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Vi beklager, men det har dessverre sneket seg inn noen feil i teksten i Effektstudiens norske 
sammendragsrapport. 

Vi ber leserne gjøre følgende korreksjoner: 

Kap 4: 
l Tabell 4-9 (s. 34) skal det stå O - 1 O i første linje i stedet for O - O. 

Kap 5: 
Teksten til figur 5-12 (s. 50) skal lyde: "Andelen av dyr som utviklet skader som funksjon 
av andelen beitegrasprøver hvor fluoridinnholdet var lavere enn 30 mg F/kg tørrvekt. 

Kap 8: 
l forklaringen til figurene som viser F-verdier i beitegrasprøver er verdiene før 1 988 forbyttet 
med verdiene etter 1988. 

l figurtekst til figur 8.3-2 (s. 75) skal "(10-15 cm)" endres til "(0-15 cm) 

Figur 8.3-6 (s. 76) har feil målestokk. Riktig målestokk skal være O- 500m 
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Redaksjonskomiteen 
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STYRINGSKOMITEENS 
INTRODUKSJON 
Med detre present res Effektstudiens pro jekter i n a:mlet sluttrapport. 

Der er for enkelt å i at de[te alene er resulratet av fire år forskningsarbeid, 
da d t for n ror d l bygger pa arbeidsinn ats fra tidligere år. 

Effektstuclien er h Uer ikke over m d deue, men vil bli vid reført som arbeids
metOde og tankesett i vår tilnærming ti l de miljøutfordringer vi rår overfor. 

amarbeiclet med de mang eksterne f 1 kningsin titu jon r har vært lærerikt 
og gitt ny og for-hå pendigvis gjensidig innsikt. 

Por Styringskomlteen 

~~u~ 
Bjørn Erik Pahlberg 
Formann 



FORORD 
Denne rapporten sammenfatter de viktigste problemstillingene og resultatene fra 
et fireårig forskningsprosjekt, NORSK ALUMINIUMINDUSTRI OG MILJØ, om loka
le forurensningseffekter i omgivelsene rundt aluminiumverkene i Norge -
heretter kalt Effektstudien. 

Prosjektet ble satt i gang som en følge av den såkalte "Tålegrense-konferansen" 
i Årdal våren 1990. Viktige mål har vært: 

• å få bedre forståelse av sprednings-, opptaks- og virkningsmekanismer 
av utslipp fra verkene, 

• å kartlegge bedre sammenhengen mellom ulike utslippsnivåer og 
grader av skade fra organismer og økologiske systemer, 

• å kartlegge grader av skadevirkninger ved det enkelte verk i dag og 
vurdere muligheten til å forutse effekten av endrete utslipp i fremtiden, 

• å formidle kunnskapene til dem det angår (myndigheter, ansatte, 
lokalbefolkning og interesseorganisasjoner), som et felles fundament 
for å ta stilling til hvilke miljømål som skal settes. 

Hydro Aluminium, Elkem Aluminium og Sør-Norge Aluminium har finansiert 
studien (61 o/o) sanunen med Norges Forskningsråd (39 o/o). Prosjektet har hatt en 
total kostnadsramme på 17,5 millioner kroner. 

Den foreliggende sammendragsrapporten bygger på en serie forskningsrap
porter, som publiseres samtidig med denne. Disse kan bestilles enkeltvis eller 
samlet. Samlingen av forskningsrappotter kan bestilles med referansen: 
Ongstad, L., Stoll, C.l. og Aasland, T. (red.). Norsk Aluminiumindustri og miljø. 
Prosjekt for effektstudier av industriutslipp fra primæraluminiumverk i Norge. 
Rapp01ter fra delprosjekter. Aluminiumindustriens Miljøsekreteriat, Oslo 1994. 
ISBN 82-993305-0-5. 

I tillegg vil en del resultater publiseres i form av vitenskapelige artikler og dok
torgradsavhandlinger, som vil kunne bestilles fra det enkelte forskningsinstitutt. 

Sammendragsrapporten er skrevet av en redaksjonskomite bestående av Leif 
Ongstad, Trond Aasland og Cato Isene Stoll (prosjektleder). Referansene i 
sammendragsrapporten er i hovedsak begrenset til de underliggende prosjekt
rapporter, som gir et mer komplett referanseverk. 

