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Miljøgifter er stoffer eller kjemiske
forbindelser som er lite nedbrytbare (persistente), kan hope
seg opp i levende organismer
(bioakkumulere) og er giftige.
Noen miljøgifter, som tungmetaller
og dioksiner, kommer fra naturen
og har alltid eksistert. Andre
miljøgifter, som polyklorerte
bifenyler (PCB) og bromerte
flammehemmere, er menneskeskapte og finnes ikke naturlig.
Det fryktes at miljøgiftene medvirker til helseproblemer som
nedsatt fruktbarhet, økning i astma
og allergi, diabetes, kreft og til
nevrologiske skader som blant
annet kan føre til lærevansker
og hyperaktivitet.
Felles for de fleste miljøgifter er
at skadeeffektene har blitt oppdaget lenge etter at stoffet er tatt i
bruk. Det skyldes til dels at det tar
tid å utvikle metoder for å måle
graden av eksponering – for
eksempel som biomarkører i urin
eller blod. Graden av eksponering
kan så relateres til helseutfall, men
kan ikke fortelle oss noe om årsaksmekanismene, til det trengs andre
typer studier. I denne artikkelen
presenteres et lite utvalg av organiske miljøgifter som mistenkes
å kunne bidra til utviklingen av
astma og allergisk rhinitt.
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iljøgiftene deles vanligvis inn
i to grupper: uorganiske og
organiske. Uorganiske miljøgifter er tungmetaller som for eksempel bly og kvikksølv. Eksempler
på organiske miljøgifter er dioksin,
bromerte flammehemmere og
PCB-er. Noen tungmetaller er
sporelementer som er essensielle for
oss, men som i større konsentrasjoner kan bli helseskadelige. Stoffer
som er svært lite nedbrytbare og har
en høy grad av bioakkumulering,
regnes som miljøgifter – selv om de
ikke har kjente giftvirkninger. Videre
er det noen stoffer som har vist seg
å ha negative helseeffekter som
omtales som miljøgifter – til tross for
at de er lite persistente. Eksempler
på dette er kjemikalier som bisfenol A
(BPA) og plastmyknere (ftalater) som i
liten grad bioakkumuleres, men hvor
svært mange kilder til eksponering
fører til et mer eller mindre konstant
nivå av disse kjemikaliene i miljøet
og i kroppen. Uorganiske miljøgifter
har blitt satt i sammenheng med
skader på blant annet sentralnervesystemet og hjerte- og karsykdommer (f. eks bly). Uorganiske miljøgifter er i liten grad relatert til astma
og allergi, men partikler fra forurensning som f.eks dieseleksos kan
absorbere uorganiske miljøgifter
som bidrar til å forsterke utviklingen
av allergi og utløse astma (1, 2).
Tungmetallene skiller seg også
fra andre miljøgifter ved at de ikke
produseres eller brytes ned gjennom
menneskeskapte prosesser.
Denne artikkelen vil ta for seg et
utvalg av de mest kjente organiske
miljøgiftene (SE TABELL 1 SIDE 26).

Triklosan
Triklosan (5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol) er et kommersielt
fremstilt kjemikale med antibakterielle egenskaper som brukes som
konserverings- og bakteriedrepende
middel for å hindre vekst av bakterier
i produkter på hud og i munnslimhinnen (for å forebygge karies). Triklosan
har vært i produksjon i over 40 år,
men metoder for å måle biomarkører
av triklosan i urin ble først kommersielt tilgjengelig 30 år senere (3).
Triklosan skilles raskt ut av
menneskekroppen (halveringstid
< 24 timer), men er blitt en utbredt
miljøgift i avløpsvann (4). Triklosan
brytes svært sakte ned i naturen og
akkumuleres i akvatiske arter, blant
annet i fisk og marine pattedyr (5).
Det er beregnet at 85  % av det totale
volumet av triklosan som produseres,
tilsettes tannkrem og andre kosmetiske produkter (f.eks deodoranter
og hudkremer) (6, 7). I tillegg har
triklosan blitt tilført vaske- og
rengjøringsprodukter, tekstiler (blant
annet treningstøy), og sko og såler.
I den norske Miljø- og barneastmastudien (MBA-studien) ble det samlet
inn urin fra 623 norske 10-åringer
mellom 2001 og 2004. Det ble funnet
målbare nivåer av triklosan i 47  % av
urinprøvene. Konsentrasjonen av
triklosan var assosiert med rhinokonjunktivitt og allergisk sensibilisering
(forhøyede nivåer av serum spesifikt
IgE og positiv hudprikktest mot
inhalasjonsallergener) (8). Tilsvarende sammenheng mellom triklosan og
allergisk sensibilisering og høysnuesymptomer ble rapportert i den

