Sluttrapport for året 2018
Flaggskipet ”Miljøgifter – effekter på økosystem og helse”
Flaggskipet Miljøgifter fikk tildelt inntil 7.35 millioner kroner fra Klima- og Miljødepartementet (KLD)
for året 2018. Sluttfaktura i midten av november fra prosjektene viser at ca. 14 % gjenstår som sikre
midler ut året. Gjenstående arbeid ut året omfatter sluttføring av planlagte aktiviteter for 2018 som
databehandling, tolkning og publikasjoner.
Midlene ble i 2018 fordelt på de 4 arbeidspakkene som er beskrevet i programplanen. I 2018 ble det
igangsatt 13 prosjekter i tillegg til midler til møtevirksomhet, administrasjon, formidling og ekstern
evaluering av søknader.
I februar 2018 ble det arrangert et strategimøte i felleskap med UiT sine helseforskere, både i og
utenfor flaggskipsamarbeidet, der helseforskning og befolkningsundersøkelsene i Tromsø stod i fokus.
Både flaggskipleder og flere forskere fra flaggskipet ga presentasjoner om flaggskipsamarbeidet og
spesifikke samarbeidsprosjekter der Tromsøundersøkelsen, kvinne og kreft studiet samt Miljøgifter i
svangerskapet har vært sentrale befolkningsundersøkelser.
I september 2018 ble det arrangert et felles flaggskipmøte med status og informasjon fra pågående
prosjekter. FLG leder var invitert og informerte om evalueringsprosessen og det nye
samarbeidsprogrammet ‘Plast i Arktis’. Vi har hatt og har prosjekter i flaggskipet som omhandler
mikroplast der tema er koblet til syntetiske kjemikalier og miljøgifter. Det var enighet om å beholde og
finansiere de to pågående mikroplast prosjektene ut prosjektperiodene. Videre ble det diskutert
eventuelle endringer til satsingsområder for flaggskipet i nær fremtid, og det var enighet om at vi ville
se til konklusjon fra evalueringsprosessen før vi tok større grep.
En gledelig nyhet som kom i september 2018 er at initiativ til samarbeid gjennom workshop, flaggskip
prosjekt og søknad har resultert i ekstern finansiering fra Forskningsrådet. Samarbeidet er mellom
NILU, NP, Akvaplan-niva og NINA, i tillegg til partnere fra Canada, Australia og Frankrike. Prosjektet er
ledet av en dyktig ung kvinnelig forsker og bevilgningen er på 18.94 mill kroner: 2019-2023 COPE Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on
Arctic Ecosystems. Det er også sendt inn en større felles infrastruktursøknad i oktober 2018 til
Forskningsrådet for flere institusjoner som har laboratorier i nord (Framsenteret) og i sør.
I forbindelse med Arctic Frontiers 2019 så ble en to dagers Science Session om «Plastic in the Arctic»
finansiert av flaggskipet, blant annet ved å lede og utforme den vitenskapelige komiteen, og ikke
minst utvikle den vitenskapelige delen, lese abstrakter og dele inn i sesjoner. Herzke og Halsband var
sentral i denne delen, og flere forskere fra flaggskipet deltok i ledelse (chair) av sesjoner og med
vitenskapelig foredrag og postere.
Kort oppsummering fra prosjektene er gitt i nedenfor samt publikasjonsliste, i tillegg til
formidlingsaktiviteter og studenter i prosjektene. Statusrapportene for alle prosjektene er publisert på
www.ifram.no under fanen «Research database». Som for 2017 prosjektene så publiserer vi en
populærvitenskapelig formidling av resultater på www.framsenteret.no. En oversikt over alle
prosjektene som er finansiert gjennom flaggskipet 2018 er gitt i tabell 1.
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Kort oppsummering av resultatene fra forskningen i flaggskipet
miljøgifter i 2018
Flaggskipet miljøgifter – effekter på økosystemer og helse forsker på virkningen av forurensninger
(organiske, tungmetaller, radionuklider) på arktiske økosystemer og menneskers helse. For å nå 2020målet om et Norge uten miljøgifter er det viktig både med grunnforskning og forvaltningsrelevant
forskning for å kunne ta de riktige avgjørelser til forbud og reguleringer av miljøgifter.
Menneskers helse
Geografisk variasjon og kroppsmasseindeks (BMI) for POP konsentrasjoner i mennesker fra Nord-Norge
Et modelleringsverktøy blir videreutviklet sammen med kanadiske samarbeidspartnere. Dette
modellverktøyet skal kombinere estimerte tidstrender av PCBer med endringer i kroppsmasseindeks
(BMI). Modellen skal også brukes til å estimere variasjon i miljøgifteksponering (fra fiskeinntak) for
befolkningen langs Norskekysten. Innsamling og bearbeidelse av PCB data fra fisk er startet opp. (Nøst,
UiT/NILU)
Utvikling av miljørisikokvotient for befolkning i nordområdene
Vårt arbeid er basert på innsamling av allerede eksisterende miljøgiftdata fra forskjellige kilder.
Eksponering og potensiell risiko for befolkningen i området vil avhenge av hva og hvor de høster.
Eksempelvis kan innholdet av metaller i bær variere i to nærliggende områder pga ulik påvirkning av
lokal industripåvirkning. Foreløpig har vi ikke funnet noen åpenbare sammenhenger mellom
forholdene i miljøet og innholdet av miljøgifter i blodprøver fra befolkningen i regionen, men dette
må utforskes videre med ytterligere statistiske analyser. (Mudge, NILU)
Dyrs helse