Vi har med denne rapporten ønsket å gjøre resultatene i prosjektet tilgjengelig 
for et bredere publikum. Den har vært forelagt forskerne og aluminiumverkene 
for kommentar. Mange har bidratt med råd og innspill for å ivareta både faglige 
og pedagogiske hensyn og fortjener vår takk. For den grafiske utforming og 
produksjon takker vi medarbeiderne i Hydro Media. 

I l. utgave av sammendragsrapporten var det dessverre en del feil og unøyak
tigheter. Disse ble rettet i forbindelse med oversetting av rapporten til engelsk, og 
er korrigert i den foreliggende 2. utgave. 

Redaksjonskomiteen 

Leif Ongstad Cato Isene Stoll Trond Aasland 

Oslo, januar 1995 



• Effektstudien er blitt gjennom
ført i en periode med til dels 
store utslippsreduksjoner ved 
noen av verkene. For noen av 
de virkningene som er blitt stu
dert, har man kunnet registrere 
en rask bedring. I andre tilfeller 
vil det kunne ta flere år før en 
eventuelt kan registrere noen 
endring. 

• Ved siden av å være en natur
vitenskapelig studie, har 
Effektstudien også bidratt til å 
belyse viktige verdispørsmål 
knyttet til begrepet "tålegren
ser", og til å skape kommunika
sjon mellom forskere, industrile
dere, lokalbefolkning og myn
digheter. 

HOVEDKONKLUSJONER 
VEGETASJON, JORDSMONN OG FERSKVANN 
t;il Fluoridopptak fra luft er den viktigste årsak til vegetasjonsskader rundt 

aluminiumverkene. På de mest belastede stedene og for et begrenset antall 
plantearter, synes opptak fra jord også å kunne ha betydning for det nåvær
ende skadebildet. 

t~ Aluminium fra støvutslipp, eller aluminium utløst fra jordsmonnet, tas i en viss 
grad opp i planter, trolig bundet til fluorid. Uhdersøkelser i Årdal og i vekst
husforsøk ga indikasjoner på at dette kan medvirke til skader i verkenes umid
delbare nærområder. Det vil kreve videre forskning å avklare om aluminium 
har betydning for skader på vegetasjon nær verkene. 

~m Mengden plantetilgjengelig fluorid i jordsmonnet reduseres når tilførselen fra 
lufta opphører eller reduseres. Dette skjer ved nedvasking til dypere jordlag, 
hvor fluorid bindes i mineraljorda. 

F1:J Det er vist at bartrær gir rask respons på endrete utslippsforhold. Trær som i 
tidligere perioder med høy belastning har hatt redusert vekst, har rask~ gjen
vunnet veksten når utslippene er blitt redusert, og fluoridnivået i barnålene 
har sunket tilnærmet tilsvarende reduksjonen i utslipp. 

!'S Selv om det er usikkerhet omkring effektene av forurenset jord og varigheten 
av disse, er det mest sannsynlig at akkumulerte effekter av mange års 
fluoridutslipp vil være forbigående hvis utslippene reduseres til et nivå som 
ikke gir nye skader. I områder som har hatt større skader, kan imidlertid 
naturlig restitusjon av f.eks. furuskog ta lang tid på grunn av konkurranse fra 
løvskog, beitepress og andre forhold. 

id Det ble funnet at det lokale klimaet har betydning for plantenes følsomhet 
overfor fluorid. Ved prøvestasjoner i nærmiljøet som hadde samme fluorbelast
ning, målt som fluoridnivå i bladene, var skadene større i Mosjøen enn på 
Husnes, som igjen hadde større skader enn i Årdal. I tillegg til klimafaktoren 
kan imidlertid genetisk tilpasning (utvelgelse av fluorid-tolerante individer) ha 
bidratt til at skadene i Årdal er mindre enn fluoridnivået skulle tilsi. 

, ·l Rekkevidden og omfanget av fluoridforurensning beror i stor grad på de 
topografiske og meteorologiske forholdene. Verk i trange dalfører medfører 
langt mer vidtrekkende fluoridbelastning enn verkene i åpne kystområder. 
Base1t på fluoridinnhold i rogn øker belastningen i rekkefølgen 
Lista < Husnes < Karmøy < Mosjøen < Høyanger < Sunndal < Årdal. 