Eksponering for en rekke organiske miljøgifter kan påvirke immunsystemet og mistenkes å kunne bidra til utvikling av astma
og allergi. Organiske miljøgifter kjennetegnes ved at de er lite nedbrytbare og bioakkumuleres i organismer. FOTO: COLOURBOX.COM

amerikanske studien National
Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) (9, 10).
Det har ikke blitt rapportert noen
sammenheng mellom triklosaneksponering og astma i de epidemiologiske studiene (8, 10). I en musemodell for astma ble det funnet at
nivåene av ovalbumin (OVA)-spesifikt
IgE, Interleukin-13 (IL-13) og eosinofile granulocytter i lungene (som alle
finnes i høyere konsentrasjoner ved
allergiske reaksjoner) økte etter
eksponering med både triklosan og
OVA sammenlignet med OVA-eksponering alene (11). Triklosan kan føre
til utvikling av resistente bakterier
og norske helsemyndigheter ønsker
av den grunn å redusere bruken av
triklosan i forbrukerprodukter på det
norske markedet, slik at det i dag
antagelig er færre produkter som
inneholder triklosan. Det finnes for
øvrig ingen tilgjengelig oversikt over
produkter som inneholder triklosan,
men for produkter som inneholder
triklosan, skal det opplyses om dette
i innholdsfortegnelsen.

Ftalater
Ftalatene (plastmyknerene) er
kjemiske forbindelser som hovedsakelig brukes som mykgjørere i plast,
og finnes i produkter som lim, maling
og kosmetikk, og særlig i polyvinylklorid (PVC) som blant annet brukes i
gulvbelegg, kabler og bygningsmaterialer, klær, leketøy, innpakningsmateriale og medisinsk utstyr (12).
Ftalatene i myk PVC og plastprodukter er ikke kjemisk bundet og lekker
fra produktene og ut til omgivelsene.
Kontaminering av mat er antatt å
være den viktigste kilden til eksponering hos voksne, mens barn kan få i
seg ftalater fra plastleker og støv (12).
Ftalater brytes forholdsvis lett ned i
vann, men brytes saktere ned i
sedimenter og jord. Graden av
bioakkumulering påvirkes av organismenes evne til å bryte ned stoffene.
Hos mennesker skilles ftalatene raskt
ut av kroppen i urin (<24 timer) men
bioakkumuleres noe i laverestående
organismer som krepsdyr.
Ftalater ble introdusert allerede i

