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Norsk sammendrag 
 

I snøspurvegg fra Svalbard var konsentrasjoner av PCB høyere i egg fra Barentsburg og 
Pyramiden enn i egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. Det ble funnet en forskjell i PCB-
mønstret mellom de russiske og de norske bosettingene. Dette betyr at kilden til PCB 
ikke er den samme. Studiet viser derfor at den lokale PCB-forurensingen som er påvist i 
bosetningene tas opp av snøspurv. Studiet viser også at snøspurven kan brukes som en 
overvåkingsart i terrestriske økosystemer på Svalbard. 

1. De viktigste resultatene 

Både nivåene av PCB og PCB-mønster i snøspurv egg viser at snøspurv plukker opp lokal 
forurensing. Disse resultatene viser derfor at snøspurven er godt egnet som 
overvåkingsart i terrestriske økosystemer på Svalbard.  

2. Miljøgevinst 

Resultatene i denne studien viser at utfasing og fjerning av PCB-holdig utstyr og 
materiale på Svalbard må fortsette siden denne miljøgiften fortsatt blir tatt opp i det 
terrestriske økosystemet.   

3. Forslag til tiltak 

Denne studien  viser at de igangsatte tiltakene til PCB-prosjektet i regi av Sysselmannen 
på Svalbard må fortsette siden det fremdeles finnes aktive lokale PCB-kilder.   

     4.  Hva er viktig for miljøforvaltningen 

Siden nivå av miljøgifter ikke er blitt målt i snøspurv på Svalbard tidligere må dette 
prosjekt bli sett på som et kartleggingsprosjekt. Hovedformålet var å gi kunnskap om 
miljøgiftnivåene i snøspurv på Svalbard, med fokus på lokal forurensing. Gjennom dette 
prosjektet har vi fått mer kunnskap om hvordan bosettingene påvirker det terrestriske 
økosystemet på Svalbard.  

   5.  Oppfølging 

Det anbefales å gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse av miljøgifter i snøspurv om 5 
år (2015/2016).  
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English summary  
 
Higher concentration of PCB was found in eggs of snow buntings from Barentsburg and 
Pyramiden compared with eggs from Longyearbyen and Ny-Ålesund. Further on, a 
different PCB-profile was found in the eggs from the Russian settlements compared with 
eggs from the Norwegian settlements. This means that the source of PCB is different 
between the settlements. The findings in this study thus indicate that the snow bunting 
in Svalbard is influenced by local pollution of PCB. The findings further indicate that the 
snow bunting may be utilized as a sentinel of terrestrial pollution in Svalbard.  
 

1. The most important results 

Both the PCB concentrations and the PCB-pattern indicate that the snow bunting is 
influenced by local pollution of PCB. The results further show that the snow bunting is 
suitable as a sentinel of terrestrial pollution in Svalbard.  

2. Environmental gain 

The results in this study show that the removal of PCB-containing equipment and 
materials in Svalbard must proceed, as PCB is available in the terrestrial environment. 

3. Recommended measures  

This study provides a basis to suggest local initiative in the Russian settlements. 
Initiative to remove and mark PCB-containing equipment and materials has been made 
by the Governor of Svalbard to prevent further spread of PCB.  

4. Environmental management implications 

No previous studies regarding environmental contaminants have been conducted on the 
snow bunting in Svalbard. The main objective of this study was to investigate 
environmental contaminants in eggs of snow buntings in Svalbard, with emphasis on 
local pollution. Through this project we have gained more knowledge about the 
influence of human settlements on the terrestrial environment in Svalbard.  

5. Follow-up 

It is recommended to perform a follow-up study for environmental contaminants in eggs 
of snow buntings in 5 years (2015/2016). 
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Forklaringer 
 
 
Forbindelse/ 
forkortelse 
 

 
Forklaring 

 
∑7PCB 
 

 
Sum konsentrasjon av de syv PCB-forbindelsene: PCB-28/31, -52, -101, -
118, -138, -153, -180. 

 
∑6PFAS 
 

 
Sum konsentrasjon av de seks fluorforbindelsene: PFOS, PFNA, PFDcA, 
PFUnA, PFDoA, PFTriA. 

 
BFR 
 

 
Bromerte flammehemmere. Brukes som flammehemmere i en rekke 
produkter som tekstiler, isolasjonsmaterialer og elektronikk. 

 
DDT 
 

 
Diklordifenyltrikloretan. Meget persistent insektmiddel som ble forbudt 
i Norge i 1970 med visste restriksjoner. I 1988 ble det totalforbud. 
Metabolittene (nedbrytingsproduktene) er også meget persistente, 
spesielt p,p’-DDE. 

 
HCB 
 

 
Heksaklorobensen. I utgangspunktet et biprodukt i produksjonen av 
klorerte forbindelser, men har også blitt brukt som et soppdrepende 
middel. Tilbaketrukket i Norge i 1987. 

 
OCP 
 

 
Organisk klorerte plantevernmidler. 