~l Grensene for skader på skog varierer mye med verkets beliggenhet. Som en 
grov pekepinn kan antydes at med dagens forhold mellom gassformig og støv
formig fluorid i utslippene, synes nye skader på baJtrær ikke sannsynlige hvis 
utslippene holdes under ca. 10 kg F/ time. I forhold til en slik grense vil det 
fortsatt være behov for utslippsreduksjoner både i Årdal og i Sunndal. En slik 
grense er imidle1tid ilcke tilstrekkelig til å unngå moderate skader i verkenes 
umiddelbare nærområder, og følsomme arter som liljekonvall og perikum vil 
fortsatt kunne få skader over et større område ved verk med ugunstig belig
genhet. Hvis en også legger til grunn at vegetasjon i verkenes nærområder 
ikke skal påføres skader av betydning, vil det også være behov for utslippsre
duksjoner i Mosjøen. 
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• Jorda har stor kapasitet til å binde fluorider og aluminium. Dette har medført 
at en finner liten påvirkning på bekker og gmnnvann selv i områder som har 
vært sterkt belastet i over 40 år. 

VILT 
• Det er stor variasjon i fluorbelastning hos vilt i de ulike aluminiumkommune

ne. Dette har sammenheng med forskjellene i fluomtslipp , topografi og klima. 

• Hjortedyr (rådyr, hjort og elg) er sårbare for fluoridpåvirkning. Dette ytrer seg 
i form av tannskader, og i sjeldne tilfeller skjelettskader. Også harer som opp
holder seg nær verkene, kan utvikle tannskader på gmnn av fluoridbelastning. 
Undersøkelser av fugl (kanadagås, måke) viste forhøyet fluoridbelastning i 
skjelett og eggeskall i verksnære områder, men ingen skader ble påvist. 

• Størst antall hjortedyr med fluoridskader på tennene ble funnet i Årdal (17 
hjort av 101 og en elg av 30), dernest i Sunndal (4 hjort av 406 og 3 rådyr av 
217). To hjorter i Årdal og ett rådyr i Sunndal hadde så høy belastning at de 
også hadde symptomer på skjelett-fluorose. Ved Husnes hadde 3 hjort av 397 
klare tannskader. Ved Lista hadde 4 rådyr av 236 tannskader, hvorav ett hadde 
alvorlige skader. Ved de øvrige verkene ble det ikke funnet dyr med fluorid
relaterte skader. 

• Den relativt høye belastningen på rådyr ved Lista er noe overraskende tatt i 
betraktning de lave verdiene i vegetasjonsprøvene og beitegrasprøvene, men 
skyldes at en stor andel av de undersøkte dyrene trolig beiter nær verksom
rådet store deler av sitt liv. 

• Fluoridnivået i hjort i Årdal var klart lavere enn ved undersøkelser i 1970-åre
ne. Men innenfor undersøkelsesperioden 0990-93) ble det ikke funnet klare 
trender til nedgang i fluorid-nivået i unge dyr til tross for utslippsreduksjoner i 
perioden, og til tross for at man også har målt nedgang i fluoridnivået i vege
tasjonen. Resultatene tilsier imidlertid at konsekvensene av endrete utslipp er 
mindre fomtsigbare for vilt enn for vegetasjon, og at man må ha lengre tids
serier for å kunne konstatere trender. 

• Sett fra et dyrevernmessig synspunkt er situasjonen for ~ille dyr mndt norske 
aluminiumverk bedre enn på 60 og 70-tallet. På bestandsnivå er forekomsten 
av alvorlig fluorid-relaterte tann- og knokkelskader liten, men det finnes 
fremdeles enkeltindivid som er alvorlig affisert. 

HUSDYR 

• Situasjonen for husdyr (storfe og sau) er klatt bedret i forhold til tidligere år. 
Forekomst av alvorlige tann- eller knokkelskader er tilnærmet eliminert i de 
senere år. Ved Lista, Karmøy, Husnes og Mosjøen kan husdyrhold skje uten 
eller tilnærmet uten restriksjoner. I Høyanger, Sunndal og Årdal er det fortsatt 
behov for forebyggende tiltak ved gårder som ligger 5-10 km fra verkene i de 
dominerende vindretninger. 

MARINT MILJØ 
• PAH (Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner), som er en del av tjærestoffene 

som slippes ut til sjø, anrikes i bunnsedimenter og i organismer som blåskjell 
og snegler. Flere av PAR-forbindelsene er regnet å kunne være kreftfrem-



kallende. Med unntak av Årdalsfjorden er det ikke påvist skader av betydning 
i bløtbunnsfaunaen. I Årdalsfjorden er et mindre bunnområde (0,2 km2) dødt, 
mens et omkringliggende område (l km2) har redusert bløtbunnsfauna etter 
tidligere store utslipp. Det er ikke klart om disse skadene skyldes PAH eller 

rett og slett nedslamming med bl.a. kokspartikler. 

