
PFAS:  

Farlige kjemikalier i regndråper 

Det er funnet farlige kjemikalier i regndråper som overskrider de 
anbefalte sikkerhetsnivåene. 
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Regndråper inneholder farlige kjemikalier som overstiger et akseptabelt 
sikkerhetsnivå de fleste steder i verden. 

Det viser en studie utført av forskere fra Universitetet i Stockholm og Zürich, 
melder BBC. 

Det er det syntetiske stoffet PFAS som har blitt funnet i regndråpene. 

Ifølge Folkehelseinstituttet brytes det fluorerte stoffet ned langsomt i naturen, hoper 
seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. 

PFAS 

 En forkortelse for per- og poly-fluor-alkyl-stoffer som er en stor gruppe 
fluorholdige stoffer. 

 Den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, fastsatte i 2020 en ny 
tålegrense for disse stoffene. 
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 Det er per i dag mer enn 7000 PFAS-er, og de fleste av disse er det lite 
kunnskap om. 

 PFAS er menneskeskapte og har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter, 
blant annet i matvareemballasje, slippbelegg i kjeler og stekepanner, 
impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, rengjøringsprodukter, 
kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring. 
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Vis mer 

Kan forårsake kreft 

Forskningen rundt det syntetiske stoffet har så langt blitt beskrevet som tvetydig, men 
nå frykter forskerne at det kan forårsake alvorlig sykdom, deriblant kreft. 

The Independent skriver at forskerne har gjennomført studien ute i felt og i et 
laboraturium. De fant omfattende mengder av de skadelige stoffene i atmosfæren, 
selv om de hadde faset ut stoffene fra de største fabrikkene. 

 
Spiste rød fluesopp - havnet på intensiven 
 
Ifølge forskerne bak studien er regndråpene bare giftige dersom man drikker vannet. 

Likevel mener de at internasjonale myndigheter må gjøre mer for å begrense 
skadeomfanget. 

- Det har vært en sjokkerende nedgang i retningslinjene rundt PFAS i drikkevannet 
de siste 20 åra, sier hovedforfatteren bak studien, Ian Cousins til The independent. 
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- Det er sjeldent vi faktisk drikker regndråper, men de fleste forventer at det skal være 
trygt dersom man skulle gjøre det. Regndråpene er også viktige bidragsytere til flere 
av de viktigste drikkevannskildene, tilføyer Cousins. 

 

Skal vise dødelig «regn» 
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DØDELIG REGN: Det som angivelig var dødelige brannbomber dalte på himmelen 
over Donbass i Ukraina. Video: Twitter/@Harris_EST 

Uunngåelig 

Til tross for de kritiske funnene, mener forskerne at det vil være utfordrende å 
implementere effektive tiltak mot dem. 

- Vi har nå nådd et punkt der disse kjemikaliene er overalt. Da blir det nærmest 
umulig å nå sikkerhetsrådene fra myndighetene, sier Cousins til BBC. 

Andre forskere har hatt en mer avventende holdning til problemet. 

De mener at man skal vente med å gjøre drastiske endringer til man sitter på klarere 
bevis på effekten av stoffet. 
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