Innsamling av blodprøve fra ærfugl for miljøgiftanalyser Foto: Geir Wing Gabrielsen
Samlet belastning på sjøfugl og havørn
Studier av trender av miljøgifter hos noen utvalgte sjøfuglarter viser at stoffer som er regulert under
Stockholmkonvensjon synker mens nye miljøgifter øker. Effektstudier av polarmåker og krykkjer fra
Svalbard viser at enkelte miljøgifter påvirker nivået av thyroid- og reproduksjonshormoner. Gjennom
en langsiktig satsing ønsker vi å koble studier på individnivå opp mot effekter av miljøgifter på
populasjoner. Et nytt modelleringsstudie har testet multi-stress hypotesen på sjøfugl og vist at
miljøgifter har et stor potensiale for negative økologiske effekter når andre stressfaktorer, som
matmangel og predasjon er høye. (Bustnes og Gabrielsen, NINA og Norsk Polarinstitutt).
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Studier av variasjon i akkumulering av fluorforbindelser i havørn i Nordland og Troms viser at nivåene
av hovedkomponenten PFOS er relativt stabil mens nivåene av andre langkjedede stoffer (PFCAs) er
økende (Bustnes, NINA).
Arktisk røye

Arktisk røye fra Ellasjøen, Bjørnøya, 2017. Foto: Guttorm Christensen, Akvaplan-niva.

Ulike livshistoriestrategier ble definert for røyepopulasjoner fra to innsjøer med ulik
kvikksølvpåvirkning, Storvannet (Hammerfest) og Ellasjøen (Bjørnøya), og relatert til opptak og
akkumulering av kvikksølv. Kunnskap om slike ulikheter og prosesser er viktige for å kunne vurdere
effekter av klimaendringer på bioakkumulering av kvikksølv (Braaten, NIVA).
Det finnes få lange tidsserier for organiske miljøgifter i biota-prøver fra norsk Arktis. Fra Bjørnøya
finnes arkiverte prøver av arktisk røye fra perioden 1995 – 2015. Disse prøvene er nå analysert for PCB,
HCB og Hg for å vurdere tidstrender. Data blir også sammenstilt med ulike klimaparametre
(temperatur, nedbør) og biometriske data hos fisken for å vurdere hvilke faktorer som kan ha påvirket
utviklingen (Evenset/Bytingsvik, Akvaplan-niva).
Pattedyr

