viser <:Handelen KPAH av den målte to
tale PAH-mengden varierer sterkt (3-42%), mens det er 
mye mindre variasjon i andelen som stoffet benz(a)pyren 
(BaP) utgjør av KPAH (9-19%). Eksponering for kreft
fremkallende tjærestoffer ser med andre ord ut til å være 
sterkere knyttet til BaP-innholdet enn til det målte P AH
innholdet. Mengden BaP er derfor valgt som eksponerings
indikator. 


l 







Ba P/ KPAH/ Kilde 
KPAH Total PAH 


Arbeidsatmosfære, 
Søderberghall 0.17 0.33* AMS 


Uteluft, 
tettsted ved aluminium verk 0.15 0.07 NILU 


O-skjell, 
fjord ved aluminiumverk 0.11 0.42 NIVA 


Blåskjell, 
fjord ved aluminiumverk 0.09 0.13 " 


Salat, Årdal 0.12 0.09 NILU 


Rips, Årdal 0.10 0.07 " 


Røkt sild 0.19 0.03 Larsson -86 


Pølser grillet over trekull 0.16 0.04 


* Omfatter bare PAH bundet til partikler, mens de Øvrige 
omfatter både gassformig og partikulær P AH. 
Praktisk talt all KPAH forekommer i partikulær form 


" 


Tabell2. Forholdet mellom konsentrasjonen av kreft/rem
kallende PAR (KPAR) og konsentrasjonen av benz(a)pyren 
(BaP) eller total PAR i arbeidsatmosfære, uteluft og ulike 
forurensede næringsmidler. 


4.1 Innånding 
Gjennomsnittskonsentrasjonen av BaP i hver folketellings
krets i aluminiumkommunene er beregnet av Norsk Institutt 
for Luftforskning for hvert år etter at aluminiumverkene 
kom i drift (Tønnesen, 1993). Figur 6 viser anslått BaP
konsentrasjon i uteluft ved NILUs målestasjoner i alumin
iumkommunene siden verkene ble startet sammen med re
sultater for Lista og Karmøy vinteren 1991 (Hagen, 1991; 
Hagen, 1992). Resultatene tilsvarer høyeste konsentrasjon i 
boligområder nær verket og er angitt i nanogram (milliard
dels gram) BaP pr. kubikkmeter luft (ngfm3). De høyeste 
BaP-konsentrasjonene har forekommet i Øvre Årdal og År
dalstangen 1960-80 med verdier rundt 30 ngfm3. Tilsvaren
de nivåer kan også ha forekommet i Høyanger mot slutten 
av 1930-tallet, mens BaP-konsentrasjonene i de øvrige tett
sted rundt verkene har vært lavere enn 10 ngfm3. 


!figur 7 vises gjennomsnittlig eksponering for alle inn
byggerne i hver av kommunene. Også her viser Årdal de 
høyeste konsentrasjonene med 20-30 ngfm3 BaP rundt 
1970, fulgt av Høyanger med 5-15 ngfm3 før 1970. I Vefsn 
og Sunndal har derimot gjennomsnittet for befolkningen 
ligget under 5 ngfm3 gjennom hele perioden. I 1990 var 
gjennomsnittseksponeringen i uteluften for innbyggerne i 
de fire aluminiumkommunene Høyanger, Årdal, Sunndal 
og Vefsn 2 ngfm3 BaP, og innbyggere i Årdal hadde den 
høyeste eksponeringen med et gjennomsnitt på 6 ngfm3. 


Typiske verdier ellers i landet er O, 1-1 ngfm3. 


4.2 Forurensning av næringsmidler 
Siden begynnelsen av 1980-tallet har Norsk Institutt for 
Vannforskning (NIVA) målt P AH-innhold i skalldyr og 
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Figur 6. PAR-forurensning i aluminiumkommunene 
1920-1990 Gjennomsnitt for befolningen i mest belastet 
boligområde (Nanogram benz( a)pyren pr. kubikkmeter luft). 
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Figur 7. PAR-forurensning i aluminiumkommunene 
1920-1990 Gjennomsnitt for hele befolkningen (nanogram 
benz(a)pyren pr. kubikkmeter luft). 


fisk. Etter 1990 er frukt, bær og salat undersøkt av Norsk 
Institutt for Luftforskning (Hagen, 1992) og Sentralinstitut
tet for Industriell Forskning (Sl). Typiske BaP-nivåer i fisk 
fra fjordene utenfor aluminiumverkene er under l j.!glkg, 
mens verdier for krabbe og reker er 5-15 jlg/kg (mikro
gram; milliondels gram). Særlig høye nivåer er målt på prø
ver fra Huseby bukta utenfor Elkem Aluminium Lista med 3 
mg/kg i filet av skrubbeftyndre og 115 jlg/kg i krabbekjøtt. 
BaP-innhold på 1-5 j.!glkg er målt i blåskjell og O-skjell fra 
prøvesteder hvor skjellsanking kan tenkes å foregå. Vefsn
fjorden er et unntak med verdier rundt 20 j.!glkg i O-skjell. 


I bær og frukt dyrket i Årdal er det målt BaP-nivåer på 
0,2-3 j.!glkg. Siden de høyeste BaP-konsentrasjonene i ute
luft er målt i Årdal, er det grunn til å tro at frukt og bær 
dyrket i de andre verkstettstedene vil inneholde lavere kon
sentrasjoner. Prøver av uvasket salat fra Årdal og Sunndal
søra viser høye BaP-nivåer (3-44 j.!glkg), men vasket salat 
uten dekkblad inneholder betydelig mindre (3 jlg/kg). De 


l 







mfleste innbyggere i aluminiumkommunene har sannsyn
ligvis et svært lavt forbruk av grønnsaker dyrket nær verket 
eller fisk og skalldyr fra fjorden utenfor. Et "verst tenkelig 
tilfelle" ville være en person som henter hele årsforbruket 
sitt av fisk (20 kg) og skalldyr ( 1,5 kg) fra fjorden, og som 
dyrker hele sitt forbruk av friske grønnsaker (30 kg), epler, 
pærer og plommer ( 17 kg) og bær (30 kg inkludert saft og 
syltetøy) i tettstedet ved aluminiumverket. Mengdene i pa
rentes er gjennomsnittsforbruket av slike næringsmidler pr. 
norske innbygger. Denne "selvbergeren" ville få en årsdose 
på ca. 120-150 j.l.g BaP. Til sammenlikning har Larsson 
(1986) rapportert at et normalt svensk kosthold gir ca. 30 
mg BaP pr. år. Hans undersøkelser viser et BaP-innhold i 
pølser grillet over åpen ild på 54 j.!glkg, i kjøtt grillet over 
trekull 4 j.!glkg, i vegetabilske oljer l mg/kg, og i røkt fisk 
0,5-1,5 j.!glkg. 


5 RISIKOANALYSE 
Innebærer disse eksponeringsnivåene noen økt risiko for 
kreft blant befolkningen i aluminiumkommunene? For å 
besvare dette spørsmålet trenger vi kunnskap om forholdet 
mellom eksponering og kreftrisiko - såkalte dose-respons 
sammenhenger. Modeller for slike sammenhenger kan 
utledes fra yrkesepidemiologiske data, og en kanadisk 
forskergruppe ledet av Ben Armstrong har publisert model
ler for sammenhengen mellom SaP-eksponering og risiko 
for kreft i blære og lunge (Armstrong m.fl., 1986 og 1994). 


Nedenfor er Armstrongs modeller brukt til å beregne 
økningen i kreftrisiko forutsatt (l) at aluminiumkommu
nenes befolkning er som i 1990 hva angår størrelse og 
aldersfordeling, (2) at utslippene fortsetter på 1990-nivå, 
(3) at alle innbyggere bor i kommunene hele livet, og (4) at 
dødeligheten og krefthyppigheten ville vært som landsgjen
nomsnittet i 1988 uten tjæreeksponering. 


5.1 Modeller for kreftrisiko 
Armstrongs gruppe satte opp lineære likninger eller model
ler for relativ kreftrisiko (RR) av typen RR = l + j3x. Dosen 
x ble beregnet som kumulativ eksponering, eller gjennom
snittseksponering hver arbeidsdag (i mikrogram BaP pr. 
m3, j.lgfm3) multiplisert med eksponeringens varighet 
(i år). Koeffisienten B (beta) er en størrelse som forteller 
hvordan RR øker med dosen. 