på 1920-tallet, og di-2-ethylhexylftalat (DEHP) ble tatt i bruk i PVC i
1931. Noen ftalater er klassifisert
som reproduksjonsskadelige og
skadelige for fosteret, og noen er
også klassifisert som miljøskadelige.
I 1999 innførte EU forbud mot å bruke
ftalatene DEHP, di-n-butyl-ftalat
(DBP), butyl benzyl-ftalat (BBP/BBzP)
i alle leker og småbarnsprodukter og
diisodecyl-ftalat (DIDP), diisononylftalat (DINP) og di-n-octyl-ftalat
(DNOP) er forbudt i leker som barn
kan ta i munnen. DEHP, DBP og BBzP
er i tillegg forbudt i kosmetikk.
En av de første observasjonene
som førte til hypotesen om at plastmykere kan påvirke respiratoriske
utfall, er fra den norske Miljø- og
barneastmastudien og rapporterte
om økte risiko for bronkial obstruksjon de to første leveår dersom barna
hadde PVC-gulv i hjemmet sammenlignet med dem som hadde parkett
(13). Sammenhengen mellom PVC
overflatematerialer i hjemmet og
astma og allergi har også blitt
bekreftet i meta-analyser (14).
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Senere har det blitt mulig å måle
biomarkører for ftalateksponering
(ftalat-metabolitter) i urin, og flere
studier har rapportert sammenheng
mellom konsentrasjon av ftalater i
urin og astma og allergiske symptomer hos barn. Dette har blant annet
blitt rapportert i studier fra Sverige
(15) og Bulgaria (16). Hos norske
10-åringer fant man at nivåene av
metabolitter fra DINP og DIDP i urin
var assosiert med astmaforekomst
(17). Det var ingen sammenheng
mellom de målte nivåene av ftalalatmetabolitter i urin og rhinitt og allergisk sensibilisering. I den amerikanske NHANES-studien ble det funnet
en positiv assosiasjon med monobenzyl-ftalat (MBzP; nedbrytingsprodukt
av BBzP) og allergiske symptomer og
allergisk sensibilisering hos voksne,
men ikke hos barn (18).
Globalt er produksjonen og bruken
av ftalater synkende, og på grunn av
forbudene i Norge og EU er bruksmønsteret endret slik at det i dag brukes mindre av de mest skadelige
ftalatene som DEHP i forhold til de
mindre skadelige ftalatene som DINP
og DIDP. De sistnevnte var for øvrig
de ftalatene som var assosiert med
astma i den norske studien (17).
Noen av utfordringene vi står overfor
i forskningen er at det finnes svært

mange typer ftalater og det er sjelden
at det er de samme ftalatene som
måles i hver av studiene, noe som
gjør det vanskelig å trekke sikre
konklusjon fra studiene. Vi vet også
fremdeles altfor lite om eventuelle
mekanismer som kan forklare
sammenhengene vi ser.

Bisfenol A (BPA)
Bisfenol A brukes i blant annet
polykabonatplast, som er en type
hardplast, og i ulike epoksyprodukter
og finnes i mange produkter som for
eksempel drikkeflasker, kassalapper,
hermetikkbokser med epoksylakk,
maling, lim og tannfyllinger. BPA
brytes forholdsvis lett ned i vann
og er ikke særlig bioakkumulerende.
Stoffet er hormonforstyrrende og er
mistenkt å kunne skade reproduksjonsevnen.
I en studie fra USA ble det nylig
rapport en sammenheng mellom
BPA-eksponering etter fødsel og
astma opp til sju års alder, men
derimot så man ingen sammenheng
mellom (mors) eksponering for BPA i
svangerskapet og astma ved sju år
(19). Tilsvarende er blitt rapportert fra
eksperimentelle studier; kontinuerlig
BPA-eksponering etter fødsel ble
assosiert med økt eosinofil inflamma-

sjon i lungene, hyperreaktive luftveier
og økte nivåer av spesifikt IgE i OVAsensibiliserte mus, mens BPA-eksponering før fødsel ikke viste noen
påvirkning på de respiratoriske
markørene (20). Dette kan tyde på at
effekten av BPA er avhengig av
tidsrommet og alder ved eksponering,
noe som kan forklare de lite konsistente forskningsresultatene.
I en tidligere studie ble det rapportert at nivåene av BPA hos norske
gravide kvinner var mye høyere enn
nivåene hos gravide kvinner fra
Nederland og USA (21). Det ble
spekulert i om inntaket av BPA hos
norske kvinner skyldes at det ble
spist mer pålegg på boks (f.eks
makrell-i-tomat) og tube (f.eks kaviar)
i Norge, men dette kunne ikke
bekreftes. I ettertid har det imidlertid
vist seg laboratorieprosedyrene kan
ha påvirket de målte verdiene (22).
Dette bekrefter hvor viktig det er å
planlegge innsamling og håndtering
av biologisk materiale nøye i forhold
til hvilke analyser som skal utføres i
etterkant.

Persistente organiske
forbindelser (POPer)
Persistente organiske forbindelser er
ikke-nedbrytbare menneskeskapte

TABELL 1. Oversikt over noen vanlige organiske miljøgifter.
FORBINDELSE

OPPHAV

BRUK/ILDER/EKSPONERING

EKSPONERINGS-VEI

BIOAKKUMULERING

MÅLBART I
BIOLOGISK
MATERIALE

Bisfenol A

Industrielt fremstilt

Hard plast, kontaminert mat,
drikkeflasker, hermetikkbokser

Oralt

Liten grad av bioakkumulering

Urin

Bromerte
flammehemmere

Industrielt fremstilt

Ulike typer polymermaterialer:
elektriske produkter, bygningsmateriale, maling/lakk/lim,
plastråstoffer, tekstiler.