Foto: Guttorm Christensen, Akvaplan-niva

Nivåer av både gamle og nye miljøgifter har vært studert i flere hvalarter. For å studere potensielle
hormoneffekter i blåhval og finnhval har ulike reseptorer blitt kartlagt ved hjelp av DNA-teknologi.
Blåhval og finnhval reseptorer kan brukes videre for å studere hvordan miljøgifter påvirker funksjon av
disse reseptorer. Nye verktøy har blitt etablert for å studere flere typer hormon-effekter i de store
hvalene (Routti, Norsk Polarinstitutt)
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Datamodeller

Feltarbeid, Takvannet, Troms. Foto: Ingjerd S. Krogseth
Datamodeller er nyttige verktøy for å øke forståelsen av hvordan miljøgifter spres og oppfører seg i
miljøet. Derfor brukes nå feltarbeid, kjemiske analyser og datamodeller i kombinasjon i Takvannet i
Troms for å forstå mer av hvordan enkelte nye miljøgifter transporteres hit og tas opp i dyr og
næringskjeder. Foreløpige resultater viser lave konsentrasjoner av nye miljøgifter både i luft i
bakgrunnsområder i Norge, og i ørret og røye fra Takvannet (Krogseth, NILU).
Sjøfugl-modell
Arktiske sjøfugler som krykkje, polarmåke og ærfugl har vært studert på Svalbard av forskere i
Framsenteret i mange år, både når det gjelder miljøgiftbelastning og deres fysiologi og økologi. Nå
jobbes det med å konstruere en datamodell som kan simulere opptak og konsentrasjoner av miljøgifter
i sjøfugl, for å øke vår teoretiske forståelse av miljøgiftbelastning i sjøfugl. Denne datamodellen
kommer til å bli et svært nyttig verktøy i kombinasjon med alle felt-dataene som allerede finnes
(Krogseth, NILU)
Industriell påvirkning og urbanisering i Nord
Miljøgifter og mikroplast

Figur produsert av Finn Bjørklid, Claudia Halsband and Dorte Herzke
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Gummigranulat fra kunstgressbaner er en kilde til miljøgifter som lett kan lekke ut naturen og til marint
miljø. Høy dødelighet er blitt observert for planktonarter som er typiske for arktiske områder (Calanus
finmarchicus og Acartia longiremis). Det er derfor viktig å forhindre at gummigranulat kommer på
avveie. Hoppekrepsene viste en typisk dose respons med lavere dødelighet på lave konsentrasjoner i
sigevann fra gummigranulat. Potensiell effekt på arter høyere opp i næringskjeden som brunkrabbe vil
bli undersøkt i 2019. (Halsband og Herzke, Akvaplan-niva og NILU).
Studier er igangsatt for å undersøke graden av miljøgifter som binder seg til mikroplast i arktiske
farvann. Resultatene sålangt viser at mengden miljøgifter som binder seg til mikroplast er lavere i
arktiske strøk sammenlignet med tempererte strøk. Optiske undersøkelser viser at arktiske forhold der
mikroplast har direkte kontakt med sjøis øker forvitringsgraden av plastoverflaten, noe som fører til
økning av overflatearealet, og mulig økt nedbrytning til mindre plastpartikler. (Herzke, NILU).
Effekter av miljøgifter i sentrale havneområder i Tromsø
En økende urbanisering i Tromsø sammen med høyere havneaktivitet kan føre til at miljøgifter slippes
ut til det marine miljøet. Effekter av disse miljøgiftene kan påvirke organismer på ulikt vis, enten alene
eller som en gruppe. Det er derfor viktig å studere den samlede effekten av disse miljøgiftene. I dette
prosjektet studerer vi om ulike typer av miljøgifter (PAHs, POPs, metaller, nanoplast) har effekter på
reproduksjon, immunologi og generelt stress i blåskjell. Resultatene så langt viser at miljøgifter i
blanding kan innebære større risiko enn enkeltkjemikalier. Resultatene også viser at ex vivo metode
kan være relevant til å studere nanoplast effekter i blåskjell (Geraudie, Akvaplan-niva)