 
PCB 
 

 
Polyklorerte bifenyler. Industriprodukt som ble brukt i en rekke 
elektrisk utstyr, oljer, bygningsmaterialer og maling. Har 209 ulike 
kongenere. Meget persistente forbindelser, forbudt i Norge i 1980. 

 
PFAS 
 

 
Fluorforbindelser. Brukes i en rekke produkter som ved impregnering 
av tekstiler og brannslukkingsskum.  

 
trans- 
nonachlor 
 

 
Bestanddel i den tekniske blandingen klordaner. Tidligere brukt som 
insektmiddel, men har ikke vært brukt i Norge siden 1967.  
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1. Innledning 
 
Arktis er et sårbart område som karakteriseres av lave temperaturer, store forskjeller i 
lys mellom sesongene og korte vekstsesonger. De arktiske områdene anses som de 
minst forurensede områdene i verden. Til tross for dette transporteres menneskeskapte 
miljøgifter til Arktis fra industrialiserte områder via atmosfæren, havstrømmer, store 
arktiske elver og sjøis (AMAP, 1998). Det er også kjent at miljøgifter transporteres til 
arktiske områder med trekkende dyr som fisk, krepsdyr, sjøfugl og marine pattedyr 
(AMAP, 2002, Evenset et al., 2007, Choy et al., 2010).   
 
Selv om langtransporterte miljøgifter er hovedkilden til forurensning i Arktis, bidrar 
også lokale kilder til forurensning av det marine og det terrestriske miljøet på Svalbard. 
Sysselmannen på Svalbard, i samarbeid med flere forskningsinstitusjoner, konkluderte i 
2008 at det fortsatt var aktive kilder til polyklorerte bifenyler (PCB) i de russiske 
bosettingene Barentsburg og Pyramiden (Lundkvist et al., 2011). Kildene til PCB i 
bosettingene er maling, kondensatorer, bygningsmateriale og hydrauliske oljer. Flere 
undersøkelser gjort av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har påvist store mengder 
PCB i overflatejord og maling i de russiske bosettingene, sammenlignet med de norske 
bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund. I tillegg ble PCB mengden i overflatejord i 
Barentsburg og Pyramiden også funnet til å være høy sammenlignet med lokaliteter på 
fastlandet, som Bergen, Trondheim og Oslo (Jartun et al., 2007, Jartun et al., 2009, Jartun 
et al., 2010). Vegetasjonsprøver av planter og moser foretatt av Typhoon påviste 15 
PCB-forbindelser i vegetasjonen i og rundt Barentsburg (Typhoon, 2010). Det ble i 
denne rapporten fastslått at konsentrasjonen av PCB i vegetasjonen ved Barentsburg er 
betydelig høyere enn bakgrunnsområder i Arktis.  
 
Hop med medforfattere (2001) rapporterte en forskjell i PCB-profilen i bunndyr fra 
fjordene utenfor de russiske bosettingene, sammenlignet med bunndyr utenfor de 
norske bosetningene. PCB profilen fra bunndyr utenfor de russiske bosetningene viste 
seg å være sammenlignbar med den tekniske PCB-blandingen Svovol. En lokalt påvirket 
PCB-profil ble også funnet i polarmåker som hadde oppholdt seg i og rundt Barentsburg 
i sommermånedene (Sagerup et al., 2009).  
 
PCB på Svalbard er nå hovedsakelig tilgjengelig fra sekundære kilder; løst i jord, snø, 
sedimenter, luft, vegetasjon og dyr (Lundkvist et al., 2011). PCB mengden i overflatejord 
er beregnet til å være 430 kg/km2 i Pyramiden, 300 kg/km2 i Barentsburg og 3,3 kg/km2 
i Longyearbyen (Jartun et al., 2010). Mengden PCB i overflatejord i uberørte områder på 
Svalbard er beregnet til å være 0,38 kg/km2. I 2008 ble det iverksatt tiltak mot PCB-
holdige kilder på Svalbard, og lokale kilder til PCB i de ulike bosettingene skal nå enten 
være fjernet eller merket (Lundkvist et al., 2011). 
 
Nivåene av miljøgifter er generelt lavere i det terrestriske miljøet i Arktis, sammenlignet 
med det marine miljøet (Thomas et al., 1992). Til tross for dette viser flere tidligere 
studier at miljøgifter også tas opp og oppkonsentreres i terrestriske næringskjeder 
(Johnstone et al., 1996, Kelly og Gobas, 2001, Mueller et al., 2011). Det har også vist seg 
at spurvefugler kan ta opp miljøgifter via insekter (Dauwe et al., 2006, Maul et al., 2006). 
 
