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NEFNDARÁLIT UM SVÖR VIÐ TILMÆLUM 

 

 

Norrænar aðgerðir til að draga úr hættu sem 

stafar af hormónaraskandi efnum 

1. Tilmæli 

Tilmælin hljóma eftirfarandi: 

 

Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndar-

innar 

að hefja samnorrænar rannsóknir á því hvernig litlir skammtar af 

ákveðnum efnum sem notuð eru í neysluvörur geta haft áhrif eða 

samverkandi áhrif á hormónakerfi fólks. 

2. Svör Norrænu ráðherranefndarinnar 

Norræna ráðherranefndin tekur jákvæða afstöðu gagnvart því að norrænt 

rannsóknasamstarf verði aukið. Norrænt rannsóknasamstarf mótast 

einkum af þeim áherslum sem rannsóknaráð landanna leggja hverju sinni 

en NordForsk sér um að samhæfa samstarfið. Forgangsröðunin byggist á 

því sem rannsóknasamfélagið – háskólarnir og fræðimenn – telja mikil-

væga efnisflokka vísindanna sem ástæða er til að þróa og fjármagna í 

norrænu samstarfi. 

 

Fjárfestingar ráðast þannig af forgangsröðun landanna þar sem norrænar 

aðgerðir munu væntanlega losa um fjármagn í löndunum. Áhersla er lögð 

á öndvegisþekkingu og norrænt notagildi fyrir löndin en ekki það sem 

þykir skorta í einstökum löndum. 

 

Allar ráðherranefndir geta leitað til NordForsk sem er sameiginleg stofnun 

Norrænu ráðherranefndarinnar og framkvæmir stefnu hennar, en erindin 

verður þá að fjármagna sérstaklega. Hvorki ráðherrar menntamála  

(MR-U), fiskveiða og fiskeldis, landbúnaðar, matvæla og skógræktar  

(MR-FJLS), félags- og heilbrigðismála (MR-S) né umhverfismála (MR-M) 

ráða að svo stöddu yfir nægilegu fjármagni til að veita rannsóknum á 

þessu sviði forgang.  
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Í ljósi þessa telur Norræna ráðherranefndin að afskrifa megi tilmælin. 

3. Umsagnir 

Nefndin leitaði eftir umsögn borgara- og neytendanefndarinnar: 

 

Á sumarfundi borgara- og neytendanefndar var málefnið Daglegt líf án 

eiturefna í brennidepli – sjá nánar um það síðar – og tjáir nefndin sig á 

grundvelli þessa um svör ráðherranefndarinnar við tilmælum 31/2014: 

Norrænar aðgerðir til að draga úr hættu sem stafar af hormónaraskandi 

efnum. 

 

 Áhrif hormónatruflandi efna eru geigvænleg og brýnt er að 

bregðast við þeim enda finna allir fyrir þeim, ekki síst þeir sem 

viðkvæmastir eru, þ.e. börnin. 

 Neytendur þurfa betri fræðslu um hormónatruflandi efni. 

 Ljóst er að þörf er á að bæta regluverk Evrópusambandsins um 

hormónatruflandi efni og því mikilvægt að Norðurlöndin beiti sér 

sameiginlega á vettvangi ESB. 

 Það er afar hryggilegt að Norræna ráðherranefndin skuli ekki telja 

sig í stakk búna til að fjármagna norrænar rannsóknir á áhrifum 

smáskömmtunar hormónatruflandi efna eða samverkandi áhrifum 

fleiri hormónatruflandi efna, þrátt fyrir að málið sé í brennidepli 

stjórnmálanna á Norðurlöndum (Svíar hafa meðal annars sótt mál 

á hendur framkvæmdastjórnar ESB fyrir tafir í löggjafarstarfi).  

 Fjárlagahópur Norðurlandaráðs gæti lagt fram tillögu um fjár-

veitingu í fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar til frekari 

rannsókna á daglegu lífi án eiturefna. 

