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Intressenter från skidsporten i Europa samlades nyligen för a� driva på u�asningen av de
hälso- och miljöfarliga högﬂuorerade ämnena inom tävlingsskidåkningen. Det statliga forskningsins�tutet RISE och Peak innova�on leder projektet POPFREE Ski Goes Global, vars mål är
en ﬂuorfri tävlingsskidåkning. En undersökning man gjort bland elitskidåkare visar a� hela 86
procent kan tänka sig a� tävla med ﬂuorfri vallning, om villkoren är rä�visa.

Vegard Ulvang, olympisk mästare i längdåkning och numera ordförande i längdåkningskommittén i Interna�onella skidfedera�onen FIS är delak�g i arbetet.
- Skidvärlden är sa� i rörelse mot ﬂuorfri åkning. När det ﬁnns en robust teknik för detektering
av ﬂuorvalla under skidorna är det möjligt a� införa e� förbud även på interna�onell elitnivå.
Men det är na�onella förbund och arrangörer som måste gå före och visa a� det är möjligt,
säger Vegard Ulvang.
Högﬂuorerade ämnen, så kallade PFAS, används i många konsumentprodukter på grund av sin
förmåga a� stöta bort va�en, smuts och fe�. Men de är mycket svåra a� bryta ner och ansamlas därför i naturen och utgör en stor miljö- och hälsorisk. Inom skidåkningen ﬁnns dels en
direkt exponeringsrisk av dessa ämnen under vallning, men det sker även en spridning av
dessa ämnen i miljön under själva skidåkningen.
En u�asning av PFAS inom skidsportens alla discipliner, där de o�a används för a� ge op�malt
glid, är därmed önskvärd ur miljö- och hälsoperspek�v. U�från e� idro�sligt perspek�v är det
en utmaning då varken regelverk eller normer idag hindrar användning av PFAS. En enkätundersökning inom projektet POPFREE visar a� skidsportens normer främst sä�s av eliten, både
för andra tävlande och rena mo�onärer. För a� nå en bred u�asning behöver därför tävlingsskidåkningen gå före och visa vägen.
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- Den senaste enkätundersökningen vi har gjort bland elitskidåkare och deras team visade oss a�
det ﬁnns goda förutsä�ningar a� skapa förändring. Många vill bidra �ll en bä�re miljö och minskade hälsorisker. Men för a� det ska hända måste de vara säkra på a� alla åker på lika villkor,
säger RISE projektledare Lisa Skedung.
Joel Svedlund från Peak Innova�on ser a� det redan ﬁnns försök �ll förändring i branschen.
- Vasaloppets ini�a�v 2019 a� ta bort ﬂuorvallan i sin egen vallaservice ligger helt rä� i �den. I
Norge har man �llämpat e� na�onellt beslut för ﬂuorfria barn- och ungdomstävlingar och ﬂera
klubbar i Sverige har gjort liknande försök förra vintern. Så e�erfrågan på ﬂuorfria vallor med
hög prestanda kommer a� öka kra�igt de kommande åren.
En teknisk utmaning ligger i a� det idag inte ﬁnns lösningar som ger samma glid i vissa fören. Av
denna anledning behövs lösningar främst inom tre olika områden: Nya ﬂuorfria vallor, regelverk
som styr användning av vallor och en eﬀek�v testning för a� iden�ﬁera o�llåten användning i
samband med tävling. När det gäller regler och testning behöver de även kunna �llämpas från
lokal klubbnivå �ll stora interna�onella tävlingar utan a� försvåra utövande och minska skidsportens a�rak�onskra�.
Mar�n Schlabach på NILU - Norsk ins�tu� for lu�forskning har �llsammans med Fraunhofer IVV i
Tyskland under de senaste två åren utvecklat och pilot-testat en metod för a� indikera ﬂuorerade ämnen på skidor.
- Vi har nu en testmetod som fungerar och som kan iden�ﬁera funk�onella mängder av PFAS på
skidor innan start. Den är senaste vintern prövad i norska barn- och ungdomstävlingar och vi
kommer a� fortsä�a under 2020 med s�ckprover på större tävlingar för åldrar upp �ll 16 år, och
om allt faller på plats även på junior- och seniornivå.
Medverkande i det första interna�onella mötet kring denna fråga var bland annat representanter från na�onella skid- och skidsky�eförbund, leverantörer och utvecklare av testmetodik,
skid�llverkare, valla�llverkare och vallningsexperter, tävlingsarrangörer, akademi och forskning
från Schweiz, Tyskland, Österrike, Norge och Sverige samt svenska myndigheter. Resultaten av
den workshop som genomfördes kommer a� ligga �ll grund för utvecklingsprojekt och fortsa�a
u�asningsak�viteter på skidtävlingar under vintern 2020 och framåt.

POPFREE Ski Goes Global är en förstudie, ﬁnansierad av Vinnova, som drivs av RISE och Peak
Innovation under 2019. Mer information om projektet ﬁnns på https://www.ri.se/sv/popfree/om-popfree-ski-goes-global.
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