
  
Stoppa spridningen av bromerade  
flamskyddsmedel i vårt samhälle!  

 
De bromerade flamskyddsmedlen utgör idag ett hot mot människors hälsa och ekosystemen i naturen.  

  
Vad är bromerade flamskyddsmedel? 
Det finns ett 70-tal bromerade flamskydds-
medel (BFR) som medför allvarliga risker för 
människor och miljö. De används som brand- 
skydd i till exempel elektronisk utrustning, 
höljen till datorer, byggmaterial, textiler samt 
möbel- och bilklädsel. De är kemiska 
föreningar som alla har grundämnet brom 
som en av beståndsdelarna. I Sverige 
används varje år omkring 2 000 ton av den 
totala årliga världsproduktionen på mellan 
200 000 och 300 000 ton.     
 
Varför är de farliga? 
BFR, i likhet med andra miljögifter, är 
långlivade och finns därför kvar i naturen 
under oöverskådlig tid. De påminner mycket 
om de klorerade miljögifterna PCB och DDT 
som började förbjudas på 70-talet. De tas 
upp och lagras i kroppen på både människor 
och djur. De kan påverka kroppens 
hormonella system och ge negativa effekter 
på såväl immunförsvaret som den mentala 
utvecklingen hos barn. Inlärnings-, minnes- 
och beteendestörningar har redan 
konstaterats genom försök på musungar.  
 
Har de redan spridits i naturen? 
BFR har använts i årtionden och vi hittar dem 
överallt i naturen, i till exempel fisk, fågelägg, 
isbjörnar, jordbruksprodukter och moders-
mjölk. Halten i kvinnors bröstmjölk har ökat 
kraftigt sedan åttiotalet, med en fördubbling 
vart femte år. Enligt en norsk studie som  

publicerades i mars 2002, har barn i åldern 0 
till 4 år betydligt högre halter i blodet än 
vuxna. 
 
Klarar vi oss utan flamskyddsmedel? 
Vi kan klara oss utan BFR i produkter utan 
att äventyra brandsäkerheten. De kan 
ersättas med väl fungerande alternativ, det 
anser även Räddningsverket. Det finns t ex 
mindre farliga ämnen med goda 
brandskyddsegenskaper och det går att 
bygga säkrare konstruktioner eller välja 
andra material som trä, metall och läder. 
 
Vad kan du göra?  
Välj produkter som inte innehåller BFR. Köp  
t ex miljömärkta datorer som inte innehåller 
flamskyddsmedlen, med t ex TCO- eller 
SVANEN-märkning. Fråga försäljare och 
tillverkare om de produkter du köper 
innehåller BFR och ställ i så fall krav på 
alternativ till dessa!  
 
Kemikalienätverket KemNet 
Svenska Naturskyddsföreningens 
kemikalienätverk KemNet  arbetar med att 
försöka stoppa spridningen av BFR i vårt 
samhälle och i naturen. SNF vill påverka den 
ohållbara kemikaliepolitik som förs i Sverige 
och EU samt verka för att förbjuda och 
avveckla hela gruppen bromerade 
flamskyddsmedel. Läs mer på www.snf.se 
 
BFR= Bromerade flamskyddsmedel 


