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Malet ar en giftfi

Forskningsresultat visar att forskolerum har sarskilt hoga halter av

kemikalier. Nu pagar flera satsningar for att komma till ratta med

problemet. Malet ar en giftfri forskola.

U
nder varen startar
Naturskyddsforen-
ingen projektet En
giftfri forskola. Pro-
jektet gar ut pa att

med hjalp av ideella krafter
gora materialinventering pa 50
forskolor runt om i landet i syfte
att mata kemikaliehalterna i
rummen.

-Det finns egentligen tva
anledningar till varfor vi har
valt att rikta in oss pa forskolor.
Som foralder ar man mottaglig.
Det finns en naturlig vilja och ett
intresse for att skydda sitt barn.
Sen ar det ocksa sa att forsk-

ningsresultat visar att just rum
for barn ar sarskilt utsatta for
kemikalier. Det beror pa att det
finns en stor ma'ngd plaster i
rummen, vilket skapar en kon-
centration av kemikalier, sa'ger
Ylva Grudd som driver projek-
tet pa Naturskyddsforeningen.

Projektet syftar till att oka kun-
skapen bland forskolepersonal,
upphandlare och politiker med
malet att fa ner kemikaliehalt-
erna pa forskolorna. Inventering-
arna kommer att rikta in sig pa
framfor allt ett tiotal amnesom-
raden: golvbelaggning, matka'rl,

mat, oversyn av leksaker, madras-
ser, rengoringsrnedel, sta'druti-
ner, elektronisk utrustning.

Det finns inte sarskilt mycket
forskning som har undersokt
kemikaliehalten inne pa forskol-
or, vare sig i Sverige eller inter-
nationellt. Men de fa som finns
har skapatuppmarksamhet.

En av dem pagick under
2006 och ingar i Cynthia de Wits,
professor i miljovetenskap vid
Stockholms universitet, och
Justina Bjorklunds forskning.
De hittade flera bromerade
flamskyddsmedel bade i luften
och i dammet i forskolorna.
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Bromerade flamskyddsmede
kemikalier som tillsatts
plast och textilier for att f
hindra att de fattar eld. For
arna upptackte ocksa att
fanns en stark koppling mel
antalet skumgummimadras
i forskolor och halter av am
PentaBDE i damm i rumm
Just detta a'mne forbjods in!
nationellt 2004 men har tidig
anvants i bland annat sku
gummimadrasser.

-Vi tolkade det helt enl
som att forskolorna fortfara:
hade en hel del madrasser k
med PentaBDE i. Och ju
sana madrasser det fanns
forskolorna desto hogre van
Nar vi jamfor hur mycket av
har amnet som barnen sk
kunna fa i sig fran luft, da:
och mat, sa ar det maten soi
den viktigaste kalian i de fl
fall. Men i enstaka forskolo
ar halterna i dammet sa hog
dammexponeringen spelai
storre roll.

I samma forskningsprc
studerade Caroline Bergh h;
av organofosforforeningar
ftalater i damm och luft. 1
dessa amnen anvands til
gora plast mjukare och
bojbar och smidig. Result
visade dock att halterna va
markningsvart mycket h
pa forskolor jamfort med ii
villor eller pa kontor.

-Vi vet inte vad det ar
orsakar detta men en spel
tion som vi har gjort ar at
kan komma fran golvpc
alltsa ett slags medel som 1
golven blanka, sa'ger de W

Hur farligt ar egentligei
har for barnen?

- Det ar inte livshotande
vi vet annu inte hur stora 1
barnen verkligen far i sij
hur det paverkar barnen
haller vi pa att forska or
Den har typen av kemisk
nen satter sig i damm och

Forskol



forskola
problematiskt eftersom barn hela
tiden ar i narheten av damm.
De ror sig pa golven och stop-
par damm i munnen. Allt detta
gor att vi tror att barn ar mer ut-
satta an vuxna for exponering
fran damm, sager Cynthia de Wit.

Intresset for Naturskyddsfor-
eningens inventering vaxer och
an si lange har drygt 20 forskolor
sjalva hort av sig till Natur-
skyddsforeningen for att fa vara
med i projektet. Tomtebo for-
skola i Mora ar en av tre forskolor
som ingar i pilotstudien. For
forskollararen Lena Andersson
var det sjalvklart att stalla upp i
projektet. Hon ar representant
i gruppen Hillbar utveckling for
forskolor som bestir av en re-
presentant frin varje forskola i
Mora kommun.

-Vi vill vara med i studien
eftersom gifter i miljon ar ett
aktuellt amne. Vi gor det for
barnens basta. Det handlar ju
om att vi ska fa upp ogonen for
frigan sa att vi gor ratt val nar
det galler material och inkop.
Nar jag foreslog saken for de
ovriga forskollararna sa stallde
de sig positiva med en gang, sa-
ger Lena Andersson.

Men forskollararna sjalva
kommer inte bli inblandade

mer an att de ger tillitelse till
inventeringen och oppnar dor-
ren.

-Det kommer volontarer
utsanda frin Naturskyddsfor-
eningen och det enda vi ska gora
ar att mojligtvis ta fram uppgif-
ter om var varan ar inkopt sa att
det ska gi att ta fram produkt-
beskrivningar for att kunna
identifiera vad som finns i ma-
terialet, sager Lena Andersson.

Ett 50-tal foraldrar/ideella
har ocksi anmalt sitt intresse
till Naturskyddsforeningen for
att gora sjalva inventeringarna.
Projektet kommer att pigi over
hela landet och inventeringar-
na ska vara fardiga i augusti.

Men Naturskyddsforeningen
ar inte ensam om att satta ljuset
pa forskolornas miljo denna var.

Nyligen har ocksa Kemikalie-
inspektionen gett Miljostyr-
ningsradet i uppdrag att hjalpa
kommuner att upphandla gift-
fria produkter till forskolan.

- Det ar faktiskt en slump att
vi jobbar med detta pa olika
fronter just nu. Men vi har
markt pa flera hall att man har
insett att just forskolan ar be-
lastad nar det galler kemikalier
och i och med att det ar barn
som exponeras i sin vardag sa ar
det angelaget att angripa pro-

blemet, sager projektledaren
Anne Lagerqvist pa Miljostyr-
ningsradet.

Under aret ska Miljostyr-
ningsradet genomfora en for-
studie och studera hur det gar
till nar kommunerna upphand-
lar produkter till forskolan
(leksaker, matkarl, sovplatser).
Nasta ar kommer Miljostyr-
ningsradet att formulera ett an-
tal riktlinjer till kommunerna
som de kan beakta i framtida
investeringar till forskolan.

- Vi tror att intresset ar stort.
Det verkar som att intresset for
en giftfri vardag blommar upp
lite har och var i kommuner och
forskolor i landet, sager Anne
Lagerqvist.

Aven Ylva Grudd pa Natur-
skyddsforeningen har goda for-
hoppningar om att na malet med
att dra ner miljohalterna pa for-
skolorna runt om i landet.

- Eftersom det finns flera akt-
orer som driver den har fragan
och eftersom det finns en poli-
tisk vilja och dessutom ett stort
intresse fran forskolepersona-
len sa finns det bra forutsatt-
ningar for att komma vidare i
den har fragan. Det handlar ju
om vara barn, sager Ylva Grudd.

Text: Helle Larssen

Kemikalieinspektionen:
http://wwwAemi.se/
Start/Hand!ingsplan-for-
en-giftfri-vardag/
Naturskyddsforeningen:
http://www.natur-
skydcisforeningen.se/
vad-vi-gor/miljogifter
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