Disse modellene ble satt opp slik at de passet best mulig 
med den virkelige risikoen for kreft i blære eller lunge blant 
kanadiske aluminiumarbeidere. For relativ lungekreftrisiko 
ble det også brukt en ikke-lineær modell av formen (RR = l 
+ BxP) som passet litt bedre til de observerte data enn den 
lineære modellen . Her er p en eksponent som bestemmer 
hvor mye forholdet mellom dose og risiko avviker fra en 
rettlinjet sammenheng. 


På grunnlag av Armstrongs modeller kan følgende form
ler settes opp for sammenhengen mellom kumulativ ekspo
nering i ~J.gfm3-år og relativ risiko RR: 


Blærekreft -lineær modell: RR = l + 0,0398·x 


Lungekreft -lineær modell: RR = l + 0,0061·x 
-ikke-lineær modell RR = l + 0,048·x0·6 


Disse formlene er korrigert for at eksponeringen i det ytre 
miljø foregår 365 dager i året mot 240 dager i arbeidssitua
sjonen, og for at standard innåndingsvolum for et voksent 
menneske er på 20m3 pr. døgn mot 13.9 m3 i løpet av en 
åtte timers arbeidsdag med fysisk arbeid (Hallenbeck, 
1993). 


Flere usikkerhetsmomenter gjør at resultater oppnådd 
med disse modellene må tolkes med stor forsiktighet. De er 
utledet fra SaP-eksponeringer i området 10.000-30.000 
ngfm3, og det er ikke mulig å få bekreftet om de er gyldige 
for eksponeringsnivåer under lO ngfm3. Spesielt kan det 
tenkes at det finnes en "terskelverdi" hvor lavere ekspone
ring ikke har noen effekt på kreftrisikoen. Dyreforsøk med 
P AH-forbindelser tyder på at det kan finnes slike "terskel
verdier" fordi lavere doser innebærer at det tar lengre tid 
før forsøksdyrene får kreft. Det kan derfor tenkes at ekspo
nering under et visst nivå ikke medfører kreftrisiko innen 
menneskets normale levetid. 


Bruken av kumulativ eksponering som mål på dosen ut
gjør også et problem. Dette forutsetter at all eksponering er 
av betydning uansett når den forekommer, mens både un
dersøkelsen av ansatte fra verket i Eydehavn og Arm
strongs undersøkelse av lungekreft antyder at risiko for 
kreft i lunge eller blære er knyttet til eksponering 30-40 år 
tidligere. Kumulativ eksponering beregnet for hele leveti
den gir sannsynligvis for høye estimater av kreftrisikoen. 


Samvirkningen mellom tjæreeksponering og røyking er 
også et uavklart spørsmål. Modellene forutsetter at økning
en i absolutt risiko som følge av tjæreeksponering avhenger 
av røykevaner (multiplikativ samvirkning), men resultatene 
fra undersøkelsene av blærekreft og lungekreft er like for
enlige med at eksponering og røyking virker uavhengig av 
hverandre (additiv samvirkning). I så fall vil Armstrongs 
modeller undervurdere risikoøkningen blant norske kvinner 
fordi det var langt flere røykere (85-90 %) med et høyere 
gjennomsnittsforbruk ( 18 sigaretter pr. dag) blant de 
kanadiske aluminiumarbeiderne enn blant norske kvinner. 


I risikoanalysen nedenfor forutsettes det at all kreft
fremkallende PAH i uteluft eller næringsmidler skriver seg 
fra aluminiumverkene. I 1981-82 stammet 15-55% av total 
PAH i uteluften i aluminiumkommunene fra andre kilder 
som boligoppvarming og transport (Thrane, 1988). 
Reduksjonen av aluminiumverkenes utslipp har utvilsomt 
gjort at denne andelen har økt, og dette vil ha bidratt til 
for høye anslag for risikoen som kan være knyttet til disse 
utslippene. 


Ut fra disse forbeholdene er det umulig å avgjøre hvor
vidt en eventuell risikoøkning er anslått for høyt eller for 
lavt. Armstrongs modeller er uten tvil det beste tilgjengeli
ge verktøyet for å foreta en slik risikoanalyse. De bygger på 
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epidemiologiske undersøkelser av mennesker, og vi unngår 
derfor den ekstra usikkerheten som oppstår ved å bruke 
data fra dyreforsøk. Dessuten er tjæreeksponeringen av 
samme kjemiske natur som rundt norske aluminiumverk. 


5.2 Risiko knyttet til innånding 
For den enkelte innbygger er det av størst interesse hvordan 
forurensningen påvirker hans eller hennes sjanse for å få 
kreft i løpet av levetiden. Denne sjansen kalles "absolutt 
kreftrisiko". I tabell3 har jeg beregnet økningen i absolutt 
kreftrisiko som følge av luftforurensningen i aluminium
kommunene ved hjelp av Armstrongs modeller. Resulta
tene forutsetter at levealderen og krefthyppigheten fortset
ter på 1988-nivå. 


Norske menn har en sjanse på 4,71% for å få lungekreft 
og 2,92% for å få blærekreft, mens tilsvarende for norske 
kvinner er 1,76% for lungekreft og 1,02% for blærekreft. 
Ifølge de lineære modellene innebærer gjennomsnittsekspo
neringen på 2 ngfm3 i aluminiumkommunene at sjansen for 
å få en av disse kreftformene øker med 0,001-0,02 prosen
tenheter, mens Årdals nivå på 6 ngfm3 medfører en økning 
på 0,004-0,05 prosentenheter. 
For kommunale myndigheter, Statens Forurensningstilsyn, 
miljøvernorganisasjoner og andre instanser og foreninger er 


det også av interesse å få vite hvor mye endringen i kreft
risiko kan bety i form av antall krefttilfeller. 


Tabell 4 viser hvor mye eksponeringssituasjonen i 1990 
betyr i form av antall tilfeller pr. tiår i Høyanger, Årdal, 
Sunndal og Vefsn forutsatt Armstrongs modeller og befolk
ningens størrelse og alderssammensetning i dette året. Der
som krefthyppigheten i de fire kommunene følger lands
gjennomsnittet for 1990, ville vi vente at det oppstod 79 til
feller av blærekreft og 129 tilfeller av lungekreft i alumin
iumkommunene hvert tiår. Ifølge de lineære modellene 
skulle P AH-eksponeringen i det ytre miljø tilsi ytterligere 
O, 1-0,3 tilfeller av blærekreft og 0,0-0, l tilfeller av lunge
kreft hvert tiår. Den ikke-lineære modellen for lungekreft 
tilsier 0,4-1 ,2 flere tilfeller hvert tiår. Konkret betyr disse 
tallene at sjansen for å få blærekreft på grunn av miljøet er 
ca. l :6000 i aluminiumkommunene sett under ett, og ca. 
l :2000 i Årdal. For lungekreft gir den lineære modellen la
vere anslag, mens den ikke-lineære modellen gir en sjanse 
på l: l 000 for å få denne kreftformen på grunn av forurens
ningsnivået i Årdal 1990. 


Som tabellene viser, gir de to modellene for lungekreft 
vidt forskjellige risikoanslag. Risikoøkningen for lunge
kreft er i følge den ikke-lineære modellen større enn for 
blærekreft ved lave eksponeringsnivåer. De epidemiologis-


Økt risiko ved gjennomsnittlig 
P AH -eksponering 


(2 ng!m3 BaP) 


Økt risiko ved høyeste 
P AH -eksponering 


( 6 ng!m3 Ba P) 


Kreftform 
Livstids risiko, 


Norges befolkning (95% konfidensintervall) (95% konfidensintervall) 


MENN 
Blærekreft, lineær modell 


Lungekreft, lineær modell 


Lungekreft, ikke-lineær modell 


KVINNER 
Blærekreft, lineær modell 


Lungekreft, lineær modell 


Lungekreft, ikke-lineær modell 


2,92% 


4,71% 


1,02% 


1,76% 


0,016% (0,006-0,037) 0,048 % (0,0 18-0, Il 0) 


0,004 % (0,002-0,007) 0,012 o/c (0,005-0,021) 


0,061 % (0,013-0,108) 0,108% (0,018-0,199) 


0,006 % (0,002-0,013) 0,017 % (0,007 -0,039) 


0,001 % (0,001-0,003) 0,004% (0,002-0,008) 


0,022 % (0,005-0,040) 0,040 o/c (0,007-0,073) 


Tabell 3: Livstids risiko for kreft i blære og lunge for befolkningen i aluminiumkommunene forutsatt eksponering på 1990-
nivå gjennom hele livet og landsgjennomsnittet for dødelighet og krefthyppighet 1988 