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

Photo by IISD/ENB | ENB. Stockholmkonvensjonens syvende partsmøte i 2015, hvor veilederen for å
hensyn ta klimaendringer i vurdering av nye miljøgifter ble formelt ønsket velkommen.
De samlede effektene av miljøgifter og klimaendringer i Arktis er forventet å øke i fremtiden, men så
langt finnes det begrenset kunnskap om hvordan og i hvilken grad denne risikoen håndteres på
nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er derfor viktig å studere hvordan eksisterende politikk og
forvaltning legger til rette for håndtering av risiko på en integrert måte. Foreløpig analyse av
dokumenter og intervjuer viser at internasjonale avtaler som Stockholmkonvensjonen (tungt
nedbrytbare organiske forurensinger), Minamatakonvensjonen (kvikksølv), Parisavtalen (klima), og
nasjonale rapporter, utredninger og retningslinjer, i liten grad adresserer flere samvirkende ytre
påvirkninger som miljøgifter og klimaendringer. Foreløpige resultater viser at selv om flere
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dokumenter og strategier, spesielt med kobling til risikohåndtering og tilpasningsbehov, nevner
interaksjoner og samlet belastning som følge av klimaendringer og miljøgifter, så finnes det få
konkrete forslag til integrerte forvaltningstiltak (Karlsson, NIVA).

