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Med organisk støv menes små partikler som dannes i 
forbindelse med håndtering og bearbeiding av for 
eksempel tekstiler, planter, landbruksprodukter (tre, mel 
eller dyr) og sjømatprodukter (tang og tare, skall, slim, 
innvoller og kjøtt m.m).  
 

Når det gjelder støv av biologisk agens som bakterier, 
virus, sopp, andre mikroorganismer eller 
mikrobeblandinger, agenser som har blitt genetisk 
modifisert, cellekulturer og humane endoparasitter som 
kan gi farlige virkninger beskrives disse ofte som 
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Norsk grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3 har vært uendret i mer enn 40 år. Denne 
grenseverdien mener vi har stått i veien for nødvendig forbedring av arbeidsmiljøet innen flere 
bransjer som landbruk, fiskeforedling og næringsmiddelindustri. Dette er næringer som er kjent for  
å ha høy forekomst av astma og andre alvorlige lungesykdommer.
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bioaerosoler. I noen sammenhenger inkluderes alt 
biologisk materiale i begrepet bioaerosol. Det vil si at 
organisk støv og bioaerosoler benyttes om hverandre 
og også av og til som synonymer. 
 
I denne artikkelen tenker vi i hovdesak på organisk 
støv som ikke-smittsomme biologiske partikler som 
omfatter levende og døde bakterier, virus, sporer og 
fragmenter av sopp og bakterier, pollen, midd og 
deler av disse som endotoksiner, mykotoksiner, 
glukaner og liknende, samt fragmenter fra tekstiler, 
planter, landbruk og marin matproduksjon. 
Eksponering av disse kan medføre hudirritasjoner, 
allergier, neseplager (høysnue/allergisk og ikke-
allergisk rhinitt), alvorlig lungesykdom som astma, 
betennelsesreaksjoner i lungene, samt kroniske 
lungelidelser som f.eks. KOLS. Ny forskning tyder 
også på en sammenheng mellom sarkoidose  og en 
rekke yrkeseksponeringer inkludert organisk støv 
(Blanc et al., 2019; Oliver & Zarnke, 2021). 
Sarkoidose er en lungesykdom som vi tidligere ikke 
trodde hadde noen arbeids- eller miljøbetingede 
årsaker. Jordbruk, skogbruk, sagbruk, avløp og 
renovasjon, næringsmiddelindustri, 
gjenvinningsindustri mv. er eksempler på næringer 
hvor derimot forekomsten av sarkoidose og alle de 
andre plagene og sykdommene er spesielt høy. 
 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt 
effekten av eksponering for kornstøv, sopp, bakterier, 
glukaner, mykotoksiner og endotoksiner som er vanlig 
blant kornbønder og ansatte på kornsiloer og i 
kraftfôrmøller. Slik eksponering er antatt å kunne gi 
astma, allergi, bronkitt, allergisk alveolitt, ODTS 
(organic dust toxic syndrome), kreft og nedsatt 
immunforsvar (Halstensen et al., 2013; Halstensen, 
Nordby, Wouters & Eduard, 2007; Straumfors, 
Heldal, Wouters & Eduard, 2015). De viser også til at 
bønder som driver med husdyrproduksjon, har høyere 
forekomst av KOLS og ikke-allergisk astma enn 
bønder som kun driver med planteproduksjon 
(Eduard, Douwes, Mehl, Heederik & Melbostad, 
2001; Eduard, Douwes, Omenaas & Heederik, 2004; 
Eduard, Pearce & Douwes, 2009). Dette er det samme 
bilde som også finnes i internasjonale studier, som har 
vist økt risiko for å få luftveisplager, særlig astma og 
slimproduserende hoste hos bønder (Fix et al., 2021). 
 
Arbeid i bakeri, konditori og kornmøller kan medføre 
eksponering for melstøv. Bakeres eksponering for 
melstøv er kartlagt nasjonalt i flere undersøkelser 
(Kirkeleit et al., 2017; Storaas, Ardal, et al., 2007; 
Storaas, Irgens, et al., 2007). Melstøv er en kjent årsak 
til arbeidsrelatert astma. Melstøv inneholder en rekke 
allergener og slimhinneirritanter, for eksempel 
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proteiner fra mel, enzymer, bakterier og sopp. Ulike 
melsorter inneholder ulike proteiner og enzymer. 
Enkelte melprodukter tilsettes også ekstra enzym 
(f.eks. alfa-amylase) for å gi melet bedre heve- 
egenskaper. Oftest starter det som allergisk 
nesekatarr og etter lengre tid kan noen utvikle 
astma. 
 
