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Svar_Rek. 31/2013 Nordiske tiltak for å redusere 

risikoen ved hormonforstyrrende stoffer 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet, 
 
at det igangsettes en felles nordisk forskningsinnsats om hvordan visse 
stoffer som anvendes i forbruksvarer kan påvirke hormonsystemet i 
mennesker ved lav dosering eller ved kombinasjonseksponering med andre 
stoffer  
 

Meddelande från Nordiska ministerådet 

 

Nordiska ministerrådet anser att effekterna av hormonstörande ämnen bör 

tas på största allvar. Nordiska Ministerrådet för Miljös (MR-M) Kemikaliegrupp 

utarbetade hösten 2014 rapporten ”The Cost of Inaction”, som visade hur 

stora kostnader de hormonstörande ämnena har för de nordiska länderna. 

MR-M skickade rapporten till EU-kommissionen med förhoppningen om att 

detta skulle inkluderas i utvecklingen av det sjunde miljöhandlings-

programmet. Liksom Nordiska Rådet tar Nordiska Ministerrådet frågan om 

hormonstörande ämnen på stort allvar och arbetar med detta i MR-M. I MR-

FJLS har livsmedelområdet bland annat fokus på biologisk uppföljning av 

föroreningar, uppgifter om intag för att beräkna den totala exponeringen av 

pesticider, samt fokus på material och tryckfärger som kommer i kontakt 

med livsmedel. 

 

Nordiska ministerrådet har dock tidigare meddelat förutsättningarna för det 

nordiska forskningssamarbetet:  

 

Samarbetet utformas huvudsakligen utifrån de nordiska forskningsrådens 

aktuella prioriteringar med NordForsk i en koordinerande roll. Investeringar 

baseras alltså på nationella prioriteringar där nordiska satsningar förväntas 

utlösa nationella medel. Satsningar fokuseras på excellens och nordisk nytta 

för länderna, inte på vad som brister eller saknas nationellt. 

 

Varken MR-U, MR-FJLS, MR-S eller MR-M har i dagsläget tillräckliga resurser 

för att kunna prioritera en forskningsinsats inom detta område. Men MR-M og 

MR-FJLS arbetar med temat på andra sätt. 

 

NordForsk är informerad om Nordiska Rådets rekommendation. Huruvida 

NordForsk önskar initiera ett forskningsprogram är en fråga för institutionens 

styrelse.  
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Nordiska ministerrådet kan inom existerande budgetramar inte prioritera en 

gemensam nordisk forskningsinsats på området, men arbetar med tematiken 

ibland annat i MR-M og MR-FJLS. 

 

Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen inte kan genomföras. 

 


