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Oe ime ra pporten er redigert ut Fr a dokumenta s ;ion sendt til 

"Fretheimutvalget" oktober 19SG. Den ifittehoidor en oversikt over 

SIS's legale bakgrunn og oppg&ver normalt og de oppgåvene som 

instituttet ble satt til a Ipse ettter ulykken i Tsjernobyl. 

VirJeve f gilger en pros jek tov ur s,i kt ny en v urde r i ny av h vord an en 

beredskap mot en større kon t amina s-jon med radioaktivt materiale 

bør bygges opp. 



Activities, projects and emergency planning etc. 
..it the National Institutt? of Radiation Hygiene, Norway. 
in r.urmoctiou with the; r «actor accident in Chernobyl. 

SUMMARY. 

The Nati una 1 Institute of Radiation Hygiene (SIS-N) is the 
ctitiipo ten I. authority for rad ia t ion hygiene in Norway according to 
The» Act No 1 of 18 June 1338 and regulations given pursuant to the 
act. i_i?3i'ila U o n on duties specific to radiological emergencies in 
tKMiura.i has not been issued in Norway, and the report states how 
5 T S-N organ ized the fall out survey, and summarises the the 
d i r f i r.-nt projects, implemented by the institute after the 
Chernobyl accident. Furthermore the institutes view on an alert 
systom for detection of radioactive contami nation and erne r g e n c y 
planning for radiation accidents is expressed. 
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BAKGRUNN 

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE (SIS» bl* opprettet i 1939. 

SIS herer inn under Sosialdepartementet, og «kal fere tilsyn etter 

LOV NR 1 AV IB. JUNI 1938. OM BRUK AV RØNTGENSTRÅLER OG RADIUM MV. 

og forskrifter gitt under denne loven. 

LOV AV 18. JUNI 1938 er en kort og konsentrert rammelov sam har 

tosidig formal: å hindre stråleskader og a gjøre apparater og 

anlegg mest mulig virksomme og gagnlige for syke. Den forutsetter 

at Kongen eller den han bemyndiger kan gi forskrifter om melding, 

godkjenning. bruk og tilsyn med apparatur. kilder og anlegg for 

ioniserende og annen helsefarlig stråling, videre at det gis 

forskrifter om utdanning, arbeidsvilkår og legetilsyn mv for den 

som bruker eller arbeider med slik stråling. Tilsynsmyndigheten 

kan etter loven forby bruk av anlegg og kilder. dersom forskrifter 

eller pålegg gitt etter loven ikke etterkommes. 

De forskriftene, gitt under loven, som har størst betydning for 

strålevernet er: 

- FORSKRIFTER OM TILSYN med og bruk av anlegg, apparater. 

materiell og stoffer som avgir ioniserende eller annen 

helsefarlig stråling. Gitt ved Kgl.res. av 23. -jan 1976 

Disse forskriftene slår fast at SIS skal fure tilsyn etter 

loven. SIS får fullmakt til å godkjenne anlegg og apparater og 

gi forbud i samsvar med loven. Videre får SIS fullmakt til å gi 

ut særskilte forskrifter (strålevernsbestemmelser). Tilsynet 

gjelder: 

Alle anlegg. apparater. materiell og stoffer som frambringer 

ioniserende stråling og som brukes i medisinsk, vetevinært, 

vitenskaplig, industrielt eller annet øyemed. samt alle 

beholdninger. avfall og utslipp av stoffer som frambringer 

ioniserende stråling. Gruver ansees i denne forbindelse som 

anlegg og skal kontrolleres med hensyn til radon og 

datterprodukter. 
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Forskriftene omfatter også beholdninger under transport, og de 

inneberer at SIS også er tillagt tilsynet når det gjelder avfall 

og utslipp fra kjernefysiske anlegg. 

Tilsynet omfatter også bruk av laser, radar, mikrobelger og 

annen helsefarlig elektromagnetisk stråling. 