 

Borgara- og neytendanefndin telur ennfremur að málið varði allar nefndir 

Norðurlandaráðs og hlakkar til frekara samstarfs þar að lútandi við 

umhverfis- og náttúruauðlindanefndina sem og aðrar nefndir Norðurlanda-

ráðs. Jafnvel mætti setja málið á dagskrá fyrirhugaðs þemaþings í Brussel 

vorið 2015. 

 

Krækjur: 

Frétt á vefgátt norska Stórþingsins:  

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-

skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-hverdagen/  

Dagskrá málþingsins: http://www.forbrukerradet.no/forside/hvordan-

sikre-forbrukerne-en-giftfri-hverdag  

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefndin skráir upplýsingarnar hjá sér.  

 

Nefndin leitaði eftir umsögn borgara- og neytendanefndarinnar og er hún 

svohljóðandi: 

 

 Það er afar hryggilegt að Norræna ráðherranefndin skuli ekki telja 

sig í stakk búna til að fjármagna norrænar rannsóknir á áhrifum 

smáskömmtunar hormónatruflandi efna eða samverkandi áhrifum 

fleiri hormónatruflandi efna, þrátt fyrir að málið sé í brennidepli 

stjórnmálanna á Norðurlöndum (Svíar hafa meðal annars sótt mál 

á hendur framkvæmdastjórnar ESB fyrir tafir í löggjafarstarfi)  

 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefndin gagnrýnir svör Norrænu ráðherra-

nefndarinnar þess efnis að ráðherranefndin geti einungis beðið NordForsk 

um að framkvæma stefnu ráðherranefndarinnar ef fjármagn fylgir frá 

umræddri fagráðherranefnd.  

 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-hverdagen/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-hverdagen/
http://www.forbrukerradet.no/forside/hvordan-sikre-forbrukerne-en-giftfri-hverdag
http://www.forbrukerradet.no/forside/hvordan-sikre-forbrukerne-en-giftfri-hverdag
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Nefndin virðir þá skýringu Norrænu ráðherranefndarinnar að rannsóknir 

eigi að ráðast af áherslum sem rannsóknaráð landanna leggja hverju 

sinni. Á hinn bóginn rennur verulegur hluti samnorræns fjármagns til 

rannsóknasamstarfs gegnum NordForsk. Nefndin telur því sjálfsagt að 

ætla að NordForsk fjalli um rannsóknaáherslur sem fram koma í tilmælum, 

óháð því hvort fagráðherrar hafi gefið vilyrði fyrir fjármögnun.  

 

NordForsk er norræn stofnun og sem slík hefur hún umboð til að meta 

hvort forsendur séu fyrir því að framkvæma tillögur sem Norðurlandaráð 

hefur samþykkt. Í svörum ráðherranefndarinnar kemur ekki fram hvort 

NordForsk hafi fjallað efnislega um tillöguna og kannað hvort forsendur 

séu fyrir sameiginlegum norrænum aðgerðum. Ráðherranefndin virðist 

hafna tillögunni án þess að NordForsk hafi fjallað um hana efnislega. Ef sú 

er raunin telur nefndin að Norðurlandaráð eigi að krefjast þess að málið 

verði tekið upp til nýrrar afgreiðslu 

 

Nefndin leggur því til að Norðurlandaráð viðhaldi tilmælunum og væntir 

þess að málið fái nýja og ítarlegri meðferð hjá Norrænu ráðherranefndinni 

og NordForsk. 

 

Með hliðsjón af því sem hér hefur komið fram leggur umhverfis- og 

náttúruauðlindanefndin til 

að Norðurlandaráð skrái hjá sér svör við tilmælum *31/2013 og 

bíði átekta eftir nýjum svörum að ári. 

 

 

Henningsvær, 1. júlí 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S), 

Christina Gestrin (sv) formaður 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Eila Tiainen (vänst) 

 

Lauri Heikkilä (saf) 

Per Rune Henriksen: 

Róbert Marshall (Björt framtíð) 

Steen Gade (SF) 

Stefan Caplan (M) 

Øyvind Halleraker (H) 

 

 


