Spørsmål til ordfører ved kommunestyrets møte 27. januar 2016:
BRUK AV FLUORIDER
Nikki Schei, Gruppeleder Bærum MDG

Fluorforbindelsene i noen typer skismøring sørger for at skiene blir vannavstøtende og
holder skiene smussfri. Vi i Miljøpartiet De Grønne Bærum har ingen problemer med å
se at dette er det foretrukne valget for de som konkurrerer i skiidretter. Stoffet det er
snakk om heter perfluoroktansyre (PFOA) og er en del av en større gruppe med det som
kalles perfluor og som går under betegnelsen PFAS'er.

PFOA er blant de per- og polyfluorerte alkylstoffene som i størst utstrekning har blitt
funnet igjen i dyr, planter og andre miljøprøver. PFOA har mange veldokumenterte
negative helse- og miljøeffekter. Tiltak for å redusere oppbygningen og spredningen av
PFOA i miljøet knytter seg derfor både til PFOA selv, og til stoffer vi vet kan omdannes til
PFOA.

PFOA er forbudt i flere produkter som klær, sko og annet sports- og turutstyr. Forbudet
rammer derimot ikke skismøring, og et forbud vil neppe innføres i Norge før EU kommer
med et direktiv. Dette til tross for at det er Tyskland og Norge som har foreslått et
forbud mot PFOA.
En forskningsrapport utarbeidet av Miljødirektoratet viser stor forurensing i skisporene
i Holmenkollen og området rundt. Vi er derfor bekymret for hvordan tilstanden er i
Bærum og i Bærumsmarka og hvilke konsekvenser dette kan medføre på lang sikt.
Med tanke på at så mange av kommunens innbyggere bruker marka for å gå på ski, både
på tur og i organiserte renn, har vi følgende spørsmål:
1. Hvilken oversikt har kommunen over bruk av fluorider i forbindelse med
idrettsarrangementer i Bærum?
2. Hvilke tiltak er kommunen villig til å ta for å redusere bruk av fluorider i og rundt
Bærum?

SAKSFREMLEGG
Mer informasjon og kilder:

Miljøstatus Norge: FSOS og PFOA og andre PFCs
http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PFOS-PFOAog-andre-PFCs/
EU kommer ikke til å ta fra skieliten omstridt fluor-gli
http://www.aftenbladet.no/100Sport/langrenn/EU-kommer-ikke-til-a-ta-fra-skielitenomstridt-fluor-gli-636547_1.snd
Miljøgifter i skismøring
http://fylker.miljostatus.no/Sor-Trondelag/Tema-A-A/Miljogifter/Miljogifter-iskismoring/

Forsiktig med fluorholdig skismøring
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2011/02/18/forsiktig-med-fluorholdigskismoring/
Holmenkollen er full av gift
http://forskning.no/miljogifter-sport/2015/11/holmenkollen-er-full-av-gift
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