Andre forskrifter gitt under loven: 

- FORSKRIFTER FOR STATENS FYSISKE KONTROLLABORATORIUM (ni SIS) av 

25. sept. 19S3 

I denne forskriften er instituttet bl.a. pålagt "i gi 

utgreiingar og uttalelser til Departementet og Helsedirekteren" 

og "gi råd og rettleiing og opplysninger fra radiologiens område 

til de radiologiske institutter". Instituttet oppfatter at denne 

plikt til å gi råd og rettleiing gjelder alle områder innen 

strålovern. 

- roRSKRII-TER AV 2. NOV. 1379 OM RETT TIL A BRUKE RØNTGENAPPARATER 

I MEDISINSK ØYEMEO. 

- r-ORSKRIFTF.R AV 1. MARS 19B3 OM TILVIRKNING. IMPORT OG OMSETNING 

AV RADIOAKTIVE STOPFER. 

Etter denne -forskriften skal all tilvirkning. import og omsetning 

av radioaktive staffer ha godkjenning fra SIS som setter vilkår 

for slik virksoinhet. 

- FORSKRIFTER AV 8. APRIL 19B3 FOR SOL ARI ER/HØYFJELLSSOLER. 

Internasjonale anbefalinger - internasjonalt og internordisk 

s jmarbeid 

Det eksisterer ingen internasjonale avtaler eller konvensjoner som 

regulerer helsemessige eller'medisinske konsekvenser av ukontrol

lert utslipp av radioaktivt materiale. 

Disse problemene forutsettes å bli behandlet av de nasjonale 
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fagmyndighetene som skal disponere den nedvendige kompetanse pl 

dette området. De nasjonale fagmyndighetene behandler oppgåvene i 

strålevern og strålehygiene i samsvar med det nasjonale lovverket 

og tilpasser disse til de internasjonale anbefalte normer for de 

ulike anvendelses- eller bruksområdane. Slik bruk og anvendelse er 

gjenstand for tillatelse og myndihetst.ilsyn. Ved uhell og 

ukontrollert utslipp av radioaktivt materiale ligger ansvaret pa 

bruker som ifelge lovverket skal ta forholdsregler som er anfart i 

forskrifter eller bestemmelser for den enkelte anvendelse. 

Problemene som er forbundet med ukontrollert utslipp av 

radioaktivt materiale er først og fremst knyttet til faglige 

vurderinger av mulige helseskadelige påvirkninger og mottiltak. 

Disse vurderingene rna baseres på malinger, analyser og beregninger. 

ICRP (International Commission on Radiological protection). 

Denne oryanisasjonen ble opprettet i 19Z8 av Den Internasjonale 

Radiologkongress og oppnevnes og furnerer under disse kongressene 

som har møte hvert 4. år. ICRP består av de fremste ekspertane 

fra de fagfeltane som har betydning for strålevern og 

strålehygiene. ICRP har etablerte undergrupper som på basis av 

ICRP's generelle anbefalinger tar for seg de spesielle spørsmål 

for den enkelte situasjon og utarbeider mer detaljerte 

anbefalinger. Et eksempel er "De årlige grenser for inntak av 

radioaktive stoffer". ICRP har for tiden 4 underkomiteer. og alle 

har 4 års funksjonstid. 

UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation). 

Det mest omfattende arbeidet med å vurdere alle kunnskaper som 

legges frem i form av vitenskapelige avhandlinger om stråling, 

radioaktivitet, radiobiologi, stralemedisin. epidemiologiske 

undersøkelser etc.. gjøres av UN5CEAR. Den siste UNCEAR-rapporten, 

som ble lagt frem i 19B2, var en oppfølging av tidligere rapporter 

om dette emnet. Rapportene brukes av nasjonale og internasjonale 

fora og er å betrakte som bakgrunnsmateriale i strålevern og 

strålehygiene. 
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Øvrige international* organisasjoner 09 Anbefalingar 

For a bidra til 1 tilpasse de generelle anbefalingene for 

strilevem og strålehygiene fra ICRP til de praktiske 

anvendelsene i de enkelte land, bearbeider IAEA (International 

Atomic Agency). NEA (Nuclear Energy Agency under OECD). WHO 

(World Health Organization) og ILO (International Labour 

Organization) problemene videre og gir ut sine dokumenter om 

spørsmilene. De enkelte land har her muligheter til £ pivirke 

anbefalingene fra disse organisasjonene. 