Snøspurven (Plectrophenax nivalis) er en mye studert fugleart, men det er ikke tidligere 
rapportert om studier av miljøgifter i denne arten på Svalbard. Snøspurven er den 
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eneste sangfuglen på Svalbard, og er å finne over hele øysamfunnet. Hannene ankommer 
i slutten av mars og begynnelsen av april, mens hunnene ankommer to til tre uker 
senere. Den forlater Svalbard i september/ oktober. Snøspurven hekker i steinete 
terreng og menneskeskapte konstruksjoner, deriblant husvegger og fuglekasser 
(Gjershaug et al., 1994). Snøspurven legger 5-7 egg som ruges i 12-13 dager. I gode 
sesonger kan snøspurven hekke to ganger, også på Svalbard. Snøspurven spiser 
hovedsakelig frø, mens ungene blir foret med insekter og edderkopper (Jonsson, 1994, 
Skjøstad, 2008). Mange spurvefugler har vist seg å være såkalte ”income breeders”. Det 
betyr at snøspurvhunnen må spise for å få resurser nok til å produsere egg. Hun har ikke 
nok lagrede kroppsreserver til å lage egg hvis mattilgangen er dårlig (Meijer og Drent, 
1999). Siden snøspurven er en trekkende fugl, må den fylle opp energireservene etter 
trekket. Det er dermed sannsynlig å anta at snøspurven overfører miljøgifter fra føden 
inntatt på Svalbard til eggene (pers. med. Moksnes 2012). Trekkruten til snøspurven er 
ikke kjent, men det antas at snøspurven trekker gjennom de nordlige delene av 
Russland. Den overvintrer nord for Det kaspiske hav i Russland og Kasakhstan 
(Gjershaug et al., 1994).  
 
Egg fra fugl har ofte blitt brukt for overvåking av miljøgifter både i det terrestriske 
(Dauwe et al., 2007, Van den Steen et al., 2009, Van den Steen et al., 2010) og det marine 
miljø (Verreault et al., 2010, Helgason et al., 2011). Bruk av egg fra fugl for 
miljøovervåkning anses som en metode som ikke er forstyrrende, og som en metode 
som er egnet for overvåkning over tid. Spurvefugler er egnet for overvåking av lokal 
forurensing da de ofte har små territorier og beiteområder (Dauwe et al., 2003). Ved 
bruk av egg fra trekkende fugler ved overvåking av miljøgifter må det tas hensyn til at 
miljøgiftprofilen i eggene kan reflektere både overvintringsområdene og 
hekkeområdene. 
 

Målet med denne studien var å kartlegge nivået av ulike miljøgifter i snøspurven på 
Svalbard, med hovedvekt på lokal forurensning. På grunnlag av nivåene av PCB funnet i 
jord, maling og vegetasjon i de russiske bosettingene, var det ønskelig å undersøke 
hvorvidt det var en forskjell i miljøgiftkonsentrasjonen i snøspurvegg fra russiske 
bosettingene sammenlignet med snøspurvegg fra norske bosettinger. Denne studien er 
den første som kartlegger organiske miljøgifter i snøspurv på Svalbard.  
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2. Material og metode 
 
2.1 Område 
I juni måned 2010 og 2011 ble egg fra snøspurv samlet inn fra Longyearbyen, Ny-
Ålesund, Barentsburg og Pyramiden (Figur 1). 

 

Figur 1: Figuren viser kart over Svalbard. Egg fra snøspurv (Plectrophenax nivalis) ble samlet inn 
fra Longyearbyen, Ny-Ålesund, Barentsburg og Pyramiden. Kart: Oddveig Øien Ørvoll, Norsk 
Polarinstitutt. 
 

Fra hvert reir ble det samlet inn 1-2 egg. I analysene inngår bare ett egg fra hvert kull. 
Det ble analysert 8 egg fra Longyearbyen, 8 egg fra Ny-Ålesund, 9 egg fra Barentsburg og 
7 egg fra Pyramiden. Eggene ble målt og volumet beregnet ved hjelp av Hoyt’s ligning 
(bredde2*lengde*0,51) (Hoyt, 1979). Eggene ble oppbevart frosset i -20°C fram til 
analyse.  
 

Tillatelse for innsamling av egg ble gitt av Sysselmannen på Svalbard, referanse 
nummer: 2011/00488-12. I tillegg er prosjektet registrert i databasen Research in 
Svalbard (RiS), med RiS-ID: 3755. 
 

Figur 2A-2D illustrerer hvor i bosettingene de ulike eggene ble samlet.  
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Figur 2: Figuren viser en oversikt over lokalitetene hvor eggene fra snøspurv (Plectrophenax 
nivalis) ble samlet inn. A- Pyramiden n=7, B- Longyearbyen n=8, C-Ny-Ålesund n=8, D- 
Barentsburg n=9. Kart: Oddveig Øien Ørvoll, Norsk Polarinstitutt. 
 
2.2 Kjemiske analyser 
De kjemiske analysene ble utført ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) sitt 
laboratorium, avdeling Tromsø. Eggene ble analysert for miljøgiftene PCB, organisk 
klorerte plantevernmidler (OCP), bromerte flammehemmere (BFR) og fluorforbindelser 
(PFAS). I tillegg ble fettinnhold bestemt som ekstrahert organisk materiale (%). 
 