• PAH i bunnsedimenter brytes svært langsomt ned. Forstyrrelser av sediment
ene i form av dyrs påvirkning kan frigjøre noe PAH, men trolig i ubetydelig 
grad. Etter som utslippene nå er redusert, vil tildekking med nye sedimenter 
gradvis redusere tilgjengeligheten av PAH i sedimentene, men dette er en 
langsom prosess de fleste steder. 

• PAH kan spores i muslinger og snegler over relativt store avstander fra verk
ene, mens P AH i mindre grad anrikes i fisk og skalldyr. Det er ikke funnet in
dikasjoner på skader på fisk, skalldyr eller hardbunnsorganismer i de norske 
fjordene som kan knyttes til PAH. Som følge av utslippsreduksjoner er P AH
nivået i muslinger og snegler nå betydelig redusert de fleste steder. 

• Andre komponenter i utslippene (fluorid, pattikler og eventuelt cyanid) og pH 
har kun moderate og helt lokale effekter i utslippets nærsone, det vil si innen
for noen hundre meter fra utslippspunktet. 

MENNESKERS HELSE 
• Det er blitt undersøkt om det er økt kreftrisiko for den alminnelige befolkning

en i "aluminium-kommunene". Kreftstatistikken viser imidlertid gjennomgå
ende samme eller lavere krefthyppighet enn landsgjennomsnittet. 

• Beregninger antyder at P AH-eksponering fra uteluft kan medføre ett tilfelle av 
blærekreft hvert 30. år blant menn og hvert 100. år blant kvitmer i aluminium
kommunene. For lungekreft blir de tilsvarende tallene ett tilfelle hvert 100. år 
blant menn og hvert 300. år blant kvinner. Til sammenlikning vil det uansett 
inntreffe 200-220 tilfeller av disse kreftformene hvert tiår i aluminiumkommu
nene dersom de heretter følger landsgjennomsnittet. 

• Den beregnede risikoen for kreft knyttet til å spise PAH-fomrenset mat (sjø
mat, salat, fmkt og bær) i moderate mengder er mindre enn risikoen knyttet til 
å puste inn uteluft i aluminiumkommunene. 

• Det er funnet ut at barn som har bodd i Årdal har en høyere hyppighet av 
astma og allergi enn barn som har bodd i en landkommune i oppveksten. 
Utslaget er klarest når barna har bodd i Årdal i alderen 1--6 år, men det er ikke 
klart om dette skyldes at eksponeringen var høyere da disse barna vokste 
opp, eller om de yngste barna er mer sårbare. Det er antatt at den økte hyp
pigheten kan ha sammenheng med eksponering for svoveldioksid (S02) og 

eventuelt fluorider, men det ble ikke funnet noen sikker sammenheng mellom 
graden av slik eksponering og hyppigheten av astma og allergi. 

9 



INNLEDNING 

V 

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 "Tålegrensekonferansen11 i Årdal 
i 1990. Denne hadde som mål å diskutere grunnlaget for å etablere tilsvarende 
lokale tålegrenser for utslipp fra aluminiumverk. 

Slike tålegrenser ble sett på som viktige faktorer i en større beslutningspro
sess for den videre utviklingen av denne industrien i Norge. Konferansen kon
kluderte med at det på mange områder var et mangelfullt naturvitenskapelig 
grunnlag for å sette tålegrenser, og at det var behov for et prosjekt som kunne 
angripe problemstillingene systematisk. Det ble imidlertid også klart at begrep
et "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? 

11 



Figur 1-2 
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Veterinærinstituttet 

På denne bakgrunn tok de tre aluminiumprodusentene i Norge (Hydro Alumin
ium, 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. 

Styringskomite 

Hydro 
Aluminium a. 

Jordsmonn, 
vegetasjon 

og :ferskvann 

Figur 1-1. 

Direktør B. E. Dahlberg 
Verksdir. O. kil!lr 
Direktør R. Mntslrandcr 

og 
husdyr 

Arbeidsutvalg 

HA Sunndal 

HA Karmøy 

SjeliogcnJør 
M. Leinum 
Mil~ø-og 
P. Ravn 

Observatører: Norges forskningsråd, Statens 
forurensningstilsyn og Direktoratet for 
naturforvaltning 

I tillegg har Norsk institutt for luftforskning (NILU) arbeidet med spredningsmo
deller, som en støtte til de øvrige prosjektene. Prosjektene har vært organisert 
som vist i figur 1-2. 