Publikasjoner 2018 flaggskipet Miljøgifter
1. Blévin, P., Shaffer, S. A., Bustamante, P., Angelier, F., Picard, B., Herzke, D., ... & Chastel, O.
(2018). Organochlorines, perfluoroalkyl substances, mercury and egg incubation temperature
in an Arctic seabird: insight from data loggers. Environmental toxicology and chemistry.
2. Bårdsen, B. J., Hanssen, S. A., & Bustnes, J. O. (2018). Multiple stressors: modeling the effect
of pollution, climate, and predation on viability of a sub‐arctic marine bird. Ecosphere, 9(7),
e02342.
3. Costantini, D., Blévin, P., Herzke, D., Moe, B., Gabrielsen, G. W., Bustnes, J. O., & Chastel, O.
(2019). Higher plasma oxidative damage and lower plasma antioxidant defences in an Arctic
seabird exposed to longer perfluoroalkyl acids. Environmental research, 168, 278-285.
4. Gauthier, P. T., Evenset, A., Christensen, G. N., Jorgensen, E. H., & Vijayan, M. M. (2018).
Lifelong exposure to PCBs in the remote Norwegian arctic disrupts the plasma stress
metabolome in arctic charr. Environmental science & technology, 52(2), 868-876.
5. Haarr, A., Hylland, K., Eckbo, N., Gabrielsen, G. W., Herzke, D., Bustnes, J. O., ... & Sagerup, K.
(2018). DNA damage in Arctic seabirds: Baseline, sensitivity to a genotoxic stressor, and
association with organohalogen contaminants. Environmental toxicology and chemistry,
37(4), 1084-1091.
6. Løseth, M. E., Briels, N., Flo, J., Malarvannan, G., Poma, G., Covaci, A., ... & Jaspers, V. L.
(2019). White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) feathers from Norway are suitable for
monitoring of legacy, but not emerging contaminants. Science of the Total Environment, 647,
525-533.
7. Platjouw, F. M., Steindal, E. H., & Borch, T. (2018). From Arctic Science to International Law:
The Road towards the Minamata Convention and the Role of the Arctic Council. Arctic
Review, 9, 226-243.
8. Routti H, Diot B, Panti C, Duale N, Fossi MC, Harju M, Kovacs KM, Lydersen C, Scotter SE,
Villanger GD, Bourgeon S. 2019. Contaminants in Atlantic walruses in Svalbard part 2:
Relationships with endocrine and immune systems Environmental Pollution (accepted).
9. Scotter, S. E., Tryland, M., Nymo, I. H., Hanssen, L., Harju, M., Lydersen, C., ... & Routti, H.
(2019). Contaminants in Atlantic walruses in Svalbard part 1: Relationships between
exposure, diet and pathogen prevalence. Environmental Pollution, 244, 9-18.
10. Vihtakari M, Welcker J, Moe B, Chastel O, Tartu S, Hop H, et al. 2018. Black-legged kittiwakes
as messengers of atlantification in the arctic. Scientific reports 8:1178.
Report
Aars, J., Andersen, M., Routti, H., & Wiig, Ø. (2018). Research on Polar Bears in Norway. In
Polar Bears: Proceedings of the 18th Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist
Group, 7–11 June 2016, Anchorage, Alaska (Vol. 207, p. 125). by: IUCN, Gland, Switzerland.
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Publikasjoner 2019 flaggskipet Miljøgifter
1. Warner, N. A., Sagerup, K., Kristoffersen, S., Herzke, D., Gabrielsen, G. W., & Jenssen, B. M.
(2019). Snow buntings (Plectrophenax nivealis) as bio-indicators for exposure differences to
legacy and emerging persistent organic pollutants from the Arctic terrestrial environment on
Svalbard. Science of The Total Environment.
2. Nøst, T. H., Berg, V., Hanssen, L., Rylander, C., Gaudreau, E., Dumas, P., ... & Sandanger, T. M.
(2019). Time trends of persistent organic pollutants in 30 year olds sampled in 1986, 1994,
2001 and 2007 in Northern Norway: measurements, mechanistic modeling and a comparison
of study designs. Environmental Research.
3. Løseth, M. E., Briels, N., Eulaers, I., Nygård, T., Malarvannan, G., Poma, G., ... & Jenssen, B. M.
(2019). Plasma concentrations of organohalogenated contaminants in white-tailed eagle
nestlings–The role of age and diet. Environmental Pollution, 246, 527-534.
4. Løseth, M. E., Briels, N., Flo, J., Malarvannan, G., Poma, G., Covaci, A., ... & Jaspers, V. L.
(2019). White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) feathers from Norway are suitable for
monitoring of legacy, but not emerging contaminants. Science of the total environment, 647,
525-533.
5. Eckbo, N., Le Bohec, C., Planas-Bielsa, V., Warner, N. A., Schull, Q., Herzke, D., ... & Borgå, K.
(2019). Individual variability in contaminants and physiological status in a resident Arctic
seabird species. Environmental Pollution.