2.3 Statistiske analyser 
I tilfeller hvor konsentrasjonen var lavere enn deteksjonsgrensen, ble prøven gitt en 
verdi som tilsvarer 1/2–parten av deteksjonsgrensen for å unngå manglende verdier. 
Dermed er likt antall prøver fra hver av lokalitetene brukt for å beregne gjennomsnitt, 
median og standardavvik. De statistiske analysene er gjort på konsentrasjoner beregnet 
på våtvekt.  Shapiro-Wilk ble brukt for å teste normalfordeling, n < 50. Lavene’s test ble 
brukt for å teste varians. Siden det ikke var mulig å oppnå normalfordeling ble Kruskal-
Wallis og Mann-Whitney U/ Wilcoxon rank test brukt for å beregne forskjellen mellom 
de ulike bosettingene.  
 
PCA-plotene er illustrert ved å bruke Simca-P+ 12.0 (Umetrics, Umeå, Sverige). PCA-
analysene er gjort på log10-transformerte konsentrasjoner. De statistiske analysene, 

A B 

C 

D 
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korrelasjoner mellom de ulike variablene og prinsipal analysene er gjort ved å bruke 
SPSS Statistical Software (Versjon 19.0 for Windows, IBM, SPSS Inc., Chicago, IL). 
Korrelasjon mellom de ulike variablene ble beregnet med Spearman’s korrelasjons 
koeffisient. For alle statistiske tester ble signifikansnivå satt til α = 0,05. 
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3. Resultater og diskusjon 
 
I de statistiske analysene inngår PCB-28/31, -52, -101, -118, -138, -153, -180, ∑7PCB, 
PFOS, PFNA, PFDcA, PFUnA, PFDoA, PFTriA, ∑6PFAS, HCB, p,p’-DDE, og trans-nonachlor. 
I egg fra Pyramiden var det en høy variasjon av konsentrasjonen av de ulike PCB-
forbindelsene. I en prøve fra Ny-Ålesund ble det funnet en PFOS konsentrasjon mer enn 
100 ganger høyere enn prøven med nest høyeste konsentrasjon.  Det er ikke funnet 
indikasjoner på analytisk feil, derfor er disse prøvene inkludert i analysen. Disse 
prøvene bidrar derimot til høye standardavvik som vil være tydelig i figurene, og 
figurene må derfor tolkes i forhold til dette. Siden prøveantallet er lavt og variasjonen 
høy, er median ± standardavvik benyttet i figurene. 
 
Det er viktig å påpeke at prøvestørrelsen i denne studien bare utgjør en mindre del av 
populasjonen av snøspurv på Svalbard. Ett tilfeldig egg ble plukket fra hvert reir, og 
rekkefølgen eggene ble lagt i er dermed ukjent. Overføring fra mor til egg, diett, alder, 
fysisk tilstand og ankomst til hekkeområde er viktige faktorer som kan ha en 
innvirkning på resultatene. Tidligere studier på både sjøfugl (Verreault et al., 2006) og 
spurvefugl (Van den Steen et al., 2006) har derimot vist at et tilfeldig valgt egg fra et kull 
er passende å bruke som et redskap for miljøgiftovervåking.   
 
3.1 Biologiske variabler 
Biologiske variabler som eggvolum (cm3), antall egg i kullet og ekstrahert organisk 
materiale (%) er presentert i Vedlegg A, tabell A.1. Ekstrahert organisk materiale (EOM) 
er referert til som fettinnhold i eggene. Da EOM inneholder både proteiner og andre 
løste organiske materialer er dette ikke er nøyaktig mål for fettinnhold i eggene. Ved 
innsamling av eggene ble antall egg i reiret telt. Ved noen tilfeller var ikke kullet fullagt, 
og dermed var det ikke mulig å vite nøyaktig antall egg i kullet. I tillegg var det i noen 
tilfeller meget vanskelig å telle nøyaktig antall egg på grunn av tilgangen til reiret. 
Resultatene viste forskjell i både kullstørrelse og fettinnhold mellom bosettingene, men 
på grunn av usikkerhet knyttet til bestemmelsen av disse variablene vil de ikke 
diskuteres videre. Det ble ikke funnet forskjell i eggvolum mellom bosettingene. 
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3.2 Mengde miljøgifter  
Resultatene viste at PCB var den dominerende miljøgiften i egg fra Barentsburg og 
Pyramiden, sammenlignet med Longyearbyen og Ny-Ålesund (Figur 3 og Figur 4). 
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Figur 3. Figuren viser prosentvis fordeling av miljøgifter i egg fra snøspurv (Plectrophenax 
nivalis) i Longyearbyen, Ny-Ålesund, Barentsburg og Pyramiden. Figuren er basert på 
medianverdier (ng/g våt vekt). ∑7PCB inkluderer PCB-28/31, -52, -118, -153, -138, -180. 
∑6PFASs inkluderer PFOS, PFNA, PFDcA, PFUnA, PFDoA, PFTriA. 
  