I en relativt ny studie fra STAMI er 
eksponeringsforhold ved norske sagbruk, sorterverk 
og høvleri studert (Straumfors et al., 2020). De fant 
at sagbruksarbeidere utsettes for organisk støv i 
form av trestøv, mikroorganismer, harpikssyrer, 
endotoksiner og damp (monoterpener) fra tømmer 
og trelast, i hovedsak fra gran og furu. De samme 
forskerne har også funnet at eksponering for 
inhalerbart støv, soppsporer og endotoksiner tidvis 
overskred de anbefalte grenseverdiene, og at hvilke 
treslag man håndterte og hvilken årstid hadde 
betydning for eksponeringen (Straumfors et al., 
2020; Straumfors et al., 2019). 
 
UiT Noregs arktiske universitet og 
Universitetssykehuset Nord-Norge har oppsummert 
egne og flere internasjonale studier knyttet til 
foredling av fisk og skalldyr. De har funnet økt 
forekomst av astma og allergier (Bonlokke et al., 
2019), og denne økningen har blitt assosiert med 
eksponering for en lang rekke proteiner, enzymer og 
endotoksiner i disse miljøene. 
 
Grenseverdier for ulike typer organisk støv i 
Norge, Sverige, Danmark, m.fl. 
Felles for nyere studier av eksponering og ulike 
helseutfall i disse bransjene er at de dokumenter 
effekter på langt lavere nivåer enn tidligere studier. 
Dette skyldes trolig bedre måle- og analysemetodikk, 
i tillegg til at man har blitt mer oppmerksom på 
ulike former for seleksjonsbias.  
I Tabell 1 har vi satt sammen en oversikt over noen 
ulike grenseverdier for organisk støv, og der det 
finnes informasjon er årstall for når de sist er 
revidert angitt. Her fremgår en markant forskjell på 
grenseverdier for organisk støv etablert på 80- og 
90-tallet og nyere grenseverdier (Tabell 1). 
 
Norsk grenseverdi for organisk støv   
I Norge har vi en grenseverdi for organisk totalstøv 
på 5 mg/m3. Denne grenseverdien er mer enn 40 år 
gammel og har vært uendret siden første versjon av 
administrative normer fra 1978 (Arbeidstilsynet, 
1978). Grenseverdien for organisk støv ble hentet 
fra grenseverdilisten til det Danske Arbeidstilsynet 
fra 1977 (Arbejdstilsynet, 1977). Vi har ikke klart å 
finne ut når det Danske Arbeidstilsynet innførte 
denne grenseverdien og heller ikke på hvilket 
grunnlag. I Danmark ble tilsvarende grenseverdi 
redusert til 3 mg/m3 i 1992 (Arbejdstilsynet, 1992, 
2007) etter en intern vurdering i Det danske 
arbeidstilsynet. Tilsvarende endringer har ikke blitt 
gjort i Sverige og Norge (Arbetsmiljöverket, 2018; 
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 2021). En 
annen ting som er verdt å merke seg, er at det kun 

er Danmark, Sverige og Norge som har en slik generell 
grenseverdi for organisk støv. 
 
STAMI har gjennomført flere studier hvor alvorlige 
helseplager og sykdom er dokumentert ved langt lavere 
eksponering enn dagens norske grenseverdi (STAMI, 
2019). Erfaringer fra tekstilproduksjon, landbruk, 
fiskeri og næringsmiddelindustri har vist at å overholde 
de gamle grenseverdiene for «organisk støv» ikke vil 
være tilstrekkelig for å sikre et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. For flere av komponentene som kan 
finnes i organisk støv bør det være svært strenge krav. 
Partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet oppfordres 
derfor til å prioritere arbeidet med å erstatte dagens 
generelle grenseverdi for organisk støv med mer 
spesifikk og målrettede grenseverdier som i større grad 
enn i dag bidrar til å gi tilstrekkelig beskyttelse for 
arbeidstakere som eksponeres for ulike typer organisk 
støv. 
 
De enkelte bransjeorganisasjonene bør også utfordres 
til å etablere egne bransjestandarder for eksponering 
for ulike typer organisk støv tilpasset sammensetningen 
og farepotensialet av støvet i den enkelte bransje. 
Grenseverdiene satt av ACGIH og andre etter 2000 
kan gi en indikasjon på hvilket nivå disse bør være på. 

Tabell 1: Grenseverdier for ulike typer organisk støv i 
Norge, Sverige, Danmark, m.fl.

I = Inhalerbar fraksjon beskriver partikler ≤ 100 µm,  
T = Torakal fraksjon (< 30 µm), R = Respirabel fraksjon 
(< 10 µm), Tot. = Totalstøv er prøver tatt med lukket 
25mm eller 37 mm prøvetakingskassett og en 
lufthastighet på 2L/min.
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