Kreftform 


MENN 
Blærekreft, lineær modell 


Lungekreft, lineær modell 


Lungekreft. ikke-lineær modell 


KVINNER 
Blærekreft, lineær modell 


Lungekreft. lineær modell 


Lungekreft, ikke-lineær modell 


Høyanger, Årdal, Sunndal og Vefsn 
(31.995 innbyggere) 
Forventet Økning ut fra gjennomsnittlig 
ut fra kreft- P AH-eksponering (2 nglm3 BaP) 
hyppigheten 
i hele landet (95% konfidensintervall) 


60,9 0,3 (0,1-0,8) 


94,6 o. l (0,0-0, l) 


l ,2 (0,3-2,2) 


18,1 0,1 (0,0-0,2) 


34.8 0,0 (0,0-0, l) 


0,4 (0, 1-0,8) 


Årdal 
(6280 innbyggere) 
Forventet Økning ut fra gjennomsnittlig 
ut fra kreft- P AH-eksponering (6 nglm3 BaP) 
hyppigheten 
i hele landet (95% konfidensintervall) 


11,2 0,2 (0, 1-0,4) 


18,1 0,0 (0,0-0, l) 


0,4 (0,1-0,8) 


3.0 O, l (0,0-0.1) 


6,3 0,0 (0,0-0,0) 


O, l (Q,0-0,3) 


Tabell4: Forventet Økning i antall krefttilfeller i aluminiumkommunene i løpet av JO år forutsatt befolkningen i 1990 og 
at alle innbyggere har vært eksponert for 1990-nivået gjennom hele levetiden 







ke undersøkelsene av høyt eksponerte arbeidere viser der
imot at blærekreftrisikoen har økt mye mer enn lungekref
trisikoen. Resultater oppnådd ved hjelp av den lineære mo
dellen er derfor mer i overenstemmelse med de epidemiolo
giske resultatene, og det er følgelig grunn til å legge størst 
vekt på disse. 


5.3 Eksponering gjennom næringsmidler 
I forsøk med mus har BaP vist seg å kunne gi svulster i for
magen, et organ som ikke finnes hos mennesket. På dette 
grunnlaget har PAR i næringsmidler blitt betraktet som en 
risikofaktor for kreft i fordøyelseskanalen blant mennesker. 
Imidlertid er det bare en undersøkelse som antyder en sam
menheng mellom tjæreeksponering i aluminiumindustriens 
arbeidsmiljø og kreft i mage og spiserør (Gibbs, 1985). Øv
rige undersøkelser av PAR-eksponerte i bl.a. koksverk og 
gassverk tyder ikke på noen slik sammenheng (IARC, 1984 
og 1987), mens de bekrefter den økte risikoen for kreft i 
urinveier og lunge. Sammenliknet med disse organer kan 
det derfor konkluderes med at fordøyelseskanalen er av un
derordnet betydning som målorgan for PAR hos mennes
ket. 


En stor andel av innåndet PAR havner i løpet av kort tid 
i fordøyelseskanalen. I luft er KPAR hovedsakelig bundet 
til partikler med mindre diameter enn 5 llJU, og det kan an
tas at 35-40% svelges innen ett døgn (James et al., 1989). 
Tabell 5 viser dosen til fordøyelseskanalen i mg BaP pr. år 
ved ulike eksponeringssituasjoner i arbeidsmiljøet og det 
ytre miljø. Dosene etter innånding er beregnet på grunnlag 
av standardverdier for innåndingsvolum i arbeidstiden 
(13,9 m3) og hele døgnet (20m3) (Rallenbeck, 1993). 
Disse resultatene viser at med arbeidsmiljøet før 1975 fikk 
arbeidere i elektrolysehaller med Søderbergovner en årsdo
se til fordøyelseskanalen på ca. 200 ganger mer enn "selv-


Dose (mg/år)* 


Eksponeringssituasjon BaP- Totalt Fordøyelses-


konsentrasjon kanalen 
(n m3) 


ARBEIDSMILJØ 


Søderberghall før 1975 10.000-30.000 35.000 25.000 


Ved administrativ norm. PAH 2.000 3.500 2.500 


Soderberghall 1990 500 870 620 


Prebakehall 1990 50 90 60 


YTRE MILJØ 


Årdal 1990 6 23 16 


Aluminiumkommunene 1990 2 8 5 


Norge 1990 0.5 2 


KOSTHOLD 


Normalt kosthold. Sverige 26 26 


"Sel vbergingskosthold". 


Årdal 120-150 120-150 


*Forutsetter at et voksent menneske puster inn 20m' luft pr. døgn og 


13.9 m3luft pr.arbeidsdag 


TabellS. PAH målt ved ben::.(a)pyren (BaP): Total dose og 
dose til fordøyelseskanalen i ulike eksponeringssituasjoner 
(mg/år). 


bergeren" i Årdal, og ca. 1000 ganger mer enn gjennom et 
skandinavisk gjennomsnittskosthold. Til tross for dette vi
ser undersøkelser av disse arbeiderne ingen konsistent øk
ning i risiko for kreft i noen del av fordøyelseskanalen. 


På denne bakgrunn er det faren for blærekreft som er av
gjørende i vurderingen av risiko knyttet til inntak av for
urensede næringsmidler. Uansett inntaksvei skilles BaP og 
andre PAR-forbindelser ut gjennom urinen, og samme dose 
kan forventes å ha samme effekt enten den er kommet inn i 
kroppen gjennom luften eller matvarer. For gjennomsnitts
befolkningen i aluminiumkommunene har sannsynligvis 
næringsmidler fra verkstettstedet eller fjorden utenfor liten 
eller ingen betydning, men "selvbergeren" som skaffer seg 
mest mulig lokalt, vil få i seg ca. 5 ganger mer BaP og an
dre PAR-forbindelser gjennom kostholdet enn gjennom 
innånding av forurenset luft. På grunnlag av Armstrongs 
modell for blærekreft kan det utledes at dette tilsier en øk
ning i sjansen for å få blærekreft på 0,2 o/o eller ca. l :400. 


6 HVA ER EN AKSEPTABEL RISIKO? 
Mange menneskelige aktiviteter medfører risiko for skade, 
sykdom eller død. Om vi vil godta risikoen, avhenger av 
flere forhold: 


• risikoens størrelse, altså sannsynligheten for at skaden 
eller sykdommen virkelig inntreffer 


• alvorlighetsgraden av skaden eller sykdommen 
• hvor lenge det går fra vi utsettes for risiko til eventuell 


skade eller sykdom inntreffer 
• hvor mange andre som er utsatt for risiko 
• om vi utsetter oss frivillig for risikoen, eller om noen 


andre påfører oss den 


Følelsesmessige forhold spiller en stor rolle når vi vurderer 
om en risiko er akseptabel eller ikke. En risiko som godtas i 
forhold til voksne menn, vil kunne ansees som uakseptabel 
dersom kvinner og barn utsettes for den. Det oppleves også 
som langt "farligere" å risikere å dø av kreft enn av andre 
sykdommer, og kreft på grunn av luftforurensning i det ytre 
miljø betraktes som "farligere" enn kreft på grunn av ar
beidsmiljøet, som igjen er mye "farligere" enn kreft på 
grunn av røyking. Det siste henger sammen med om vi på
fører oss risikoen selv eller om det er noen andre som gjør 
det uten vårt samtykke. 


En forsker er ikke mer kvalifisert enn andre til å vurdere 
hva som er en akseptabel risiko på grunn av industriutslipp. 
En slik vurdering bør foretas gjennom et samspill mellom 
befolkningen, myndighetene og industrien, og forskerens 
oppgave er først og fremst å være premissleverandør for 
dette samspillet. Jeg vil derfor begrense meg til å forsøke å 
belyse fra forskjellige vinkler hva slags risiko vi snakker 
om på grunn av dagens tjæreutslipp. 
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6.1 Den enkeltes risiko 
Når vi skal drøfte hva som er en akseptabel risiko, er det 
viktig å skille mellom den enkeltes situasjon og fellesska
pets, enten det er de ansatte i en bedrift eller befolkningen i 
en kommune. Den enkelte vil ønske å vite risikoen for å bli 
syk eller sjansen for å holde seg frisk. Ved å legge sammen 
risikoanslagene fra de lineære modellene i tabell 3 finner vi 
at livstidsrisikoen for å få kreft i blære eller lunge øker fra 
7,63% til 7,65% for en mann som bor hele livet i Årdal, 
den mest forurensede aluminiumkommunen. For kvinner 
kan vi anta at økningen er den samme eller lavere. Om
vendt innebærer dette at sjansen for ikke å få kreft synker 
fra 92,37% til 92,35%. Det er lite trolig at noen vil miste 
nattesøvnen på grunn av dette. 