Formidlingsaktiviteter, flaggskipet Miljøgifter 2018
Bustnes, J.O., Bårdsen, B.J., Sagerup, K., Gabrielsen, G.W. Multiple stressors: why even low levels of
pollution threatends top predator birds. Fram Forum: 2018: 95-97
Forskning.no "Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen", 25.09.2018 (www.forskning.no).
Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen“, 17.09.2018 (Framsenteret; https://framsenteret.no)
og 18.09.2018 (KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO:
https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima; NINA nett: https://www.nina.no).
Johnsen, T. & Bustnes, J.O. 2016. Havørn i Nord-Norge. Ottar 309 (1): 25-29.
April 2018. A workshop on effects of POPs and multistress was held in Tromsø with national and
international participants as part of the EnviStress/Raptor projects.
Krogseth, I.S.; Undeman, E.; Evenset, A.; Christensen, G.N.; Whelan, M.J.; Breivik, K.; Evenset, A.;
Warner, N.A. Environmental fate and bioaccumulation of cVMS in a subarctic freshwater lake.
Workshop in Norway to gain a common understanding of the environmental fate and behavior of the
volatile methylsiloxanes, 9 March 2018, Oslo, Norway.
Lunder Halvorsen, H.; Möckel, C.; Pedersen, LS.; Krogseth, I.S.; Bohlin-Nizzetto, P.; Schlabach, M.;
Breivik, K. Passive air sampling of POPs in background air along a European-Arctic transect. DIOXIN
38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 26. – 31. August 2018,
Krakow, Poland.
Möckel, C.; Lunder Halvorsen, H.; Pedersen, LS.; Krogseth, I.S.; Bohlin-Nizzetto, P.; Borgen, A.R.;
Schlabach, M.; Breivik, K. Spatial distribution of short- and medium-chain chlorinated paraffins in
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European background air. Poster no. 157. DIOXIN 38th International Symposium on Halogenated
Persistent Organic Pollutants, 26. – 31. August 2018, Krakow, Poland.
Möckel, C.; Lunder Halvorsen, H.; Pedersen, LS.; Krogseth, I.S.; Bohlin-Nizzetto, P.; Borgen, A.R.;
Schlabach, M.; Breivik, K. Spatial distribution of short- and medium-chain chlorinated paraffins in
European background air. Poster at Framdagen, 22. August 2018, Tromsø, Norway.
Krogseth, I.S.; Breivik, K.; Wania, F. Development and evaluation of a bioaccumulation model for
organic contaminants in European Arctic marine ecosystems. Poster no. 179. DIOXIN 38th
International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 26. – 31. August 2018,
Krakow, Poland.
Krogseth, I.S.; Breivik, K.; Wania, F. Development and evaluation of a bioaccumulation model for
organic contaminants in European Arctic marine ecosystems. Poster at Framdagen, 22. August 2018,
Tromsø, Norway.
Heli Routti, Exposure and effects of pollutants in Arctic marine mammals, University of Quebec in
Montreal, Canada 5.9.2018
Heli Routti, Exposure and effects of pollutants in Arctic marine mammals, University of Laval,
Quebec, Canada, 5.9.2018
Luhmann K, Lille-Langøy R, Øygaarden L, Kovacs KM, Lydersen C, Goksøyr A, Routti H. Activation of
the thyroid receptor of fin and blue whales by environmental pollutants. 7th Norwegian
Environmental Toxicology Symposium (NETS), Svalbard, Norway. 14-16.3.2018. Talk.
Anders Goksøyr, From cod to polar bear: Toxicogenomics and ecotoxicology, Ocean Sciences Centre,
Memorial University, St. John’s, Newfoundland, Canada, 5.9.2017
Anders Goksøyr, Cod as canaries - and polar bear in a petri dish, Ocean Sciences Centre, McMaster
University, Hamilton, Ontario, Canada, 7.9.2017
Anders Goksøyr, Cod as canaries - and polar bear in a petri dish, Woods Hole Oceanographic
Institution, USA, 15.9.2017
Anders Goksøyr, Cod as canaries - and polar bear in a petri dish, Stony Brook University New York,
Long Island Seminar, Dept. of Marine and Oceanographic Sciences, USA, 21.9.2017
Anders Goksøyr, Cod as canaries - and polar bear in a petri dish (ecotoxicological explorations),
University of Minnesota, Minneapolis-St. Paul, School of Biological Sciences, USA, 3.10.2017
Anders Goksøyr, Cod as canaries - and polar bear in a petri dish, US EPA, Duluth, MN, USA, 5.10.2017
Anders Goksøyr, From cod to polar bear: seeking ecotoxicological insight through toxicogenomic and
ex situ approaches, UC Berkeley, Department of Integrative Biology, USA, 12.10.2017
Anders Goksøyr, Cod as canaries - and polar bear in a petri dish, UC Riverside, Department of
Environmental Science, USA, 25.10.2017
Heli Routti, Effects of pollutants in Arctic marine mammals, University of Siena, Italy, 23.11.2017
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Heli Routti, Exposure and effects of pollutants in Arctic marine mammals, University of Quebec in
Montreal, Canada 5.9.2018
Heli Routti, Exposure and effects of pollutants in Arctic marine mammals, University of Laval,
Quebec, Canada, 5.9.2018
Luhmann K, Lille-Langøy R, Øygaarden L, Kovacs KM, Lydersen C, Goksøyr A, Routti H. Activation of
the thyroid receptor of fin and blue whales by environmental pollutants. 7th Norwegian
Environmental Toxicology Symposium (NETS), Svalbard, Norway. 14-16.3.2018. Talk.
Lille-Langøy R, Øygaarden L, Luhmann K, Kovacs KM, Lydersen C, Goksøyr A, Routti H. Effects of
environmental pollutants on the activity of transcription factors in blue and fin whales in vitro. 19th
International symposium on Pollutant Responses in Marine Organisms. Matsyama, Japan 30.63.7.2017. Poster.
Viberg K, Lille-Langøy R, Goksøyr A, Kovacs K, Lydersen C, Routti H.
How do different environmental contaminants effect the activity of transcriptional factors in
blue whales (Balaenoptera musculus)? Vintermøtet på Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi,
Beitostølen, 24. - 27.1.2019. Poster
Herzke, D., Halsband, C., Sørensen, L.; Booth, A. Crumb rubber in sports fields - Advances in
environmental chemistry SETAC poster at SETAC Rome, May 2018.
Herzke, D., PLASTOX and BASEMAN; lessons learned from the perspective of pollutants hitch hiking
with plastic particles. Oral presentation at Micro 2018; Lanzarote, Spain, November 2018
Herzke, D., Determination of temporal changes of POP sorption and additive release as well as
spectrometric characteristics to a variety of polymers under Arctic marine conditions. Oral
presentation at Micro 2018; Lanzarote, Spain, November 2018
Borch, T., Halsband, C., og Herzke. D. Er Tromsø Idrettslag på banen for miljøet? Alternativt "Er
Tromsø Idrettslag TIL for miljøet?". Avisinnlegg Nordlys 29.09.2018
Herzke, D., Halsband, C., Sørensen, L.; Booth, A. Is rubber from end-of-life car tires a source for
pollutants and harmful effects in the Arctic marine environment? Oral presentation at Arctic
Frontiers, Tromsø, February 2019
Herzke, D. Chair at Special science session at SETAC Europe in Helsinki, May 2019
Herzke, D. Chair at Special Science Session, DIOXIN, Kyoto, August, 2019
Sørensen, L. SINTEF Ocean. Gummigranulat på fotballbaner - en ustudert kilde til miljøgifter.
Avisinnlegg Aftenposten 17.01.2019
Gabrielsen, G.W. Januar 2018. Kveldsforedag om plastforurensning for Tromsø’s befolkning (arrangør
var Troms Fylkeskommune)
Gabrielsen, G.W. Foredrag om miljøgifter og plastforurensning for representanter fra EU. (arrangør
Framsenterets formidlingskoordinator), januar 2018.
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Gabrielsen. G.W. Foredrag om plastforurensning i Arktis. PAME konferansen på Island, mai 2018.
Gabrielsen. G.W. Foredrag om plastforurensning i Arktis på Friske Fraspark konferansen i
Longyearbyen. NRK program (Jul i P2 om miljøutfordringene i Arktis), desember 2018.