Lunge

Kontaminerer jord og vann.

Morsmelk

Dioksin

Uønsket biprodukt fra industrielle prosesser og fra sterk
oppvarming av organiske stoffer
som inneholder klor

Hovedsakelig mat (fisk, meieriprodukt, kjøtt og vilt)

Oralt (mage)

Fettløselig. Menneske (halveringstid 7–11 år for TCDD som
er det mest studerte dioksinet)

Blod,
morsmelk

Ftalat

Industrielt fremstilt

Myk plast: kontaminert mat, kosmetikk, medisinsk utstyr(diffunderer
lett fra materialer og finnes i store
mengder i støv, i luft og i mat)

Oralt, hud,
lunge

Til en viss grad hos laverestående organismer (krepsdyr).
Kontaminerer vann

Urin

PCB-er

Industrielt fremstilt

Mat (fettholdig)

Oralt

Fettløselig. Langsom nedbryting
i naturen

Blod,
morsmelk

Per- og polyfluorerte
organiske
forbindelser
(PFAS)

Industrielt fremstilt

Brukes i midler til impregnering,
brannhemming eller smøring,
f.eks. i Gore-Tex®, allværsjakker,
brannskum, maling, Teflon®,
skismøring etc.

Oralt (mat),
lunge (luft og
støv)

Vann- og fettavvisende egenskaper. Stoffene er påvist over store
deler av verden, blant annet
i polartorsk, polarmåke, sel,
reinsdyr og isbjørn. Finnes i lave
nivåer i blod hos mennesker

Blod

PAH-er

Uønsket biprodukt fra ufullstendig forbrenning eller oppvarming av organisk materiale

Industrielle prosesser, tobakksrøyk,
grillet og røkt mat

Oralt, hud,
lunge

Liten tendens til opphoping
i fettvev hos mennesker

Urin,
blod, hår

Triklosan

Industrielt fremstilt

Kosmetikk, tekstiler, kjøkkenredskaper

Oralt, lunge

Fisk og marine pattedyr.
Kontaminerer vann

Urin
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forurensninger som for eksempel
stoffene PCB, pesticider som diklordifenyl-trikloretan (DDT), og de mye
omtalte dioksinene som er biprodukter av industrielle prosesser, kjemisk
industri og søppelforbrenning. Her
følger en kort oversikt over de mest
kjente POP-ene.
Polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH)
Polysykliske aromatiske hydrokarboner kalles ofte for tjærestoffer. PAH er
en kompleks blanding av flere hundre
kjemikalier karakterisert ved at de
består av to eller flere koblede
aromatiske (benzenlignende) ringer.
PAH er et uønsket biprodukt som
dannes ved ufullstendig forbrenning
eller oppvarming av organisk materiale som olje, gass, kull og ved.
Mennesker utsettes for PAH via
tobakksrøyk og grillet og røkt mat.
Inhalert PAH er hovedsakelig absorbert til sotpartikler. Kroppen har
enzymer som er i stand til å omdanne
PAH-forbindelser til vannløselige
metabolitter som lett skilles ut fra
kroppen i urin og avføring.
PAH bundet til partikler ser ut til å
ha betydning for pro-inflammatoriske
effekter og kan derfor spille en rolle i
å utløse allergiske reaksjoner hos
allergikere. I dyremodeller har
dieselpartikler vist seg å kunne
forsterke en allergireaksjon mot
allergener; dieseleksospartikler og
ekstrakter fra dieseleksospartikler
indikerer en klar rolle for PAH i
betennelsesreaksjoner så vel som i
allergiforsterkende reaksjoner (23).
Klorerte hydrokarboner (dioksiner,
furaner, PCB og «gamle» plantevernmidler (f.eks DDT))
Det er kjent at eksponering for
sprøytevernmidler som inneholder
organokloriner er assosiert med
lungesykdom hos bønder (24, 25). I
dag er bruken av sprøytevernmidler
med organokloriner som for eksempel DDT strengt regulert, og for de
aller fleste – bortsett fra i enkelte
utviklingsland – vil det i dag være
svært liten grad av yrkesrelatert
eksponering. Foruten yrkesrelatert
eksponering, har det blitt rapportert
om økt forekomst av astma hos barn
som har blitt eksponert for plantevernmidler, blant annet fra Libanon