Konsentrasjonen av miljøgiftene i de ulike bosettingene er også presentert i Vedlegg A, 
tabell A.1 og Vedlegg B, tabell B.1. De statistiske analysene viste at konsentrasjonen av 
∑7PCB, PCB-28/31, -52, -101, -118, -138, -153, -180, trans-nonachlor, HCB, PFOS, PFNA, 
PFDcA, PFUnA og PFDoA i snøspurvegg var forskjellig mellom bosettingene. Derimot var 
ikke p,p’-DDE, PFTriA og ∑6PFAS forskjellig mellom bosettingene. 
 
Både PCB-28/31, -52, -101, -118, -138, -153, -180, samt ∑7PCB var betydelig høyere i 
egg fra Barentsburg sammenlignet med egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. På grunn 
av stor variasjon av PCB i eggene fra Pyramiden, var forskjellen i konsentrasjon ikke like 
stor mellom Pyramiden og de norske bosettingene. Konsentrasjonen av PCB-28/31 var 
høyere i egg fra Pyramiden enn fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. I tillegg var 
konsentrasjonen av PCB-52 høyere i egg fra Pyramiden enn i egg fra Ny-Ålesund.  I to 
egg fra Pyramiden var alle PCB-forbindelsene under deteksjonsgrensen. Vi kjenner ikke 
til hvorfor disse eggene hadde svært lav konsentrasjon av PCB. En mulig faktor kan være 
at disse to snøspurvhunnene ankom sent til Svalbard og/eller Pyramiden, og ikke rakk å 
innta næring i de forurensede områdene i Pyramiden før egglegging. Ved å teste de to 
russiske bosettingene mot de to norske (n=16 for hver), var PCB-28/31, -52, -101, -118, 
-138, -153, -180, samt ∑7PCB var betydelig høyere i egg fra de russiske bosettingene enn 
de norske (Figur 5).  
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Det ble også funnet forskjeller i konsentrasjonen av ulike fluorforbindelser. Både PFNA, 
PFDcA. PFUna, PFDoA var betydelig høyere i egg fra Longyearbyen, Ny-Ålesund og 
Barentsburg sammenlignet med egg fra Pyramiden. I tillegg var konsentrasjonen av 
PFOS betydelig høyere i egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund sammenlignet med egg fra 
Pyramiden. Fluorforbindelser inngår i en rekke moderne produkter som tekstiler, 
tepper og brannslukkingsskum. Pyramiden har vært forlatt siden 1998, og det kan 
dermed ikke utelukkes at det er en mindre påvirkning av fluorforbindelser i denne 
bosettingen. PFOS ble funnet i høyere gjennomsnittlig konsentrasjon i egg fra Ny-
Ålesund enn fra de andre bosetningene. Dette skyldes en enkelt prøve med svært høy 
konsentrasjon av PFOS. Vi han ikke forklare resultatet fra denne ene prøven, men en 
plausibel forklaring kan være at denne snøspurven har spist PFOS forurenset mat enten 
på trekket nordover eller i Ny-Ålesund. Prøvene fra Ny-Ålesund var samlet fra indre 
deler av Kongsfjorden (Figur 2C), hvor det er lite sannsynlighet for lokal påvirkning. 
Dette ble gjort for å bruke prøvene fra Ny-Ålesund/Kongsfjorden som referanse til 
bakgrunnsnivå. Dette betyr igjen at nivået av fluorforbindelsene i egg fra snøspurv fra 
Ny-Ålesund har en annen opprinnelse enn lokal forurensing.  
 
Konsentrasjonen av både HCB og trans-nonachlor var betydelig forskjellig mellom 
bosettingene. Disse miljøgiftene har derimot ikke kilder på Svalbard, og tilstedeværelsen 
i snøspurvegg kan dermed ikke forklares med lokal forurensing. Ved å teste de to 
russiske bosettingene mot de to norske (n=16 for hver), ble konsentrasjonen av p,p’-
DDE funnet å være høyere i egg fra de russiske bosettingene. Ferske kilder til DDT har 
tidligere blitt funnet i sedimenter i Grønfjorden og Billefjorden (Evenset et al., 2009), 
samt i jord i Barentsburg (Evenset og Christensen, 2009). Det er ikke kjent hva kilden til 
DDT er, men det er antatt at DDT kan ha vært brukt til avlusningsmiddel i disse 
bosettingene (Evenset, 2010).  
 
Det er viktig å påpeke at direkte sammenligning med annet prøvemateriale og andre 
fuglearter ikke er hensiktsmessig. Faktorer som ulike beiteområder, plassering i 
næringskjeden, ulik kapasitet for å bryte med miljøgifter, alder og kjønn vil kunne 

Figur 5. Miljøgiftkonsentrasjon (median og 
standardavvik, ng/g våt vekt) i egg fra snøspurv 
(Plectrophenax nivalis) fra russiske (n=16) og 
norske (n=16) bosettinger. 

