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Produktark: Organiske miljøgifter i bunnsedimenter 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet består av resultater av kjemiske analyser 
av det øverste laget (0-1 cm) av bunnsedimenter i 
norske hav- og kystområder, og viser innholdet av 
organiske stoffer, som hydrokarboner (PAH, THC), 
persistente organiske miljøgifter (PCB, klorerte 
pesticider, PBDE) og nye organiske miljøgifter 
(inkludert PFAS).  
 
Datafilen er utstyrt med lenker til relevante 
geokjemirapporter som gir mer detaljert informasjon 
om kartleggingen av organiske miljøgifter i 
forskjellige havområder. 

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Begrepet organiske miljøgifter inkluderer organiske 
forbindelser som er potensielt skadelige for miljøet. 
Noen av disse, som PAH, har naturlige kilder, og 
forekommer i varierende konsentrasjoner i 
finkornete sedimenter alle steder i havet. Andre er 
kun menneskeskapte, og det finnes ikke naturlig 
bakgrunnsnivå for disse i havet. Mange organiske 
miljøgifter er svært persistente, dvs. bryter ned 
meget sakte i naturen. De fleste er giftige, selv i lave 
konsentrasjoner. Organiske miljøgifter har tendens 
til bioakkumulasjon, det vil si at konsentrasjonen i en 
organisme kan øke i forhold til konsentrasjonen 
i omgivelsene. Miljøgiftene kan videre 
biomagnifiseres i næringskjeden, dvs. at organismer 
som ligger på et høyere trofisk nivå vil få høyere 
nivåer av miljøgifter enn de som ligger på lavere 
trofisk nivå.  Egenskapene som samlet medfører 
forhøyet innhold av organiske miljøgifter i det 
marine miljø kan gi skadelige virkninger på marin 
biota og mennesker som spiser sjømat.  

Datasettet viser innhold av en rekke organiske 
miljøgifter. 
Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor 
kartmålestokken: 1:10.000-8.000.000. 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Havforskningsinstituttet 
 

Datateknisk:  
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no  
Fagekspert: Stepan Boitsov, stepan.boitsov@hi.no  

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 1:10.000-8.000.000 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 5-20 m 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Norske havområder og enkelte fjorder  
 

KILDER OG METODE 
 

Sedimentprøver for kjemiske analyser er samlet inn 
på tokt med Havforskningsinstituttets egne fartøy i 
regi av flere forskjellige prosjekter, inkludert 
MAREANO-programmet.  Multicorer, 
boksprøvetaker og Van Veen grabb er brukt til 
prøvetaking. De fleste organiske miljøgifter er 
analysert på Havforskningsinstituttets 
kjemilaboratorier. Enkelte nye organiske miljøgifter 
analyseres av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). 
Resultater av alle miljøgeokjemiske undersøkelser er 
samlet i en felles database sammen med uorganiske 
miljøgifter og sedimentkarakteristikk fra Norges 
geologiske undersøkelse (NGU).  
Referanse til datasettet:  
MAREANO Kjemidatabase, organiske stoffer. 
Havforskningsinstituttet/MAREANO 
[nedlastingsdato] 
 
 

 

 
MAREANO Kjemidatabase ajourholdes og 
oppdateres fortløpende og minst en gang i året. 

 
 

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

E IER/KONTAKTPE RSON  
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UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
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 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 Excel-tabell 
 
Projeksjoner 
Geografiske koordinater bredde/lengde (WGS84) 

Tilgangsrestriksjoner 
Informasjon tilgjengeliggjøres under internasjonal 
lisens for deling av data CC BY 4.0.Ved bruk av 
informasjon fra Havforskningsinstituttet (HI), skal 
følgende tekst alltid oppgis: 
"Inneholder data under internasjonal lisens for 
deling av data CC BY 4.0 tilgjengeliggjort av 
Havforskningsinstituttet (HI)". 

Tjeneste 
 http://www.imr.no/mareano_kjemi 
Formell beskrivelse av tjenesten (capabilities): 
https://maps.imr.no/geoserver/ows?request=GetCa
pabilities&service=WMS 
 
Kartvisning 
http://mareano.no/kart/mareano.html#maps/5208  

 
 

 

 OrganiskMiljøgift 
 
 

 
 lokalId 

 navnerom 

 versjonId 

 målemetode 

 datauttaksdato 

 opphav 

 stasjon 

 toktNummer 

 referanseStasjon 

 dato 

 bunndyp 

 breddegrad 

 lengdegrad 

 antracen 

 actrecenEnhet 

 BDE209 

 BDE209Enhet 

 benzoapyren 

 bonsoapyrenEnhet 

 fenantren 

 fenantrenEnhet 

 naftalen 

 naftalenEnhet 

 NPD 

 NPDEnhet 

 PAH16 

 PAH16Enhet 

 perylen 

 perylenEnhet 

 pyren 

 pyrenEnhet 

 sumPAH 

 sumPAHEnhet 

 sumPBDE 

 sumPBDEEnhet 

 THC 

 THCEnhet 

 nonylfenol 

 nonylfenolEnhet 

 sum7PFAS 

 sum7PFASEnhet 

 dieldrin 

 dieldrinEnhet 

 HCB 

 HCBEnhet 

 PCB7 

 PCB7Enhet 

 sumDDT 

 sumDDTEnhet 

 sumHCH 

 sumHCHEnhet 

 TNC 

 TNCEnhet 
 
 

 

 Les mer om Miljøkjemi og forurensing i norske 
havområder 

 Metodebeskrivelse for prøvetaking og analyse 
av havbunnssedimenter 

 Internasjonal lisens for deling av data CC BY 4.0 

EGENSKA PSLISTE  
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE  
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://mareano.no/kart/mareano.html#maps/5208
https://mareano.no/tema/forurenset_havbunn
https://mareano.no/tema/forurenset_havbunn
https://www.mareano.no/resources/Metodedokument-Kjemiprogram-MAREANO-justering-mikroplast-20200331-HJ-002-1_STB_end.pdf
https://www.mareano.no/resources/Metodedokument-Kjemiprogram-MAREANO-justering-mikroplast-20200331-HJ-002-1_STB_end.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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