Nordisk og regionalt samarbeide 

En avtale mellom den norske Regjering og regjeringene i Danmark. 

Finland og Sverige og Det Internasjonale Atomenergibyrå (IAEA) om 

gjensidig hjelp ved atomuhelll. undertegnet i Wien 17. oktober 

1963 ble ratifisert av Stortinget 7 . februar 1964. (St. prp. nr. 

78 . 1963-64) . 

De nordiske strålevernsmyndighetene har i mange ar hatt et 

etablert samarbeide om strålevern og strålehygiene. Sjefsmøtene 

som avholdes 2 ganger i året styrer i alt 5 arbeidsgrupper med 

deltaking bare fra strålevernsinstituttene. 3 arbeidsgrupper med 

deltagelse fra institusjoner utenfor stralevernsinstituttene og 5 

kontaktgrupper. Gjennom arbeidsgruppene tilstrebes mest mulig 

felles praktisering av de strålevernsmessige og strålehygieniske 

prinsippene innenfor de nordiske land. Rapporter og put. likas joner 

i denne hensikt utgis i form av "Flaggboken". 

For øvrig er det et nært samarbeide mellom NRPB (National 

Radiation Protection Board i England) med de nordiske sjefs-

møtene som møtes hvert annet år og med de tyske myndigheter 

hvor det regelmessig er møter hvert år (Berlinkollokvium). 



5 

STRXLEVERNSBEREPSKAP. 

Instituttet har ikke hatt beredskap mot strålekilder som*er ute av 

kontroll direkte nedfelt i sine forskrifter. Utviklingen. spesielt 

innen industriell og forskningsmessig anvendelse av str&lekilder 

f»rte naturlig til at et engasjement på dette omredet ble 

utviklet. Nedfallet fra bombeprøvene i 5Q-60-årene farte til at 

Helsedirektoratets beredskapsråd gikk til innkjøp av et antall på 

ca 100 sett måleutstyr i 1956 for distribus-jon i landets helseråd. 

Ansvaret for opplæring av personell, vedlikehold og kalibrering av 

utstyr og i7tveli-.es tes ting av utstyret ble tillagt SIS. Det ble 

aldri vedtatt noen organisasjon av meldings- og kommandolinjer ved 

dette utstyret, og gjentatte øvelser ved våre kurs synte at slik 

opplegget var. ville det bryte sammen i en virkelig nedfalls-

situasjon. I slutten av 7 0-års var utstyret dessuten håpløst 

foreldet. og reservedeler kunne heller ikke skaffes. Etter gjen

tatte oppfordringar over en å r rekke, ned*; at te De pa rtementet et 

arbeidsutvalg i 1078 som fikk som mandat å foreslå en reorgani-

sasjon av systemet for lokal radioaktivitetskontroll i drikkevann 

og næringsmidler. Dette utvalget. som hadde formann og sekretær 

fra SIS avgå sin innstilling i 1979. Der ble det foreslått at 

LORAKON skulle knyttes til næringsmiddellaborateriene. og bli del 

av virksomheten der. Organisasjon, kommandolinjer og meldetjeneste 

kunne da h jjemles i lov om næring smidd elk on t roll. som nettopp var 

vedtatt. 

I tillegg til LORAKON foreslo Instituttet i 1982 at en, som ledd i 

totalberedskapen mot radioaktivt nedfall, skulle kartlegge utstyr 

<-»n ekspertise ved andre ins ti tu sjoner i landet. Da dette ville gå 

på tvers av departementsgrensene. ble vi enige med Departementet 

om at SIS skulle utarbeide et registreringsformular og lage utkast 

til følgebrev utsendt av Depa rtementet. Oette arbeidet ble full

ført fra SIS's side i mars 1982. men stoppet opp i Departementet. 

