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Er morsmelk giftig eller livreddende? 366

Kunnskapsgrunnlaget om effekter av kontaminanter i morsmelk er under utvikling, 
men fremdeles mangelfullt. Inntil vi vet mer bør vi unngå å skape utrygghet i befolkningen 
ved å så tvil om de aktuelle anbefalinger. Det er kilden til giftstoffene, ikke ammingen 
vi vil til livs.

Norge ligger på ammetoppen i verden. 
I over tjue år har norsk ammepolitikk vært 
innrettet for å oppnå fullamming for flest 
mulig. Og langt på vei har vi lyktes. I dag 
ammer mer enn 80 % av norske kvinner 
sine barn frem til fylte seks måneder, et 
resultat andre land bare kan drømme om. 
Fra 2007 er nå de offisielle anbefalingene at 
barn bør fullammes i seks måneder, og at 
ammingen bør fortsette til barna har fylt 12 
måneder. Men i økende grad er nå spørsmå-
lene blitt reist: Er det virkelig sunt å amme 
mer enn en kort tidsperiode etter fødsel? 
(1, 2) Det undertegnede klarer å lese ut av 
konklusjonene er en svak negativ assosia-
sjon mellom heksaklorbensen (HCB)-kon-
sentrasjon i brystmelk og fødselsvekt hos 
røykere. Det er imidlertid mange faktorer 
i tobakksrøyk som påvirker fødselsvekt og 
fosterutvikling negativt, med solid doku-
mentasjon i den vitenskapelige litteratur.

Manglende kunnskapsgrunnlag
I de sirkumpolare områder har vi det som 
kalles det arktiske dilemmaet: nemlig at 
gode fødeemner og kontaminanter kommer 
fra de samme kilder og overføres til barnet 
vesentlig gjennom morsmelk og tradisjonelt 
kosthold. De studiene som er gjort i disse 
områdene, der miljøgiftkonsentrasjonene er 
betydelig høyere enn lenger sør i Europa, 
har imidlertid ikke gitt grunnlag for noen 
tilrådninger om å redusere ammefrekvens 
og ammeperiode (3). Kunnskapen er frem-
deles svært mangelfull. AMAP, som er en 
arbeidsgruppe under Arktisk Råd, har 
samlet den tilgjengelige kunnskap om mil-
jøgifter og svangerskap i gruppens siste 
rapport (3). I det tilhørende EU-prosjektet 
ArcRisk utarbeides det nå en metaanalyse 
av tilgjengelig vitenskapelig litteratur om 
kontaminanter og potensielle effekter på 
reproduktiv helse (4). Det er vesentlig stu-
dier av barnekohorter over mange år som 
kan gi svar på de sentrale problemstillinger 
om kontaminantenes skadeeffekter på 
fostre og små barn. Disse studiene er tidkre-
vende og dyre å utføre. Nå begynner vi å få 
en del svar som kan brukes direkte 
i folkehelsearbeidet (5–8).

Det foregår også en rekke studier knyttet 

til ArcRisk, der man knytter sammen flere 
kohorter for å skaffe store nok studie-
grupper og sikre at studiene er kompatible. 
Alle sirkumpolare land er med på disse stu-
diene. Man følger grupper av barn over 
mange år, med analyser av kontaminant-
konsentrasjoner i brystmelk og blod, samt 
registrering av definerte utviklingsparame-
tere hos barna. Et overvåkingsprogram kun 
i form av analyser av kontaminanter 
i brystmelk er langt fra nok til å avdekke 
effekter det bør gripes fatt i. I tilknytning til 
klimaendringene er heller ikke brystmelk 
det beste medium for å undersøke alle rele-
vante kontaminanter (9). For metaller og 
sporelementer (for eksempel kvikksølv og 
selen) er blod et bedre egnet medium. En 
viktig del av den informasjonen vi trenger 
for å se på helseeffekter, blir borte 
i brystmelkprøvene. Kvikksølvproblema-
tikken vil komme for fullt i takt med klima-
endringene (3).

Føre-var-prinsippet
Når kunnskapen er så mangelfull som den 
er i dette tilfelle, hva gjør vi da? Etter mitt 
skjønn må vi være ekstra varsomme når vi 
skal formidle helseopplysninger og hel-
seråd til befolkningen. Hvis vi sår tvil om 
ammingens positive effekter, kan vi gjøre 
mye galt for folkehelsen og det gode kost-
hold for neste generasjon. Grønlandsk his-
torie gir grunn til ettertanke (3). Et brått og 
ugjennomtenkt skifte i kostholdsråd og 
ammeråd for den grønlandske befolkning 
i 1980–90-årene medførte at kosten ble 
mangelfull og ubalansert. Konkrete følger 
var økt forekomst av hjerte- og karsyk-
dommer og diabetes. Her brukte man ikke 
føre-var-prinsippet i folkeopplysningen. 
Dette er det nå grepet fatt i, men det er let-
tere å rive ned enn å bygge opp (3). Føre-
var-prinsippet bør derfor være grunnleg-
gende i alle studier der man vurderer miljø-
gifteffekter på fosterutvikling, svanger-
skapsutfall og barns utvikling i de første 
leveår.

Hva kan vi gjøre mens vi venter på mer 
kunnskap? Vi bør gi gode kostholdsråd for 
den delen av befolkningen som er 
i reproduktiv alder og fjerne de kostholds-

elementene som har dokumenterte høye 
konsentrasjoner av kontaminanter. Vi bør 
sette søkelyset på kilder til giftstoffene og 
tiltak for å fjerne disse. Miljøverndeparte-
mentet har satt ned et utvalg (10) som skal 
levere en NOU våren 2010 med konkrete 
forslag til tiltak både nasjonalt og interna-
sjonalt med mål om et giftfritt samfunn 
etter 2020. Det er langt frem dit, men det er 
direkte uklokt å reise spørsmål om skade-
virkninger av historiens beste næringskilde 
før vi har gjort det vi kan for å fjerne kil-
dene til giftstoffene.
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«Hvis vi sår tvil om ammingens positive
effekter, kan vi gjøre mye galt for folkehelsen

og det gode kosthold for neste generasjon»