Figur 4. Miljøgiftkonsentrasjon (median og 
standardavvik, ng/g våt vekt) i egg fra 
snøspurv (Plectrophenax nivalis) fra 
bosettingene, Longyearbyen n=8, Ny-
Ålesund n=8, Barentsburg n=9, Pyramiden 
n=7. 
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påvirke resultatene mellom ulike fuglearter. I denne studien har vi til tross for dette 
valgt å sammenligne resultatene med andre arter da det ikke finnes målinger av 
miljøgifter i snøspurv fra Svalbard. Sammenlignet med studier gjort på sjøfugl på 
Svalbard er miljøgiftnivåene i egg fra snøspurv på Svalbard generelt lave. Nivået av 
∑7PCB i eggene fra Barentsburg og Pyramiden var til tross for dette sammenlignbar med 
tidligere studier på polarlomvi på Svalbard og Bjørnøya (Miljeteig og Gabrielsen, 2010), 
tidligere studier på snøspurv i Canada (Choy et al., 2010) og kjøttmeis i Belgia (Dauwe et 
al., 2006).   
 
3.3 PCB-mønster 
Det funnet forskjeller i PCB-mønstret i snøspurveggene mellom de norske og de russiske 
bosettingene (Figur 6). PCB-mønstret funnet i eggene i de russiske bosettingene hadde 
et relativt høyere nivå av PCB-118, noe som gjør at mønstret ligner den tekniske PCB-
blandingen Svovol (Figur 7). Lignende PCB-mønster ble funnet i et studium av Hop med 
medforfattere (2001) på bunnlevende organismer utenfor Barentsburg og Pyramiden 
(Figur 8). Også i en studie på polarmåker i Barentsburg ble en lignende PCB-mønster 
funnet, noe som viser at lokal forurensing kan tas opp av fugler (Sagerup et al., 2009). 
Funnene i denne studien indikerer dermed at lokal forurensing kan tas opp av snøspurv.  
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Figur 6. Prosentvis fordeling av PCB-forbindelser i egg fra snøspurv (Plectrophenax nivalis) fra 
Longyearbyen, Ny-Ålesund, Barentsburg og Pyramiden. Figuren er basert på medianverdier 
(ng/g våt vekt). 
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Figur 7. Relativ fordeling av PCB-forbindelser i PCB-blandingene Arochlor 1254, Chlophen A50, 
Svovol, Arochlor 1260, Arochlor 1262 og Chlophen A60. Figur fra Hop et al., (2001). 
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Figur 8. Relativ fordeling av PCB-forbindelser funnet i bunndyr i Adventfjorden, Billefjorden, 
Grønfjorden, Isfjorden og Kongsfjorden. Figur fra Hop et al,. (2001). 
 
3.4 Prinsipal komponent analyse 
Resultatet av prinsipal komponent analysen (PCA) er illustrert i Figur 9. Analysen ga 4 
forskjellige prinsipal komponenter (PC) med egenverdi > 1. Disse fire forklarte til 
sammen 79,5 % av variasjonen. PC1 og PC2 forklarte henholdsvis 32,2 % og 28,6 %. 
Figurene viser at egg fra Barentsburg og Pyramiden er skilt fra Longyearbyen og Ny-
Ålesund langs PC1. Figurene viser også en separasjon av Barentsburg og Pyramiden i to 
forskjellige grupper. Alle de ulike PCB-forbindelsene var positivt korrelert med PC1, i 
tillegg til korrelasjon mellom de ulike PCB-forbindelsene. Alle de ulike 
fluorforbindelsene, HCB og trans-nonachlor var positivt korrelert med PC2. I tillegg 
korrelerte fluorforbindelsene og trans-nonachlor med hverandre. Det ble også funnet en 
positiv korrelasjon mellom HCB, trans-nonachlor, PFOS, PFNA, PFUnA, PFDoA and 
PFTriA. Resultatene funnet i denne analysen indikerer en separasjon av eggene fra de 
ulike bosettingene basert på miljøgifter, og styrker indikasjonen på at snøspurv fra de 
russiske bosettingene kan ta opp PCB som følge av lokal forurensing.  
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Figur 9. Figuren viser PCA loading plot og score plot for de ulike miljøgiftene undersøkt og 32 
egg fra snøspurv (Plectrophenax nivalis) fra Longyearbyen (n=8), Ny-Ålesund (n=8), 
Barentsburg (n=9) og Pyramiden (n=7). Miljøgiftene som inngår i denne analysen er PCB-28/31, 
-52, -101, -118, -138, -153, -180, PFOS, PFNA, PFDcA, PFUnA, PFDoA, PFTriA, HCB, p,p’-DDE, HCB 
og trans-nonachlor. I tillegg er fettinnhold (%), eggvolum (cm3) og kullstrørrelse inkludert. 
Prøvene fra Longyearbyen er farget sort, prøvene fra Ny-Åleusund er farget grønn, prøvene fra 
Barentsburg er farget blå og prøvene fra Pyramiden er farget rød.  
 