Opplegget ble etterlyst i brev av oktober 1985 til 

Helsedirektoratet. 

I bredskapsplanene for våre to atomreaktorer. går SIS inn som 

rådgiver i Lokal Redningssentral. Det samme gjelder vakttjeneste 

ved anløp av atomdrevne skip. SIS har gjentatte ganger gitt 

http://i7tveli-.es
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uttrykk overfor Departementet for at Instituttet ikke kan oppfyll» 

de forpliktelsene og de forventningene som d«t «r innbefattet i, 

spesielt innen internordisk meldetjenest» om strålingsulykker og 

i beredskapsplanar for vire atomreaktorar. i satalittberedskap og 

ved anlep av atomdrevne fart«yer. I h*y grad gjelder dette også 

innen industriell bruk av stråling der vi pl grunn av arbeids-

markedet må ha fellesanordiske strålevernsbestemmelsene som 

forutsetter at Instituttet kan nås til alle degnets tider. Et 

viktig moment her er at SIS. etter saknad, ikke er gitt bevilgning 

til en kontinuerlig telefonvakttjentste. og at det ikke er gitt 

tilsagn om godtgjarelse til Instituttets ansatte for 

beredskapsplikt og beredskapsarbeide. 

Instituttets ansatte fant det riktig å opparbeide kompetanse innen 

de ulike former for beredskapsarbeide. men på grunn av raanglencle 

oppfølgning fra de bevilgende myndigheter. fant de det ikke riktig 

a lage beredskapsplanar som ville mangle vesentlige elementer som 

nevnt foran. 

Innen sin kompetanseoppbygging hadde sis to kontinuerligu 

måleprosjekter gående. Dette var måling av radioaktivitet i luft 

og i nedbør. Periodiske måleprosjekter var i gang på måling av 

radioaktivitet i reinkjøtt fra Kautokeino, og i reindriftssamer. 

der totalinnholdet av Cs i kroppen ble målt på en gruppe pa ca 

100 personer hvert år. Dette prosjektet hadde vart i 21 år. Som 

kontrollgruppe ble de ansatte ved SIS benyttet. 

Den sterke utviklingen av bruk av så vel ioniserende som ikke 

ioniserende stråling i de senere årene, vi kan her nevne 

oljeindustrien, utbygging av radiologiske tjenester. NMR eti:, 

førte til at SIS med sine ressurser nærmest ble liggende på 

etterskudd i det ordinære tilsynsarbeide over hele spektret. En 

viktig ting å nevne i den forbindelse er de nye prinsippene 

innen tilsyn med internkontroll og kvalitetskontroll som 

Instituttet måtte følqe opp. 

ULYKKEN I TSJERNOBYL 

Da ulykken i Tsjernobyl skjedde, var situasjonen ved SIS slik 

skissert ovenfor. Nøkkel personer var på mater, og beredskaps-
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problemet skull* hvile til hestens statsbudsjettforslag bl* lagt 

fram. At instituttet var uforberedt på denne situasjonen er såleis 

innlysande, og alt fra organisasjon, vaktteneste, informasjon, 

prøveobjekter. innsamling av prever. måletjeneste til ekonomiske 

fullmakter matte improviseres. Instituttet» ansatt brukte natten 

til 30. april og den felgende dagen til å lage en organisasjon og 

et arbeidsopplegg for "Prosjekt Kiev" med avdelingssjef ved Avd. 

IT som prosjektleder. Det ble dannet en styringsgruppe som skulle 

sikre døgnkontinuerlig vakt. og videre en målegruppe og en 

informasjonsgruppe. 