6.2 Risiko for befolkningen 
For fellesskapet i form av befolkningen eller gjennom hel
semyndighetene og Statens Forurensningstilsyn er det også 
av interesse hvor mange som kan tenkes å bli rammet av 
sykdom på grunn av dagens tjæreutslipp. Svaret avhenger 
av hvor mange som er utsatt for risikoen, og det er derfor 
vanlig å vurdere akseptabel risiko ut fra størrelsen av den 
befolkningen som er utsatt. Jo færre som utsettes, desto 
lavere er sannsynligheten for at noen virkelig rammes. 
Dersom aluminiumkommunenes befolkning fortsetter å 
følge landsgjennomsnittet for krefthyppighet, vil 208 perso
ner uansett miljøforurensning rammes av kreft i lunge eller 
blære hvert tiår. Til sammenlikning tilsier resultatene av ri
sikoanalysen at færre enn ett krefttilfelle hvert tiår vil kun
ne tilskrives tjæreutslippene i de fire aluminiumkommune
ne. For hvert enkelt krefttilfelle kan vi si at sannsynligheten 
er større enn 99,7% for at det ville ha inntruffet uavhengig 
av tjæreutslippene. 


6.3 Arbeidsmiljøet 
Til slutt vil jeg peke på at Armstrongs modeller innebærer 
at det å bo hele livet i en av aluminiumkommunene ved 
eksponeringsnivået pr. 1990 medfører samme kreftrisiko 
som å ha oppholdt seg fire skift i en Søderberghall før 
1970-80. Vi aner ikke om dette virkelig er tilfelle, men det 
gir en god illustrasjon av usikkerheten i risikoanalysen 
over. Uansett er det et tankekors at bekymringen for en 
mulig kreftrisiko i det ytre miljø neppe står i noe fornuftig 
forhold til bekymringen for de som har arbeidet flere tiår i 
aluminiumverkenes Søderberghaller slik de var inntil for et 
par tiår siden. I denne forbindelse kan det også være grunn 
til å nevne at Arbeidstilsynet har fastsatt en administrativ 
norm for PAH i arbeidsatmosfære på 40 jlgfm3, noe som 
tilsvarer ca. l 000 ganger høyere konsentrasjon enn gjen
nomsnittet for befolkningen i aluminiumkommunene. 
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0-- -----
''Naturens tålegrense" har festet seg som politisk term knyt
tet til ansvarlig naturforvaltning. Forestillingen om en slik 
tålegrense ligger til grunn for hva som betraktes som et 
"akseptabelt belastningsnivå". Terminologien er imidlertid 
problematisk i den forstand at det er uklart hva vi mener 
med begrepene. Vi skal i det følgende se nærmere på ulike 
tolkninger og forståelseshorisonter. Begge begreper er 
imidlertid problematiske i deo forstand at det er uklart hva 
vi mener med dem. Vi skal i det følgende problematisere 
disse begrepene. 


Som de fleste andre politiske termer er "naturens tåle
grense'' tilstrekkelig vag til å inkludere uHke verdisyn. 
Hvilke verdisyn er dene? Hva menes med "natur" i ''tåle
grensen"? Hvor går "grensen" for det ''tålelige'' i denne 
"natur"? Man må i det minste være bevisstgjort om disse 
spørsmål før man kan få en "edruelig" debatt og en norma
tiv refleksjon om "akseptable belastningsnivå"? -Det vil 
si - akseptabelt for hvem? Hvilke eksplisitte og implisitte 
normative premisser legges til grunn for politisk legitime
ring av forurensing? Hvorfor synes det som om det som var 
akseptabelt igår ikke er det i dag? Hvordan skal man for


holde seg til denne nye type usikkerhet? 
Tanken om "naturens tålegrense" trenger minst to av


klaringer: For det første en logisk klargjøring med hensyn 


til premissene i fastsettelsen av tålegrensen. Dette for å 
antyde hvorfor mange forskere vegrer seg for å sette en 
entydig tålegrense. For det andre er det verdt å synliggjØre 
naturforståelsens normative innhold ved fastsettelse av 
"tålegrenser". Dette kan illustreres ved at "naturen" i ''natu


rens tålegrense" kan forstås på mange ulike måter. Avslut
ningsvis antydes hva som er et akseptabelt belastningsnivå, 
ved å knytte akseptabilitet til Effektstudiens selvforståelse 
av å være et bidrag til et levende demokrati. 


l PREMISSENE I "NATURENS TÅLEGRENSE" 
Hva skyldes forskernes reservasjon med hensyn til å trekke 
entydige tålegrenser? Tilbakeholdenheten kan skyldes fryk
ten for å begå den såkalte ''naturalistiske feilslutning''. Det 


vil si at man trekker normative slutninger på grunnlag av en 
blanding av deskriptive (objektive) og normative premisser. 
Når man snakker om "grense" tenker man seg gjeme at det 
er noe objektivt definerbart. Snakker man derimot om å 
"tåle" kommer det inn et normativt element, en moralsk 


referanse. Selve tålegrense-begrepet synes således å bære 
med seg såvel deskriptive som nom1ative premisser, og en 
slutning med deskriptive og normative premisser til en 
normativ konklusjon er logisk ugyldig.2 For å komme vi


dere må vi først spørre om det finnes en objektiv grense for 
hva naturen kan absorbere av stoffer som ikke inngår i det 
naturlige økologiske system? 


Vi vil ta utgangspunkt i at det ikke finnes en verdinøytral, 
deskriptiv vitenskap som kan utsi noe objektivt gyldig om 


hvor grensen går for hva naturen kan tåle.3 All naturviten


skap har en historisk betinget verdibe1astet naturforståelse. 
Det betyr at "naturen'' i tem1en "naturens tålegrense" er en 


normativ st~rrelse. Bare innenfor en bestemt naturforståelse 
kan man trekke gyldige normative slutninger om "naturens 
tålegrense". Slike normative slutninger har da en begrenset 
gyldighet bare for dem som godtar denne naturforståelse. 
Slik vil et svar på hva som er ''naturens tålegrense" avhenge 
av hvilket natursyn man legger til grunn. Ulike forskere og 
ikke minst ulike samfunnsak'lører kan forstå ulike ting med 
''natur" og dermed trekke ulike tålegrenser. Natur-begrepet 
trenger derfor en verdimessig avklaring. Vi må få avklart 


hvilke implisitte verdiforutsetninger som legges til grunn i 
forskningens, EffektsLudiens, politikeres og legfolks vurde
ring oår de trekker "tålegrensen". 


2 FEMULIKENATURFORSTÅELSER 
Det kan da se ut til at ordet "natur" i "naturens tålegrense" 
har minst fem ulike betydninger. Disse er "naturen som det 
uberørte", "naturen som det landlige'', "naturen som det 
jordiske", "naturen som det lov.messige'' og til slutt ''naturen 


som det helhetlige".4 Disse må da forstås som dagens arke
typer av naturforståeJse. I reell debatt vil kombinasjoner av 
disse selvfølgelig være det gjeldende. Poenget er at natu
rens tålegrense divergerer innen respektive naturforståelser. 


Dette viser hvordan samfunnet består av et mangfold av 
ulike måter å forstå "naturens tålegrense" på. Hva som til 
sist blir den dominerende forståelse og dermed hva som er 
"akseptabelt", bestemmes gjennom kompliserte sosiale pro


sesser der det er mange ak'lører med forskjellige verdisyn 
og der den åpne debatt mellom disse bare utgjør en liten del 
av spillet. Et spørsmål er altså hvor den denne prosessen 
fak'lisk foregår, et annet hvordan den bør foregå. 


2.1 Naturens tålegrense i den uberørte natur 
Naturen som noe uberØrt henspeiler på at denne ikke er 
bearbeidet av mennesker. Det er menneskets arbeid med 


naturen som gjør et "nator·landskap" til et "kultur-land
skap". Denne motsetning mellom natur og kultur kan kom
me klart til syne i forskjeller i synet på hva som skal vernes. 
Gamle gårder blir betegnende ofte kalt "kulturminner" med 
"kulturmark", mens man ellers snakker om bevaring av 
"uberørt natur", "villniss og "den siste villmark". 