I tillegg til de faglige hovedområdene som er vist på figuren, 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. 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Aluminiumindustrien i Norge kan dessverre ikke sklyte av et plettfritt rulleblad i 
miljøsammenheng. Fluoridskadene i forbindelse med etableringen av verket i 
Årdal etter 2. verdenskrig, og særlig etter utvidelsene på begynnelsen av 60-tallet, 
var den direkte foranledning til at Røykskaderådet og Kontrollutvalget for alu
miniumindustrien 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, bortsett fra at nye verk fortrinnsvis ble 
lokalisert i åpne kystområder som var mindre sårbare enn de trange dalførene 
som Årdal, Sunndal og Høyanger ligger i. 

Først på begynnelsen av 70-tallet begynte man for alvor å få en reduksjon i ut
slippene. Etter noen tilbakeslag fram mot 1980 og på midten av 80-tallet, er utslip-



pene av fluorid blitt redusert til ca. 1/3 av nivået på 70-tallet, til tross for produk
sjonsøkning. Disse reduksjonene har latt seg realisere gjennom målbevisst satsing 
på bred front, en satsing som har vært mulig fordi både ledelse og grunnplan i 
bransjen har innsett at en ind';lstri 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 ansvar 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 forutseende nok om fremtidige krav. 

Utslippsreduksjonene har dels kommet som en konsekvens av strengere ut
slippsgrenser, dels er utslippsgrensene blitt innstrammet som følge av at man 
oppnådde reduksjoner (Figur 1-3.). Denne pragmatiske tilpasningen av utslipps
grenser har for en stor del vært teknologidrevet; behovet for utslippsreduksjoner 
har til nå vært ganske åpenbart. 

Etter en slik periode med forbedringer må en erkjenne at man på mange om
råder kanskje nærmer seg grensen for hva en realistisk kan oppnå uten å gjen
nomføre gjennomgripende moderniseringer. Slike moderniseringer vil kreve store 
investeringer, og vil ikke komme som resultat av at man skal forbedre miljøet 
alene. Mange av de eldste enhetene er urasjonelle og lite konkurransedyktige på 
lengre sikt når miljøhensyn tas med. Det er også en del av denne industriens vir
kelighet at man må bygge relativt store nye enheter 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 reduksjon. 

Investeringer av en slik størrelse vil betinge fortsatt drift i flere tiår ved de verk
ene 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 forholde seg til. Det naturlige 
spørsmål fra _industriens side er da i hvilken grad skadevirkningene nå er redusert 
til et "akseptabelt nivå". Og der dette fottsatt 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. Industrien trengte et fundament for viktige beslutning
er. Etter fire års forskning er mange pilarer til dette fundamentet på plass, mens 
noen områder trenger videre forskning. H_ovedutfordringen nå ligger ikke i å 
skaffe mer kunnskap, men i å engasjere industri, forvaltning, interesseorganisasjo
ner og lokalsamfunn til i fellesskap å ta del i den kunnskapen som allerede fore
ligger, og ta stilling til de valg som denne kunnskapen stiller oss overfor. 

1.2 PROBLEMSTILLINGER I EFFEKTSTUDIEN 
Effektstudien omhandler de lokale effektene av forurensninger rundt aluminium
verkene og omfatter effekter på flora, 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 gjott av Kontrollutvalget for Alumin
iumindustrien gjennom flere tiår. Det er også gjort omfattende studier vedrørende 
arbeidsmiljø og helse gjennom Aluminiumindustriens Miljøsekretariat. 

Det ble innledningsvis gjort en utsiling av problemstillinger basert på den kunn
skap man allerede hadde. Det ble i denne forbindelse erkjent at mye av den in
formasjon man hadde om miljøvirkninger var sentrert rundt det "matnyttige": 

KgF/time 
60 ~ ,.,......------------..., 

50 ~ 

40 ~ 

30 ~ 

20 ~ 

10 ~ 

1970 75 80 85 90 1995 

Figur 1-3. Utvikling i utslipp og utslippsgrenser 
ved Årdal Verk. Utslippsgrensene er satt av 
Statens forurensningstilsyn. 
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• God informasjon om husdyr, mindre systematisk informasjon om vilt. 
• Bedre informasjon om viktige, jaktbare dyr som hjort og rådyr enn om f.eks. 

hare og fugl. 
• God informasjon om kommersielt viktige treslag som gran og furu, mindre om 

løvtrær og andre planter. 