Fluorforbindelser er kjent for å binde til blodproteiner, i tillegg til å fordele seg i lever og 
nyrer (Butt et al., 2010). Dette er i kontrast til de mer tradisjonelle miljøgiftene som ofte 
har fettløslige egenskaper. Som en følge av de fettløslige egenskapene var det forventet 
at HCB og trans-nonachlor ville korrelere med PCB og p,p’-DDE siden disse miljøgiftene 
har lignende egenskaper (Haukas et al., 2007). Altså var ikke en positiv korrelasjon 
mellom fluorforbindelsene, HCB og trans-nonachlor forventet. Vi kjenner ikke til 
grunnen til at miljøgiftene med ulike egenskaper korrelerer, men ulike faktorer som 
sammensetningen av egget i forhold til fett og proteiner, overføring fra mor, 
artsforskjeller og lavt prøveantall kan medvirke til disse resultatene. 
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4. Konklusjon 
 
Det var en forskjell i miljøgiftkonsentrasjonen mellom de ulike bosettingene. Høyere 
konsentrasjon ∑7PCB ble funnet i egg fra Barentsburg og Pyramiden, sammenlignet med 
egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. ∑7PCB var ikke betydelig høyere i egg fra 
Pyramiden sammenlignet med Longyearbyen og Ny-Ålesund på grunn av høy variasjon 
mellom prøvene. Derimot var ∑7PCB betydelig høyere i de to russiske bosettingene som 
en gruppe sammenlignet med de to norske bosettingene som en gruppe. Det ble også 
funnet en forskjell i PCB-mønstret i egg mellom de russiske og de norske bosettingene. 
Funnene i denne studien indikerer dermed at lokal forurensing av PCB kan tas opp av 
snøspurv. Videre viser også funnene at snøspurven er egnet som en overvåkingsart i 
terrestriske økosystemer på Svalbard. 
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Vedlegg A 

Tabell A.1. Eggvolum (cm3), fettinnhold (%), kullstørrelse og konsentrasjoner (ng/g våt vekt) for de ulike miljøgiftene i egg fra snøspurv 
(Plectrophenax nivalis) fra Longyearbyen, Ny-Ålesund, Barentsburg og Ny-Ålesund. Prøver under deteksjonsgrensen er gitt verdien 1/2-parten av 
deteksjonsgrensen.  

 Longyearbyen Ny-Ålesund  Barentsburg  Pyramiden 
 n Gj.snitt ± SD Median n Gj.snitt ± SD Median n Gj.snitt ± SD Median n Gj.snitt ± SD Median 

Volum (cm3) 8 3,11± 0,50 3,06 8 3,01 ± 0,31 2,97 9 2,79 ± 0,24 2,79 7 3,02 ± 0,22 2,99 
Fettinnhold (%) 8 7,08 ± 1,99 6,40 8 6,56 ± 1,44 6,90 9 7,53 ± 2,42 7,52 7 4,79 ± 0,72 4,59 
Antall egg i kull 8 5,67 ± 1,02 5,67 8 4,50 ± 0,38 4,50 9 5,40 ± 0,39 5,40 7 5,57 ± 0,53 6,00 
PCB 28/31 8 0,05 ± 0,06 0,03 8 0,11 ± 0,18 0,06 9 0,61 ± 0,56 0,48 7 1,43 ± 2,55 0,55 
PCB 52 8 0,07± 0,02 0,07 8 0,05 ± 0,03 0,04 9 14,03 ± 19,12 8,39 7 19,04 ± 30,60 2,18 
PCB 101 8 0,33 ± 0,20 0,29 8 0,32 ± 0,20 0,35 9 50,72 ± 63,02 32,64 7 94,77 ± 138,84 17,79 
PCB 118 8 1,23 ± 0,77 0,94 8 1,28 ± 0,69 1,41 9 92,67 ± 74,78 70,05 7 167,24 ± 227,91 42,02 
PCB 138 8 1,48 ± 0,60 1,34 8 2,01 ± 1,69 1,84 9 93,64 ± 83,11 69,18 7 160,93 ± 216,60 43,02 
PCB 153 8 2,62 ± 1,31 2,45 8 6,48 ± 7,80 4,03 9 80,25 ± 65,07 63,78 7 142,79 ± 183,53 55,74 
PCB 180 8 1,16 ± 1,06 1,11 8 3,88 ± 5,64 2,03 9 17,69 ± 21,09 12,32 7 18,64 ± 22,75 9,79 
∑7PCB 8 6,93 ± 2,88 6,65 8 14,12 ± 15,39 10,23 9 349,61 ± 322,16 251,81 7 604,84 ± 820,94 163,84 
p,p'-DDE 8 4,29 ± 2,79 3,21 8 6,67 ± 4,01 5,77 9 6,69 ± 3,32 6,23 7 12,87 ± 11,99 8,16 
HCB 8 4,34 ± 3,10 3,11 8 6,10 ± 2,78 5,60 9 4,00 ± 2,17 3,51 7 2,75 ± 2,59 1,68 
trans-nonachlor 8 0,07 ± 0,03 0,07 8 0,11 ± 0,05 0,12 9 0,08 ± 0,05 0,08 7 0,04 ± 0,02 0,04 
PFOS 8 3,75 ± 1,93 4,14 8 31,81 ± 87,32 0,96 9 3,53 ± 3,66 2,20 7 2,09 ± 4,33 0,55 
PFNA 8 4,78 ± 6,45 0,98 8 0,85 ± 0,66 0,57 9 0,92 ± 0,74 0,75 7 0,23 ± 0,20 0,17 
PFDcA 8 1,76 ± 2,79 0,65 8 0,43 ± 0,33 0,31 9 0,65 ± 0,48 0,55 7 0,14 ± 0,20 0,03 
PFUnA 8 3,93 ± 5,00 1,55 8 1,97 ± 1,16 1,73 9 2,08 ± 1,62 1,64 7 0,56 ± 0,49 0,39 
PFDoA 8 0,93 ± 0,86 0,66 8 0,75 ± 0,49 0,59 9 0,94 ± 0,70 0,65 7 0,21 ± 0,19 0,24 
PFTriA 8 1,28 ± 1,02 0,99 8 1,99 ± 1,24 1,82 9 1,76 ± 1,56 1,30 7 0,54 ± 0,37 0,71 
∑6PFC 8 16,43 ± 15,87 9,45 8 37,80 ± 90,33 6,03 9 9,89 ± 7,33 6,69 7 3,78 ± 3,87 2,48 
∑POP 8 32,06 ± 16,37 28,50 8 64,80 ± 94,27 32,63 9 370,27 ± 325,40 266,80 7 624,29 ± 816,89 175,93 
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Vedlegg B 