Hvis man tolker "uberørt natur" i en streng betydning, så 
kan man spørre om det fortsatt finnes slik natur i Norge. 
Det dreier seg i så fall om noen få svært avgrensede om
råder. En av Effektstudiens forskere, Atle Håbjørg, kom
menterer dette betegnende slik: 


"[ .. ] -og hva er "naturen"? Jeg vil påstå at de 


områdene vi går inn og undersøker i dag, ikke 
er natur i egentlig forstand , det er en form for 


industrilandskap,. ·:5 


Forurensningen har slik vært industriens "berøring" av 


naturen, ved hvilken den er blitt et industri- eller kultur
landskap. 


Hva er så naturvern i følge denne naturforståelse? Natur


vern blir å "Ja naturen være" ved en passiv "(estaurering" til 
villmark. Man må legge til rette for at naturen skal "få gå 
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sin gang" uten menneskelig inngripen. Praktisk sett betyr 
det å hindre at natur blir "kultivert", Det er således lagt opp 
til en vedvarende konflikt mellom "kultivering" og ''natur
vern", men også mellom "kulturvern'' og "naturvern" i 
ovenfornevnte betydning. Mange naturvernere ønsker at 
mennesker trekker seg ut av et ''kulturlandskap" til fordel 
for "villmarken'' der naturens prosesser får overta. Kultur
vernere ønsker derimot bevaring av "minnesmerker". Et 
eksempel kan være spørsmålet om man skal bevare de 
eldste elektrisitetsverk og industribygg på Rjukan som 
viktige minnesmerker over norsk industrihistorie, eller skal 
man rive anlegget og "la naturen være" for å få restaurert 
"villmarken"? 


Det er paralleller til en slik debatt i Øvre Årdal: Her dis
kuterte man hvorvidt aluminiumverket skulle få lov til å 
fjerne trær som høyst sannsynlig var dØde av fluorforurens
ning. Verket argumenterte med at døde trær "tilhørte synder 
fra fortiden" og at et naturvernarbeid fra verkets side ville 
væ.re ''å rydde opp" slik at man fikk restaurert villmarken. 
Fra naturvemhold ble det derimot argumentert for at selv 
om dagens drift ikke skader trærne nevneverdig, så skal de 
døde trærne likefullt stå der "som en påminnelse", "industri
en skal ikke få slette sine historiske spor". Debatten illustre


rer hvordan verket søkte å restaurere naturen slik at den 
oppfattes som uberØrt, mens naturvernere så på de dØde 
trærne som et uttrykk for en (uheldig) kulturell bearbeidelse 
av naturen tH det Håbjørg .kalte et "industrilandskap". En 
opprydning fra verkets side ville dessuten gjøre naturen til 


en park. Naturvernere mente heller at naturen må få "gå sin 
gang" slik at trærne får stå til de forsvinner av seg selv. 


Når natur er å forstå som helt uberørt, betyr det at selv 
den minste berøring er grense-overskridende. Grensen i 
"naturens tålegrense" går slik ved menneskelig aktivitet 


som berører eller påvirker den uberørte og upåvirkede na
tur. Et eksempel kan være et furutre med fluor-skader: Et 
naturlig tre defineres som uberørt, det betyr at hvis furutreet 
viser det minste tegn på kontakt med fluor, så er naturens 
grense overskredet. Hvorvidt dette skader, hemmer eller 
dreper treet er ikke relevant. 


I mange konflikter kan en grenseoverskridelse være av


gjørende. Et eksempel kan være vassdragsutbygging, der 
valget ofte har stått mellom en totalrasering eller "varig 
vern" av et (så godt som) uberørt naturområde. J slike kon
flikter er ofte en grenseoverskridelse en radikal forandring 
av naturområdet til utbyggingsformål. Dette er en "enten
eller"-tenkning som gjør det vanskelig å snakke om tåle


grenser siden tåle-begrepet forutsetter en gradering. 


2.2 Naturens tålegrense i den landlige natur 
l motsetning til skille mellom uberørt natur og bearbeidet 


kultur kan natur også forstås i betydningen "det landlige" i 
motsetning til "det urbane". Naturen er fortsatt å forstå som 


noe ''uberørt'', man da uberørt ikke av mennesker, men av 
bylivet. Tettsteder med gårder og ''landlig aktivitet" er noe 


opprinnelig. Grensen mellom natur og kultur går fra gam
melt av ved byporten og bymuren. Overgangen fra natur til 


kultur, i betydningen fra "det landlige" til "det urbane", kan 
tolkes som positivt eller negativt alt ettersom hva man anser 
som best- "naturtilstanden" eller ''kulrurtilstanden". 
Naturen i en positiv betydning refererer da til et harmonisk 
forhold mellom natur og menneske, i vår kultur ofte forbun
det med den pastorale idyll. Naturen kan da være noe man 
drar ut i om søndager for "å trekke frisk luft''. Naturen og 
det landlige er et helsemessig bra sted å leve i motsetning til 
byens, (eller fabrikkhallens), smussige usunnhet. Betegnen
de er det at bønder som jobber og lever i en slik natur gjer
ne blir betraktet som "natur-mennesker" som lever et friskt 
og sundtliv i pakt med naturen. Bylivet kan på den annen 
side bli oppfattet som risikabelt og helsefarlig. 


Naturen i en negativ betydning er enten noe farlig, trist, 
kjedelig eller provinsiell. Naturen som det landlige er da et 
lite bra sted både å leve og rekreere. Bonden skifter rollen 
fra det sunne natunnenneske til å bli en treg "kulturell
sinker" uten kjennskap til "den urbankulturelle dannelse". 
Bylivet kan bli oppfattet som eksotisk og kulturelt spen
nende i forhold til "det trege bondelandet". 


Aluminiumverkene kan i denne sammenheng bli sett på 
som en motsetning til "det landlige". Fabrikken er en mot
setning til naturen, tettstedet med hjørnesteinsbedriften er 
enten en motsetning til et karrig og (kultur-) fattig landskap, 


eUer det kan bli oppfattet som en stygg kontrast til "natur
skjønne omgivelser". Ser man på aluminiumindustriens his
torie, eller på industrihistorien generelt, er det en tendens til 
at det har vært en forskyvning i oppfatning. Opprinnelig var 
holdningen positiv, Det landlige ble betr-aktet som noe ne


gativt og "provinsiell" som burde bebygges av industri. At 
forurensning og vassdragsutbygging Ødelegger naturen var 
en del av den ønskede kulturelle utvikling, og knapt noe ne
gativt. Etterhvert som naturen, forstått som det landlige, ble 


betraktet som noe mer positivt, ble forurensninger og inn
grep i landskapet en pris man måtte betale, "noe man må 
regne med'' i lys av kulturell og økonomisk vekst. 


Effektstudien er i seg selv et tegn på at det landlige blir 
en del av industriens rammebetingelser. Et eksempel på 


dette kan være gårdsbruket Avdal i Øvre Årdal: Først ble 
gårdsbruket nedlagt (delvis) på grunn av den industrikultu


relle utvikling (grunnlaget for saue-drift ble ødelagt). Der
nest bTir gårdsbruket restaurert, (delvis) på industriens reg
ning, for å bli et turistmål og møtested for lokalbefolkning
en. Det kan slik se ut til at det i aluminiumindustrien har 
funnet sted et omslag i natursyn; det landlige er først noe 


negativt og provinsielt for siden å bli noe positivt og viktig. 
Med denne naturforståelse går grensen i "naturens tåle


grense" billedlig ved "bymuren". Konkret kan grensen loka
liseres ved "broa" eller "kaianlegget" til et tettSted, eller 


"fabrikkporten" ved et verk. Innenfor eller utenfor slike 
definerte omrlder vil grenser for akseptabilitet være for


skjellige og mer eller mindre flytende avhengig av hvilket 


syn man bar på det landlige. l aluminiumindustrien og sam
funnet generell bar tendensen de senere år vært å sette gren
sene i "det landlige" mer restriktivt. Her vil det være et 


spørsmål om praktisk skjønn og offentlig debatt for hvor 
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o 
grensene mot "det urbane" skal trekkes. Naturvern i denne 
betydning blir å bevare rekreasjonsområder og parker (som 
i "byparker'' og "nasjonalparker") for opplevelse av ''det 
landlige". Dette åpner for akseptable graderinger av skade 
på. naturen, herav tåle-begrepet. En vei inn i en nasjonalpark 
kan f.eks. gjøre naturen lettere tilgjengelig for rekreasjon. 
Graden av berørthet (sti. grusvei, lokalvei, motorvei) vil 
være avgjørende for aksept eller "tålegrense". 