Studenter knyttet til prosjekter i flaggskipet Miljøgifter 2018










Sia Gerard, Msc, Institutt for samfunnsmedisin, UiT, NILU. Tentative title: “Geographical
differences in human exposure to polychlorinated biphenyls from fish consumption within
Norway”.
Katharina Luhmann, MSc, “Activation of the thyroid hormone receptor of fin whales by
environmental pollutants”, University of Landau (2018), samarbeidspartnere NPI, NILU
Unni Mette Nordang, MSc, “Microplastic as a vector of Persistent organic pollutants in the
Arctic Environment”, UiT, NILU
Elisabeth Hansen, MSc UiT, NINA. “Impact of anthropogenic stressors on physiological stress
of raptor chicks”
Tove Skotnes, MSc UiT, NINA. “The use of telomeres as health biomarkers in sea eagle
nestlings: temporal variation and indicators of pollutant exposure.” Eksamen 28.06.18
Helene Lunder Halvorsen, PhD student, UiO, NILU. Tentative title: «Spatial variation of
persistent organic pollutants in Norwegian and European air».
Lovise Skogeng Pedersen, MSc, NMBU, NILU. “Analytical challenges in the determination of
legacy and novel Brominated Flame Retardants: A method development study”. June 2018.
Torunn Hovden, MSc, NTNU, NP, NILU. «Thyroid hormone status and thyroid gland histology
in PFAS and mercury contaminated glaucous gulls (Larus hyperboreus) from Svalbard”
Åse-Karen Mortensen, PhD student, NTNU, NP, NILU, UiT. «The Ecological Relevance of
Thyroid Disruptive Chemicals in Arctic Glaucous Gull”.