Tabell B.1. Eggvolum (cm3), fettinnhold (%), kullstørrelse og sammenslåtte konsentrasjoner (ng/g våt vekt) i egg fra snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
fra de russiske bosettingene (Barentsburg og Pyramiden) og de norske bosettingene (Longyearbyen og Ny-Ålesund). Prøver under 
deteksjonsgrensen er gitt verdien 1/2-parten av deteksjonsgrensen.  
 Russiske Norske 
 n Gj.snitt ± SD Median n Gj.snitt ± SD Median 
Volum (cm3) 16 2,89 ± 0,25 2,87 16 3,06 ± 0,40 3,06 
Fettinnhold (%) 16 6,33 ± 2,30 5,61 16 6,82 ± 1,70 6,69 
Antall egg i kull 16 5,48 ± 0,45 5,40 16 5,08 ± 0,96 5,00 
PCB28/31 16 0,97 ± 1,72 0,53 16 0,08 ± 0,13 0,05 
PCB 52 16 16,22 ± 24,00 6,90 16 0,06 ± 0,03 0,06 
PCB 101 16 69,99 ± 101,68 32,26 16 0,32 ± 0,19 0,31 
PCB 118 16 125,29 ± 158,81 69,33 16 1,25 ± 0,71 1,01 
PCB 138 16 123,08 ± 153,75 65,86 16 1,75 ± 1,25 1,68 
PCB 153 16 107,61 ± 129,45 60,09 16 4,55 ± 5,76 2,73 
PCB 180 16 18,10 ± 21,08 11,18 16 2,52 ± 4,17 1,26 
∑7PCB 16 461,27 ± 584,84 244,80 16 10,53 ± 11,32 8,22 
p,p’-DDE 16 9,40 ± 8,57 6,91 16 5,48 ± 3,55 4,83 
HCB 16 3,46 ± 2,36 2,47 16 5,22 ± 2,99 4,25 
trans-nonachlor 16 0,06 ± 0,05 0,05 16 0,09 ± 0,05 0,08 
PFOS 16 2,90 ± 3,90 1,02 16 17,78 ± 61,40 1,49 
PFNA 16 0,62 ± 0,66 0,43 16 2,81 ± 4,87 0,71 
PFDcA 16 0,43 ± 0,45 0,37 16 1,09 ± 2,04 0,41 
PFUnA 16 1,42 ± 1,45 1,02 16 2,95 ± 3,65 1,66 
PFDoA 16 0,62 ± 0,64 0,44 16 0,84 ± 0,69 0,64 
PFTriA 16 1,23 ± 1,32 0,75 16 1,64 ± 1,16 1,36 
∑6PFAS 16 7,22 ± 6,67 4,13 16 27,12 ± 63,62 7,62 
∑POP 16 481,41 ± 583,38 266,02 16 48,43 ± 67,51 31,02 
 