Mer problematisk blir det å trekke grenser med hensyn til 
forurensning. Det heter at ''forurensningen kjenner ingen 
grenser'', mao tenker da gjeme på luftforurensning som har 
nedslagsfelt i "det landlige". Dette forsøkes lØst ved å sette 
grensen for "det landlige" nærmest mulig eller ved selve ut
slippskilden. Uttrykket "miljømål" er en fastsettelse av en 
tålegrense. Mengden av forurensning som skal få gå over 
grensen til det landlige vil avhenge av de som berøres, det 
vil si alle som bruker "deo landlige natur" til jordbruk, 
fiske , rekreasjon, turisme osv. 


2.3 Naturens tålegrense i den jordiske natur 
Tanken om naturen som noe jordisk tar utgangspunkt i skil
let mellom en skapende Gud og den skapte jorden. Naturen 
er verden slik den ble skapt i overensstemmelse med skape
rens plan. Forurensning kan ut fra dette syn bli en "synd 
mol skaperverket". Og hva mer er, det kan straffe seg å syn
de på denne måten, det vil si å tukle med skaperens plan. 
Denne tanken om noe overnaturlig bak den jordiske natur 
kan spille en rolle i deo ubevisste forestillingsverden mange 
møter aluminiumindustrien med: lndustrien har mange 
gode konsekvenser, men ''naturen tar sin hevn" i form av 
naturforringelser. For dem som aldri har vært i en produk
sjonshall for aluminium, har ovnene en aura av mystikk; 
den tilfredsstiller, med sin "røyk, gass og flytende metall", 
det tradisjonelle bilde av skjærsilden. Det er jo "helvetes 
varmt i en aluminiumsovn". 


De overnaturlige aspekter ved detre natursyn er kanskje 
ikke spesielt relevant med hensyn til Bffektstudien. Mer 
relevant er narurforståelsens implikasjoner med hensyn til 
menneskets livssituasjon. Det som skiller mennesket fra 
resten av naturen er muligheten til å nå utover det jordiske. 
Denne mulighet er helt fra antikken blitt sett på som fare
full. l greske myter og sagn blir alltid mennesker som utfor
drer gudene (det overjordiske) straffet på det grusomste.6 


Det heter da at den som handler i overmot eller i forblindel
se og strever ut over sin begrensning. ved å gjøre noe mer 
enn det som er naturlig for mennesket, straffes av det over
naturlige. Eller som det heter i det norske ordspråket: "Hov
mod stilr for fall". Denne tanken om menneskets overmot er 
relevant med hensyn til en grunnleggende skepsis mange 
møter industrien med. Det å etablere og drive aluminium
verk er et uttrykk for menneskets overmot, da det er forbun
det med så stor risiko. Den opprinnelige utviklingsoptimis
me som var karakterisert ved at man ikke fryktet de utilsik 
lede bivirkninger. er nå avløst av en frykt for at nettopp de 
uheldige bivirkninger kan komme til å dominere. Vi vet 
dessuten så lite om disse virkninger. Dette er grunnlaget for 


teorien om at vi lever i et "risikosamfunn". Dette var tema 
for Kjetil Gjølme Andersens arbeid for Effektstudien.7 


Naturens tålegrense vil med et slikt natursyn få en mer 
overført betydning. Man kan f.eks. høre at vår kultur "lever 
på grensen" og at menneskets livssituasjon er "på grensen''. 
Eksempler på slik bruk av naturens tålegrense er i miljø· 
litteratur gjeme kombinert med scenarier om økonomisk 
"krakk". Det er "grenser for økonomisk vekst". Forfatterne 
bak miljøklassikere som State of the World, The Population 
Bomb. The Limits to Growth blir her kritisert for å bruke 
kvasi-religiøse, apokalyptiske argumenter.8 Menne.skehe~ 
ten lever ''over evne" og dette kan angivelig føre til en hel 
serie med mulige naturkatastrofer som undergraver men
neskehetens eksistens der "naturen slår tilbake". Tanken om 
at jordens befolkning overskrider ''naturens tålegrense" ved 
bruk av ikke fornybare ressurser ble [eks. lansert av 
"Roma-klubben" i 1972. I følge disse skal en eksponensiell 
økonomisk vekst føre til en ressurskrise eller ''grenseover
skridelse'' der vi slipper opp for aluminium i 2001.9 Enkelte 
setter også opp en tidsramme for "når det ikke er noen vei 
tilbake", for når vårt samfunn har "passert naturens tåle
grense'' i utsagn som "vi har l O år på oss på å snu utvikling
en". 


Poenget i denne sammenheng er å se på retorikken som 
blir brukt i mt!clia ellt!r ved lanseringen av ulike miljørela
terte forskningsprosjekter. Her er grense-begrepet ofte brukt 
i forbindelse med klassisk gresk-mytologisk forståelse av 
overmot, basert på menneskets livssituasjon i "den jordiske 
natur". 


2.4 Naturens tålegrense i den lovmessige natur 
Der "den jordiske natur" er forstått som en kontrast til den 
guddommelige lov, er naturen som det fysisk-lovmessige et 
uttrykk for naturvitenskapens lover. Naturen i betydningen 
av noe lovmessig er å forstå som elementærpartikler og 
deres matematisk formulerbare og eksperimentelt efterprøv
bare lovmessigheter. Dette i motsetning fenomener som 
ikke kan forklares ut fra slike mekaniske lover. Natur i 
denne betydning er ufri i motsetning til menneskets frihet. 
Menneskets oppgave blir da å kartlegge forutsigbar lovmes
sighet for på den måten å kontrollere naturen, for så å nytte
gjØre seg denne kunnskap til å realisere egen frihet og vel
ferd. 


Frihet og skapelse i dette perspektiv er representert ved 
f.eks. forskeren og industrilederen: Forskeren har "fors
kningsfrihet", og bestreber seg på å systematisere og kart
legge naturens ufrie lovmessigheter. Industrilederen bruker 
en økonomisk frihet til å skape nyttige ting (som alumin
ium) ved hjelp av forskerens kunnskap om naturens lov
messigheter. Mennesket settes slik over naturen. Det står 
mennesket fritt å bruke eller nyttegjøre seg naturens ressur
ser ved "naturbeherskelse" for å realisere egen frihet. 


Man kan kritisere dette syn for å iverksette en "rå" natur
beherskelse.10 En måte å svare på en slik kritikk er å argu
mentere for en forsvarlig forvaltning av naturressurser. Fri
het er da "frihet under ansvar". Legg merke til at kontrasten 







fortsatt er mellom en narur bundet av fysiske lover og et 
fritt, men moralsk hunder, menneske. Tanken om en mo
ralsk ansvarlig forvaltning av friheten ti l å "herske over na
turen" er en progressiv forvaltningstanke. Vitenskapens 
·oppgave må være å finne det for både menneskets og natu
rens beste sted for belas tning. Det beste "sted" er en lokali
sering av naturens ''grenser". 


En fastsettelse av naturens tålegrense tar utgangspunkt i 
vitenskapelige undersøkelser som lovmessig følger av 
fremmede stoffers virkninger på naturen. En tålegrense 
k-nyttes til om økologiske stoff- og energisystemer tåler 


eller skades av en slik berøring og om denne skade er 
akseptabel. Et eksempel kan være kartlegging av naturens 


tålegrenser for fisk i vassdrag med hØyt surhetsnivå. Slik 
naturvitenskapelig kartlegging ved hjelp av ''naturlover" 


danner så et grunnlag for politiske beslutninger om en juste
ring av surhetsnivået ved hjelp av kalking av vedkommende 


vassdrag. Håpet er at fiskepopulasjonen tar seg opp. slik at 
mennesker kan høste av denne og slik øke den allmenne 
velferd. Denne type grensedragning har pantlleller til 
Effektstudiens opprinnelige forståelse av naturens tålegren
se og SFf' forvaltningspolitikk. Harald Rensvik skriver for 
eksempel om "tålegrensekart'' for vurdering av konsekven


ser og strategier, at dette er kart som skal være nyttige i den 
offentlige forvallning. 11 


2.5 Natllrens tålegrense i den helhetlige natur 
Noen vil mene at det er meningsløst å sette natur opp som 
en kontrast til det være seg "kultur", "urbanitet", "det over
naturlige" eller ''frihet". Man må i stedet oppheve kontras
ten og heller se alt som uttrykk for natur og naturlighet. Alt 
som i de foregående perspektiver var "unaturlig" er her å 


forstå som ulike lave erkjennelsesnivåer for hva som er 
naturlig. 