10

Tabell 1: Prosjekter i flaggskipet 2018
Theme 1: The effects of contaminants on human health and Arctic communities.
Delprosjekt
WP1.1

Deltakere

Evaluating the significance of spatial variability and
body mass index (BMI) for human concentrations of
persistent organic pollutants (POPs) in northern
areas. 1. of 3 years

NILU, UiT

Delprosjektleder
NILU/UiT, Nøst

Budsjett
(KNOK)
500

WP1.2

An Environmental Risk Quotient for Arctic
NILU, NORUT,
NILU, Mudge
500
Communities. 1 year
HI, UiT
Theme 2: The fate and effects of contaminants in Northern ecosystem in combination with climate change,
natural and anthropogenic stressors.
WP2.1
Multi-stress relationships in seabird populations: APN, NINA,
NINA (Bustnes)
800
interactions between natural stressors and NILU, NP
environmental contaminants (Cont.)
WP2.2

Impacts of environmental contaminants and natural
stressors on northern raptors: RAPTOR (Cont.)

NINA, NILU

NINA (Bustnes)

300

WP2.3

Habitat and dietary specific accumulation of
APN, NINA,
NIVA (Braathen) 400
methylmercury in Arctic charr. 2. of 2 years
NILU, UiT
WP2.4
POPs in Arctic char from a remote Arctic lake: LongAPN/NIVA, NILU APN (Evenset/
500
term trends and responses to changing inputs, fish
Bytingsvik)
ecology and a warming climate (FishTrend) 1 year
WP2.5
Giants of the ocean – affected by anthropogenic
APN, NP, NILU,
NP (Routti)
600
pollutants? 2. of 3 years
UiB
WP2.6
Atmospheric inputs of organic contaminants of
APN, NILU
NILU (Krogseth)
600
emerging concern to the Arctic and possible
implications for ecosystem exposure. 2. of 3 years
WP2.7
Development, evaluation, and application of a
APN, NINA, NP,
NILU (Krogseth)
500
bioaccumulation model for organic contaminants in
NILU
Arctic seabirds. 1. of 3 years
Theme 3: Impact from industrial development and urbanization in the North - Fate and effects of pollutants
on Arctic ecosystems
WP3.1 Microplastics
from
artificial
sports
pitches: APN, NILU,
APN/NILU
850
composition, degradation and biological interactions SINTEF, HI
(Halsband/
(MARS) 2. of 3 years
Herzke)
WP3.2

WP3.3

POPs adsorbing to Marine plastic litter in the Arctic
marine environment acting as a new vector of
exposure. 1. of 2 years
Urban development, shipping and tourism impacts on
marine ecosystem in Tromsø. Investigation of cocktail
effects using bivalves as sentinel species. 1. of 2 years

NILU, NP,
SINTEF, UiT

NILU (Herzke)

350

APN/NIVA,
NILU, UiT

APN (Geraudie)

450

NIVA (Karlsson)

485

Theme 4. Risk governance - Communicating and applying research results
WP4.1

An Arctic risk governance regime for multiple
stressors: the case of interaction between climate
change and hazardous chemicals’ (ARIGO) 1. of 2 years
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NIVA/APN,
CICERO

