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PFAS-exponering inom skidåkning
Inom alla typer av skidåkning, finns en exponeringsrisk för per- och polyfluorerade ämnen (PFAS)
som har visat negativa effekter på hälsa och miljö. PFAS används i skidvalla för dess utmärkta vatten- och
smutsavstötande egenskaper, och för att reducera friktion mot snö. Förutom den direkta exponeringen som
sker främst vid skidvallning, finns en diffus spridning av skidvalla i miljön vid användning, vilket kan
skapa långsiktiga effekter då ämnena ej bryts ner i naturen och kan tas upp av människor och andra
däggdjur genom luft, vatten och föda.
Inom tävlingsskidåkning har frivilliga begränsningar av användningen redan testats, och fler initiativ
till reglering inom sporten kommer att följa under början av 2020-talet. Med regler, oavsett om den är
lagstiftad eller frivillig inom sporten, följer utmaningar med att etablera kontrollsystem, skaffa djupare
kunskap och skapa en dialog om rättvisa, rent spel och rimliga åtgärder för att skapa en ”ren” sport.
Det finns över 4700 olika PFAS, varav endast en handfull är välstuderade med hänsyn till hälso- och
miljöeffekter. PFAS har tidigare kallats per- och polyfluorerade kemikalier, ibland förkortat PFC. Inom
skidvalla kallas de ofta “fluor”, eller “fluorerad”. Förkortningarna F, LF och HF är typiska tecken på
PFAS-innehåll i skidvalla. Denna typ av organiskt fluor ska ej blandas ihop med oorganiskt fluor som
används i exempelvis tandkräm, som ej har samma hälsoriskprofil.
Direkt exponering
Vid skidvallning finns ofta höga koncentrationer av PFAS i arbetsmiljön. Utsläpp av lättflyktiga fluororganiska ångor vid upphettning, och luftburna partiklar från sickling/borstning är de påvisade
vägarna till direkt exponering [1-4]. Upprepad exponering genom inhalering kan resultera i
“Fluorfeber” eller “Teflonfeber”, ett influensaliknande tillstånd med feber, andningsproblem och värk
som vanligen försvinner efter någon tids vila utanför vallningsmiljön. Förhöjda nivåer av PFAS (50
gånger högre) i blodet och serum har uppmätts bland professionella vallare jämfört med
kontrollgrupper [4-6]. Många professionella skidtekniker har idag luftfilter, andningsmasker och
skyddskläder för att hantera exponeringsrisk och kontaminering av arbetsmiljö. Användandet av
personligt skydd vid vallning är dock inte lika utbrett inom motionärs- och ungdomsskidåkningen.
Diffus spridning
Ett par väl vallade skidor är belagda med ett väldigt tunt lager skidvalla, vilken nöts av i skidspåret
och sprids via snön [7, 8]. PFAS-föroreningar finns även på de flesta ytor i vallningsområdet och kan
bäras med skor, kläder, utrustning och skidor för vidare spridning utomhus. Många PFAS är mycket
lättrörliga i miljön och den mest sannolika vägen för denna spridning är via snön genom jord och
sediment till grundvatten, med risk att PFAS tas upp i växter och djur [9] samt hamnar i
dricksvattnet [10].
Vissa PFAS har potential att transporteras över stora sträckor genom atmosfär och vatten, och finns idag globalt
distribuerade i miljön. PFAS har exempelvis hittats i näringskedjor hos arter i Barents havs [11] och i
isbjörnar [12], vilket indikerar bioackumulering högt upp i näringskedjan. PFAS har också hittats i mänskligt
blod och serum [13, 14], även i blod hos spädbarn [13, 15].
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Hälsoeffekter
Hälsoeffekterna av långsiktig diffus PFAS-exponering kvarstår att fastställa de kommande decennierna. Ämnena
ackumulerar i kroppen genom att binda till protein, olikt traditionella miljögifter som ansamlas i fettvävnad. Tillgängliga
studier idag, huvudsakligen från djurtester, indikerar länkar mellan höga nivåer av visa PFAS och leverskador, förhöjd
nivå av kolesterol, hjärt- och kärlsjukdomar, hormonstörningar, immunstörningar (astma och lägre respons för vaccin)
och reproduktions- och utvecklingsstörningar [15-18]. Trots att bevis för cancerrisk inte är entydiga, misstänks vissa
PFAS ha cancerogen potential. Ökning av testikelcancer och njurcancer har observerats hos människor med hög
exponeringsgrad [18, 19]. Trots att de studerade PFAS har visat negative effekter på hälsa behövs fler studier för att
kartlägga ett större antal olika PFAS.
Avfallshantering
För att begränsa utsläpp av PFAS i naturen, bör avfall från skidvallning samlas in från vallningsområdet och skickas till
speciell förbränning. Kol-fluorbindningen i PFAS är extremt stark och stabil [20]. Egenskaperna som gör PFAS så
effektiva och brett använda i konsumentprodukter gör dem även svåra att hantera i avfallsledet. En
förbränningstemperatur på över 1000 °C rekommenderas för att fullständigt förbränna dessa ämnen [21].
Lagstiftning
Två PFAS och deras relaterade substanser (ämnen som kan brytas ner till dessa PFAS) är idag begränsade inom EU. PFOS
har begränsats till 10 mg/kg i kemiska produkter genom EU Persistent Organic Pollutant Regulation sedan 2010.
PFOA kommer att begränsas till 25 ppb i kemiska produkter på marknaden från 4 juli 2020. Ett fåtal PFAS är listade
i Reach på kandidatförteckningen som ämnen som ”inger mycket stora betänkligheter” eller på engelska
(”Substances of Very High Concern”, SVHC). Sannolikt kommer andra PFAS att hamna på listan i en nära framtid.
Ämnen på kandidatlistan är prioriterade för datainsamling och riskvärdering, och kan bli begränsade eller
förbjudna.
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