Natur er de enkelte tings måte å være på, det være seg 
deler eller helheter av Økologiske sammenhenger. Målet for 
mennesket er en erkjennelse av "menneskets natur" som 
deler av en økologisk helhet: Menneskets natur slik det 


kommer til uttrykk i setninger som "jeg skal naturl igvis 
gjøre det'' eller "dette er naturlig for meg". Spørsmålet blir 
så i hvilken grad man har erkjent denne menneskets natur
lige økologiske tilhØrighet. Det som kan oppfattes som mot
setninger til naturen, er egentlig bare en inadekvat erkjen


nelse av menneskets plass og økologiske væremåte. Dyp
økologien prøver her å utarbeide et normativt program for 
en dypere erkjennelse av menneskets natur i økologiske re
lasjoner.12 Samtidig retter de en kritikk mot det "grunn" in
adekvat erkjennelse av menneskets plass i naturen . Mennes


kene i "industrisamfunnet" lever i en skinn-forståelse av 
hva det vil si å være menneske, en skinn-forståelse av hva 
som en menneskets natur. 


DypØkologien er radikal med hensyn til naturens tåle
grenser og aluminiumindustrien. Den hevder at mennesket 


ikke er i noen særstilling i naturen. Alle levende vesener il ar 
verdi i seg selv. mennesket har derfor ikke noen rett til å 
forvalte naturen til nyne for snevre behov. Behov må heller 


forstås som "vitale behov". Aluminium er, vil man hevde, i 
siste instans ikke et vitalt behov. følgelig kan aluminium
industrien i seg selv ikke forsvares. Uansett hvor bra indus
trien forvalter naturen, så er selve forvaltningstanken og 


produktet aluminium i strid med den dypøkologiske posi
sjon. Produksjon av aluminium forutsetter en form for øko
nomisk vekst som undergraver ressursgrunnlaget og frem
medgjør mennesket fra dets økologiske tilhørighet. Selv om 
aluminiumindustrien har klart å redusere forurensningen lo
kalt, så er likefullt industrien globalt sett med på å forverre 
miljøsituasjonen. Hele del økonomiske. ideologiske og tek


nologisk grunnlag i vårt samfunn må endres. Omstillingen 
industrien nå er inne i, er her bare en overfladisk reform og 


ingen dyperegåene endring. Endringen skal i stedet søke 
livskvalitet og ikke levestandard. Aluminium er nettopp et 
middel (et råstoff til biler og fly) og ikke et grunnleggende 
mål i seg selv. Aluminiumproduksjon bidrar ikke til høyere 
livskvalitet (f.eks. for en arbeider i produksjonshallen), men 
bare til høyere levestandard. Riktigheten av dette syn kan 
kanskje diskuteres, men det illustrerer mange miljøverneres 
oppfatning av både Effektstudien og aluminiumindustrien. 


Miljøvernere er forpliktet til å søke å endre industriens 
holdninger ved f.eks. ikke-voldlige aksjoner: Aksjoner som 
foruten å være rettet mot de enkelte saker, også er ment å ha 
en oppdragene funksjon. Aksjonene skal motivere til en 


dypere refleksjon i industrien. forvalrningen og offentlighe
ten om menneskets forllold til naturen. 


2.6 Naturens tålegrense i Effektstudien 
Effektstudien består av mange ulike aktører og forskere, 
med ulike syn og meninger om naturens tålegrense. Noen 
entydig forståelseshorisont finnes derfor ikke. Likevel 
kan det trekkes en forsiktig konklusjon med hensyn til 
tålegrense-begrepet slik det ser ut til å være brukt j Effekt
studien. 


Et utgangspunkt kan være Effektstudiens definisjon av 
":naturens tålegrense": 


"a quantitive estimate of an exposure to one or 


more pollutants below wbich significant harmful 
effects on specified sensitive elements of the 
environment do not occur according to present 
knowledge". 13 


Hvilken naturforståelse røper definisjonen? Uttrykket "sig
nificant harm'' røper at naturforståelsen ikke kan være natu


ren som det uberørte, siden enhver effekt. uansett om den 
gjør skade av betydning eller ikke, vil gjøre natur til en 
form for kultur og slik være "grenseoverskridende". Da 
ligger definisjonen som helhet nærmere naturen som det 
landlige: Uttrykk som ''of the environment", ''effects on" 


og "exposure to" er det rimelig å tolke slik at de viser til 
naturen som "det landlige" . Dette underbygges av at Effekt


studiens forskningsprosjekter, som med unmak av to om 


menneskets helse, omhandler tålegrenser i aluminiumindus
triens nærområder. Disse nærområder har så en positiv ver


di som viktige ramrnebetingeler for industriell virksomhet 
Hadde naturforståelsen vært inspirert av naturen som det 







o 
jordiske, ville Effektstudien ikke avgrenset seg fra det glo
bale perspektiv med en helhetlig vurdering av industriens 
bidrag til problemer knyttet til "Økonomisk vekst", "energi~ 
forbruk''. "forbruk av aluminium, en ikke-fornybar ressurs", 
"Båuxitt utvinning i den tredje verden", ''aluminium og livs
kvalitet'', Uttrykk som "a quantitative estimate", "exposure" 
og "sensitive elements" viser til muligheten for kartlegging 
av data i den lovmessige natur, målsetningen for Effektstu
dien underbygger dette. Her heter det at det er ønskelig med 
operasjonaliserbare tall som kan inngå i planlegging av in
dustriens virksomhet. Planlegging ved hjelp av tålegrense
kart forutsetter en lovbestemt natur. Urtrykket ''a quantitati
ve estimate" uten videre presisering utelukker en helhetlig 
naturforståelse. Fra et dypøkologisk synspunkt kan man 
spørre om hvorfor definisjonen ikke inkluderer en kvalitativ 
vurdering. Likeledes røper uttrykket "harmful effects" en 
mulig utilitaristisk fokusering på effekter av forurensning 
og ikke en innlevelse i naturens iboende verdi. 


Oppsummerende ser naturforståelsen og tålegrensen i 
Effektstudien ut til å være influert av en kombinasjon av 
''naturen som det landlige" og "naturen som det lovmes
sige". Naturens tålegrense bygger på en forvaltning innen et 
sLikt natursyn. De som ser på naturen som det uberørte. det 


jordiske eller det helhetlige vil ha helt forskjellig syn på hva 
hvor naturens tålegrense Ligger, uavhengig av all mulig 
forskning om mulige konsekvenser av ulike utslipp. 


Når vi har gått så nøye inn på de forskjellige naturfor


ståelser. er det fordi en slik gjennomgåelse er velegnet til å 
demonstrere arten av problemer man står overfor. Og uten 


en slik innsikt vil alle forsøk på å løse problemene eller 
konfliktene være forgjeves. For problemene er der, og mer 
påtrengende enn de har vært før. Igangsettelsen av Effekt
studien er i seg selv et tegn på det. Når de er blitt mer på
trengende enn før, henger det sammen med endringer i 
naturforståelsen i samfunnet. Vi har såvidt vært inne på sli
ke historiske endringer ovenfor. Den gamle utviklingsopti
mismen var knyttet tiJ et relativt alment syn på naturen som 
den lovmessige natur. Mennesket var fritt til å utnytte natu
ren for å realisere egen frihet og velferd. Uheldige bivirk


ninger skulle man alltid kunne rå med. Utviklingsoptimis
men i denne rene fonn er død. Det vi har referert til ovenfor 
som Effektstudiens naturforståelse. er - som antydet - en 
naturforståelse av denne type. modifisert ved at man trekker 
inn ''det landlige" som en klart positiv verdi. I samfunnet 


som helhet har imidlertid den nye uro som har fulgt i utvik
lingsoptimismens kjølvann, tildels knyttet til mer radikale 
endringer i naturforståelsen- i retning av å se på naturen 
som det uberørte, det jotdiske eller det helhetlige. Sannsyn
ligvis står vi i en situasjon der variasjonene i naturforståelse 


er større og mer artikulerte enn før. Dette skaper en ny type 
problemer for industrien. 