En gjennomgående problemstilling 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 interesse å kartlegge 
virkningene på de antatt mest følsomme artene, selv om disse ikke nødvendigvis 
hadde særlig stor betydning hverken økonomisk eller økologisk. De kan imidler
tid tjene til å gi tidlige varsler om at man nærmer seg eller overskrider en tåle
grense. 

I perioden før og i løpet av Effektstudien har det ved mange av verkene skjedd 
en betydelig reduksjon i utslippene. Et viktig poeng i Effektstudien har derfor 
vært å registrere og evaluere eventuelle konsekvenser i form av reduse1te virk
ninger. 

1.3 IDEDUGNADER 

For å imøtekomme lokalbefolkningens behov for informasjon, og for å formidle 
deres spørsmål og bekymringer til forskerne, ble det arrangert idedugnader i 
lokalsamfunnene tidlig i Effektstudien. Resultatene av studiene vil også bli presen
tert og diskutert i slike fora. 

1.4 AVGRENSNINGER 
Selv om Effektstudien har et stmt omfang, både i antall problemstillinger, geogra
fisk utstrekning og økonomisk, er den ikke altomfattende med tanke på miljø
effekter av aluminiumproduksjon. Effektstudien er rettet mot lokale effekter på 
det ytre miljø nmdt smelteverkene. Problemstillinger som er viktige, men som 
ikke er tatt opp her er: 

• Mulige globale effekter som følge av f.eks. utslipp av "drivhusgasser" 
• Miljøeffekter av råstoffproduksjon, viderebearbeiding og bruk av aluminium

produkter (livsløpsvurderinger) 
• Virkninger av kraftproduksjon 
• Arbeidsmiljø 

Europeisk aluminiumindustri har gått sammen om å samle inn livsløpsdata for 
aluminiumproduksjon, herunder råstoffproduksjon, smelteverk, omsmelteverk og 
bearbeidingsvirksomhet. 



ALUMINIUMTEKNOLOGI OG UTSLIPP 

V 

Norsk aluminiumindustri startet med bygging av en rekke små aluminiumverk i 
perioden 1908-1928. Av de seks verkene som ble startet i denne perioden er 
det bare verket i Høyanger som fortsatt består. Etter 2. verdenskrig kom den 
neste etableringsperioden, hvor ytterligere seks verk ble etablert mellom 1948 
og 1971. Etter dette har det gradvis skjedd en ekspansjon og modernisering av 
de syv verkene som i dag er i drift. 
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• Nedlagte verk 
• Verk i dt'ift 

Figur 2-1. Norske aluminiumverk. 

16 

Fabrikksted Driftsår Kapasitet (1000 t) 
Haugvik 1927- 1940 9 
Mosjøen 1958- 120 
Sunndalsøra 1954 - 140 
Stongfjorden 1908- 1946 0,7 
Høyanger 1917 - 68 
Årdal 1948 - 185 
Tyssedal 1916- 1983 24 
Husnes 1965 - 80 
Karmøy 1967 - 220 
Lista 1971 - 80 
Vigeland 1908- 1948 3,5 
Evdehavn 1914- 1975 8.5 

Figur 2-1 viser lokaliseringen av de verkene som er og har vætt i drift i Norge. 
Karakteristisk for de første verkene var at de ble lagt nær kraftkilden, ofte i trange 
dalfører. Senere har teknologien for kraftoverføring gjort det mulig å lokalisere 
verkene langt fra kraftkilden. 

Samlet kapasitet i Norge er nå nesten 900.000 tonn pr. år, som utgjør rundt 5 o/o 

av verdensproduksjonen av aluminium . 

• 1 Aluminiumoksid 

Ktyolitt
bad 

Silo . . 
Alurmnmmoksid 

l Anoder (karbon) 

Ovnskasse i Katode Smeltet Digel 
stål (karbon i aluminium 

bunn og sider) 

Figur 2-2. Hovedtrekkene i primærproduksjon av aluminium. 

2.1 PRIMÆRPRODUKSJON AV ALUMINRJM 

lngotbarrer 

~ Pressbolt 

'-~ 
~ Valseblokker 

Produksjonskjeden for fremstilling av aluminium består i hovedsak av: 

l. Utvinning av bauksitt fra åpne gruver 
2. Fremstilling av aluminiumoksid 
3. Metallproduksjon 
4. Ferdigvareproduksjon 

Effektstudien er knyttet til selve metallproduksjonen i Norge. 






























































































































