I den norske Miljø- og barneastmastudien (MBA-studien) ble det funnet målbare nivåer
av triklosan i 47  % av urinprøvene innsamlet fra 623 tiåringer. Konsentrasjonen av triklosan
var assosiert med rhinokonjunktivitt og allergisk sensibilisering. Triklosan tilsettes ofte
tannkrem. Kjemikalet skilles raskt ut av kroppen, men brytes sakte ned i naturen og
bioakkumuleres i fisk og marine pattedyr. FOTO: COLOURBOX.COM

og fra USA (26, 27). Eksponering for
organokloriner antas å trigge respiratoriske symptomer ved cholinesterase
inhibering som igjen fører til bronkial
obstruksjon (28).
Dioksiner er betegnelsen på en
gruppe klorholdige stoffer med høy
fettløselighet og lang nedbrytningstid
i naturen. Det finnes over 200 ulike
dioksinforbindelse i naturen, i tillegg
til 12 dioksinlignende PCB-forbindelser (dl-PCB) som har samme
helseskadelige egenskaper som
dioksiner. Mat er hovedkilden til
eksponering av dioksiner og dl-PCB.
Halveringstiden for det mest skadelig
og mest studerte dioksinet,
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
(TCPP), er sju år, slik at selv svært

lave doser vil over tid kunne gi store
konsentrasjoner i kroppen. TCPP er
også kjent som stoffet som forgiftet
Ukrainas opposisjonskandidat Viktor
Jusjtsjenko. I en studie fra Danmark
ble det funnet at konsentrasjonen av
dl-PCB hos mor under svangerskapet
var assosiert med økt risiko for
astma hos barna (etter 20 års oppfølging) (29).
I en delstudie av den Norske Morog barnundersøkelsen (MoBa) ble
inntaket av dioksin og PCB beregnet
utfra et spørreskjema om kosthold
som mor svarte på under svangerskapet. Det var ingen sammenheng
mellom det beregnede inntaket av
PCB og dioksin i svangerskapet og
astma og allergi hos barna, men
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Flere studier har rapportert om sammenheng
mellom konsentrasjoner av ftlater i urin og astma og
allergiske symptomer hos barn. Den norske MBA-studien
fant økt risiko for bronkial konstriksjon de to første
leveårene dersom barna hadde PVC-gulv hjemme.
FOTO: COLOURBOX.COM

høyeste inntaksnivå hos mor viste
sammenheng med risiko for luftveisinfeksjoner og episoder med pipelyder i brystet (wheezing) (30, 31). Det
ble også funnet en dårligere vaksinerespons mot røde hunder (32). Til
sammen tyder dette på at dioksiner
og PCB-er kan gi et redusert immunforsvar. I en systematisk oversiktsartikkel ble det konkludert med at det
ikke var noen assosiasjon mellom
PCB-er og astmarelaterte symptomer, men at det totalt sett syntes å
være en sammenheng mellom
eksponering for diklor-difenyl-dikloroetylen (DDE) (et nedbrytningsprodukt av DDT), PCB-er og dioksiner
tidlig i livet og risiko for luftveisinfeksjoner (33)
Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS)
De per- og polyfluorerte organiske
forbindelsene omfatter en stor (>100)
gruppe kjemikalier. Langkjedete
perfluorerte karboksylsyrer har
vann- og fettavvisende egenskaper,
og brukes blant annet i maling og
overflatebelegg. Stoffene kan også
finnes i tekstiler, impregneringsmiddel, gulvvoks, skismøring, behandlet
matkontaktpapir og slippbelegg i
kokekar (Teflon®). De viktigste er
perfluoroktanylsulfonat (PFOS) og
perfluoroktylsyre (PFOA).
I en delstudie fra MoBa ble PFAS
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målt i blodprøver fra mor under
svangerskapet og barna ble fulgt opp
til tre års alder. Konsentrasjonen av
PFAS i svangerskapet var assosiert
med øvre luftveis- og mage- og
tarminfeksjoner hos barna (32).
Det ble derimot ikke funnet noen
sammenheng mellom PFAS og allergi
og astma hos de norske barna, som
også samsvarer med funn rapportert
fra en japansk prospektiv mor og barn
kohort (34).
Bromerte flammehemmere
Flammehemmere har økt i anvendelse i de senere år og benyttes i stor
utstrekning i ulike typer polymermaterialer for å hindre og begrense
omfanget av brann. De tilfeller hvor
sannsynligheten for eksponering er
størst, er når flammehemmeren
påføres overflaten av det ferdige
produktet og ikke er kjemisk eller
mekanisk bundet til materialet, som
for eksempel ved overflatebehandling
av tekstiler. Bromerte flammehemmere er påvist i blodprøver fra den
norske befolkningen siden 1980-tallet. Også målinger i norsk morsmelk
viser tilstedeværelse av bromerte
flammehemmere. Tetrabrombisfenol A (TBBPA) er den mest anvendte bromerte flammehemmeren
på verdensbasis. TBBPA er giftig for
vannlevende organismer og er veldig