3 AKSEPTABELT BELASTNINGSNIV Å 
Når det finnes et mangfold av ulike måter å forstå "naturens 
tålegrense'' på, finnes det også et mangfold av ulike svar på 


hva som er et "akseptabelt belastningsnivå" for forurens
ning. Vi lever i et pluralistisk samfunn med ulike forståel
ser, ikke bare av akseptable belastningsnivå, men også ulike 
verdiperspektiver på hva som er "det gode liv". Denne kon
klusjonen er forsåvidt ikke kontroversiell i den forstand at 
et levende demokrati nettopp kjennetegnes av et mangfold 
av ulike meninger og standpunkter om hva som er "den 
gode offentlige styring". Hvilket verdi perspektiv skal så 
være det bestemmende for fastsettelse av et "akseptabelt be
lastningsnivå"? Her kan det være verdt å minne om hva Ef
fektstudiens arbeidsgruppe for "venliproblematik:k'' noterte: 
"[Vi må) Unngå å "absoluttere'' verdier. Vi må lære oss å se 
sammenhengen mellom ulike verdibegreper.'d4 Dette er et 
demokratisk poeng. Ingen skal ha en absolutt enerett til å 
bestemme hva som måtte være akseptabelt. Men hva er så 
sammenhengen mellom ulike verdibegreper? Hvordan er 
det mulig med et rimelig stabil t samfunn delt mellom uLike 


verdisyn?- Hvordan kan vi komme frem til løsninger som 
er relativt alment akseptert? Det vil si; hvordan kan vi kom
me frem til løsninger som har en legitimitet i det større 
samfunn? Et problem industrien har fått føle på kroppen er 
at de utslippstillatelser som gis. endres ustanselig. Man 


konfronteres altså med en ny type usikkerhet som det er 
vanskelig å forholde seg til. Dette skyldes tildels ny innsikt 
i hva som fører til miljøskader. Ut fra vår argumentasjon 


ovenfor vil vi imidlertid hevde at det først og fremst skyl
des at man ikke bar kommet frem til prosedyrer som er til
strekkelig legitimerende i et samfunn med store variasjoner 


i verdisyn. 
Svaret på problemet ligger dels i åpenhet, i samtale eller 


offentlig debatt. En slik samtale vil kunne bidra til å skape 


større grad av respekt for hverandres synspunkter og tHpas
se disse til hverandre. Det er imidlertid vanskelig å tenke 
seg at man vil kunne bli enige. Om man ikke kan bli enige i 
sak, kan man imidlertid bli enige om prosedyrer for å kom


me frem til konkrete beslutninger. Prosedyrene vil da kunne 
legitimere avgjørelsene. Enighet på dette plan forutsetter en 
felles overlappende rettsforståelse som er definert uavheng
ig av det pluralistiske mangfold av verdisyn. Dette rettsbe


grep er så bindende for alle borgere i et demokratisk sam
funn, uavhengig av personLige verdioppfatninger om det 


gode liv og akseptable belastningsnivå. Rettferdighet er en 
felles oppfatning av hva som er rimelige begrensninger for 
politiske tolkninger av verdisyn. En felles ide om rimelighet 
forutsetter at alle individer er frie, likeverdige og at de ikke 


insisterer på forrangen av noen moralsk doktrine, natursyn 
eller meninger om akseptable belastningsnivå. 


Hvem skal så, ut fra disse prinsipper, delta i beslutnings


prosessen om akseptable belastningsnivå? Svaret er alle 
som direkte eller indirekte hevder at de i større eller mindre 


grad blir belastet av forurensningen. Her kan det ligge en 
fare i at Effektstudien åpner for at "eksperter" som forskere . 


miljØsjefer og byråkrater i SFT bestemmer hva som er et 
akseptabelt belastningsnivå uten å gå i aktiv dialog med alle 


de som fakti sk berøres av forurensningen. 


Offentlig debatt om akseptable belastningsnivå kan gå i 







to "fallgruver": Debatten kan enten ekskludere dem debat
ten berører eller den kan holde et så høyt saklighetsnivå at 
avgjørelser blir tatt over hodet på berørte parter. Kombina
sjonen av djsse lyter anvendt på tålegrenseproblematikken 
kan iUustreres med "Jern-triangelen": Aluminiumindustrien 
har Effektstudien. SFr har sine forskningsprosjekter, hvis 
det blant disse dannes en konsensus om tålegrenser har man 
en felles forskergruppe med definerte tålegrenser ut fra et 
bestemt natursyn. Hvis så SFr og bedriftene på bakgrunn 
av denne forskning blir enige om akseptable belastningsni
vå i konsesjonsavtaler har man en "jerntriangel" mellom 
forskning, bedrift og SFT. Den er av "jern'' i den forstand at 
utenforstående ikke har midler eller kunnskap til å bryte inn 
i avgjørelsesprosessen. Men som vi har sett, gir den beslut
ninger som mangler legitimitet og som derfor er "skjøre". 


Forskning 


Bedrift SFT 
"Jerntriangelen" 


Nå kan det innvendes at både forskere, bedriftene og 
SFT forsøker å ta med legfolk i "høringsprosesser". Men 
høringsuualelser er ikke nok, da det er en vesensforskjell på 


uttalelse og delt.agelse. Begge deler er helt sentralt for legi
timiteten av en demokratiske beslutning. Legitimitet er 
knyuet tiJ rettferdighetsprinsipper om alles politiske frihet: 
Frihet for det første fra beslutninger hvor man ikke får an· 
ledning til å uttale seg og si sin mening om en sak, og for 
det andre frihet til å delta i beslutninger som angår både en 
selv og hele samfunnet. 


Det kan foreløpig konkluderes med at et akseptabelt be
lastningsnivå er akseptabelt når alles rett til både uttalelse 
og deltagelse i beslutningsprosessen er respektert. Det betyr 
at et belastningsnivå ikke er akseptabelt hvis de som berø
res av forurensningen hverken har han anledning til å unale 
seg eller delta i beslutningsprosessen som leder opp til en 
konkret konsesjonsavtale. 


Det finnes flere modeller for deltagelse der man møtes i 
konferanser for å drøfte akseptable belastningsnivå. En type 


"konferanse" var de forberedende ide-dugnader som Effekt
studien arrangerte i lokalmiljøet ved hvert enkelt verk vin
teren 1992. Representanter fra verk. kommunale organer, 
private organisasjoner og enkeltpersoner ble invitert til å 
fremme problemstillinger de mente var relevant for Effekt
studien. Disse varierte fra problemer knyttet til virkning på 
natur og helse til problemer med manglende informasjon 
og kommunikasjonsfora med verkene. Dene varierer ut fra 
lokale forhold, folk fra Lista var f.eks. mer opptatt av ut
slipp til sjØ enn folk ved Høyanger, som var opptatt av virk
ninger på skog. Ut fra sosiale forhold ser folk ut til å være 
mer opptatt av troverdighet i Mosjøen enn i Årdal. 


Selv om ide-dugnadene strengt tatt ikke er representative 
for beJe lokalsamfunn, så utgjØr de viktige signaler om 
hvilke områder som oppleves som spesielt kontroversielle 
med hensyn til fastsettelse av akseptable belastningsnivå. 
Når Effektstudien avslunes, kan det være at det som tidJig
ere ble opplevd som problemer, har vist seg å være sid nn
problemer. Folk i Sunndal var f.eks, spesielt bekymret for 


menneskers helse. De vitenskapelige forskningsresultater 
som nå foreligger om helseproblemer og aluminiumindustri 
vil enten k'Unne avkrefte eller styrke folks bekymring. Det 
ville være rimelig å arrangere oppfølgnings -"dugnader" 
ener Effektstudiens avslutning. 


4 KONKLUSJON 
Legfolk og eksperter vil vurdere hva som er et akseptable 
belastningsnivå forskjellig. En "tommelfinger-regel" kan 


være at der folk flest i følge ekspertene overdriver frykten 


for miljøskade og delfor vil sette en lav grense for aksepta
bilitet, der er det befolkningens syn som er styrende for ak
septabilitet. Når det derimot gjelder overveielser der folk 
flest i følge ekspertene undervurderer muligheten for miljø
skade og derfor vil sette en høy grense for akseptabilitet, 


der bør ekspertenes syn være veiledende for fastsettelse av 
belastningsnivå. 


Generelt er et "akseptabelt belastningsnivå" akseptabelt 
når alle berørte parters rett ti l både uttalelse og deltagelse i 
beslutningsprosessen er respektert. Det forutsetter for det 
første at beslutningsprosedyrer må følge felles spilleregler 


for demokratisk debatt. For det andre at beslutningsprose
dyrene aksepterer mangfoldet av ulike verdi- og natursyn i 
debatten. For det tredje at belastningsnivået er bestemt ener 
en debatt med høyt saklighetsnivå uten at dette utvikler seg 
til et "ekspertvelde". For det fjerde at beslutninger er be
stemt etter en debatt i alle fora: det vil si en debatt med seg 


selv, en debatt med lokalbefolkningen og en nasjonal og 
(eventuelt) internasjonal debatl 


l 
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