persistent. TBBPA er påvist i blod hos
den allmenne befolkningen i Norge,
og lekker fra elektrisk og elektronisk
(EE)-avfall og deponier. Det undersøkes også om – og i hvilken grad –
TBBPA brytes ned til BPA. Flammehemmere kan utløse en rekke
toksiske effekter i forsøksdyr. Slike
effekter inkluderer kreft, redusert
fertilitet, misdannelser, skader på
nervesystemet, lever- og nyreskader
osv. Imidlertid er kunnskapen om
stoffenes langtidseffekter på helse
fortsatt generelt mangelfull. Det
synes ikke å være noen sammenheng
mellom eksponering for bromerte
flammehemmere og respiratorisk
sykdom (35).
I en systematisk oversiktsartikkel
som tok for seg POP-er og respiratorisk helseeffekter (33) konkluderte de
med at man fremdeles vet altfor lite
om mekanismene som kan forklare
sammenhengene som er beskrevet.
Det ble videre anbefalt en harmonisering av eksponering og utfall mellom
studiene som vil gjøre det lettere å
konkludere i forhold til mulige
helseeffekter.

Konklusjon
Mye tyder på at eksponering for en
rekke miljøgifter kan påvirke immunsystemet og blant annet forår-

sake respiratorisk og allergisk
sykdom, men fortsatt gjenstår en del
før man kan konkludere med sikkerhet. Store forskjeller mellom studier i
forhold til metoder og kategorisering
av eksponering og helseutfall kan
gjøre det vanskelig å konkludere og
sammenligne studier. I tillegg vet
man fremdeles lite om mekanismer
som kan forklare de sammenhengene
man ser. Det er også uvisst hvordan
kombinasjon av eksponering for
mange ulike miljøgifter på samme
tid påvirker oss.
Kunnskap om helseeffekter
forårsaket av eksponering for
miljøgifter er blant annet basert på
resultater fra undersøkelser etter
uhell og ulykker. Men slike data kan
være vanskelige å tolke ettersom
de samme personene kan ha blitt
eksponert for flere miljøgifter
samtidig, slik at det blir vanskelig å
skille effekten av én miljøforurensning fra en annen. For mange av
studiene er det dessuten usikkert
hvor høy konsentrasjon av kjemikalier
personene har blitt utsatt for. Når det
gjelder forskning basert på dyreforsøk, har man også utfordringer med
å gjøre resultatene overførbare til
mennesker. På grunn av høyst ulik
forbrenningsfart vil nemlig halveringstiden for miljøgifter i kroppen
variere mye fra art til art. Dette gir
særlig problemer for forskningen
på langtidseffekter.
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KILDER OG NYTTIGE LINKER:
• Nasjonalt folkehelseinstitutt
(www.fhi.no)
• Miljødirektoratet (www.miljodirektoratet.no og miljostatus.no)
• Norges geologiske undersøkelse
(www.ngu.no)
• Mattilsynet (www.mattilsynet.no
og matportalen.no)
• Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no)
• Norsk institutt for vannforskning
(www.niva.no)