INNLEDENDE MÅLINGER 

Instituttet rådet ikke over ressurser som kunne tilsi en 

ambulet-ende målet jeneste. Det ble derfor klart at vi måtte skaffe 

oss fipplysrtinger ved ulike innsendte prøver. Slike prøver måtte i 

før ste omgang bli nedbørsprøver (regn. snø) . luftfilterprøver. 

sisternc-fvanns^ruver og jordprøver. Vi tok også tidlig kontakt med 

helsefysikkavdelingene ved I FE . Kj ir Ile r og I FE . Halden og med 

Verneavdelingen ved Universitetet i Oslo. Tidlig ettermiddag den 

3D. april sto vi overfor det faktum at "bedriften Norge" hadde 

tatt fri. de fleste fram til 5. mai. Vart sentralbord hadde ingen 

linjer som kunne sperres, og vi kunne derfor ikke få linjer ut 

annet enn deler av natten. Olant de etatene. som vi kom fram til 

måtte ha døgnvakt, var lensmannsetaten og de militære 

forlegningene. Vi valgte å ringe lensmannsetaten med et spredt 

mønster over hele landet, der vi særlig hadde i tanke reinbeite-

distriktene og reindriftsnæringen. Erfaring fra bombenedfallet 

hadde synt at denne næringen ville bli mest massivt rammet av et 

radioaktivt nedfall. Disse distriktene var snødekket, og vi bad om 

prøver etter en bes temt innsamlingsmetode - Alle lensmennene vi 

kontaktet fulgte godt opp. Vi måtte supplere dette med prøver 

innsamlet ved de militære forlegningane, og vi kontaktet 

vakthavende offiser. Her fikk vi en beredskapsmessig forstemmende 

erfaring at anmodningen ble tatt alvorlig bare ved 2 av 10 

forlegninger. Ved de øvrige lo vakthavende offiser og slengte på 

røret. 

Det ble forsøkt med jordprøver fra nærområdet 1. mai. Dette så ut 

til å gi pålitelige resultater. og ved bekjentskap ble det fløyet 
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inn en prøv» fra Verdal 2. mai Denne synt* at Trøndelag hadd* fått 

stedvis mye sterre nedfall enn flst-Norge. 

Ved kontakt med NILU. Meteorologisk Institutt 09 med utanlandske 

institutter som har mllestasjoner i Norge fikk vi luftfilterprøver 

09 vannprøver spiedt over et stadig bedre nett av landet. 

Meteorologisk Institutt skaffet oss trajektorier over luftmassen* 

fra Tsjernobylomradet med utgangstid 26. april 0000 GMT. 0600 GMT. 

1200 GMT 09 1800 GMT. Disse trajektorier var til stor hjelp ved 

senere prioritering av prevepunkter. 

Det kom via presse og kringkasting meldinger om at NGU hadde milt 

ekstremt heye verdier av radioaktivt nedfall i Trondheimsområdet. 

Desverre ble et tidlig samarbeide her utsatt pa grunn av gjensidig 

mangel pS kjennskap *-,il og kunnskap om den andre institusjonens 

malemetodikk og terminologi. og pa grunn av at samarbeide i slike 

situasjuner ikke var forberedt ved en beredskapsplan, videre ble 

SIS's erklæring om at vi ikke direkte kunne tyde NGU's malinger 

oppfattet som polemikk. Helsedirektoratet skar gjennom, og 

Avd.sjef Leiv Berteig ble utpekt som kontaktmann mellom SIS og NGU 

for å se pa målemetoden© og tolkningen av måleresultatene. Dette 

samarbeidet kem i stand 12. mai. SIS formidlet da også kontakt med 

Amanuensis Næumann ved NTH for maling av jord- og vegetasjons-

prøver og skaffet relevante testkilder for måleutstyret ved hans 

institutt. Under møte med Professor Oftedal ZG. mai 86. der både 

NGU og SIS var representerte ved direktør og leder for maleoperas-

jonene, anbefalte SIS sterkt at NGU matte fa bevilyning til 

flymålinger over Rondane. Jotunheimen og Hardangervidda i 

^«r-Norge, og over Nordland nord til Rana, der fire overflygninger 

ble anbefalt, to ost og to vest for E C». Her manglet veier for 

bilmaling. og områdene kunne ikke dekkes ved jordmålinger. Videre 

er disse områdene viktige beiteområder for rein. Dataene fra 

gammastrålingen i CPS ga en god indikasjon på hvor nedfallet var 

konsentrert, og SIS ba om at NGU måtte ta jordprøver etter samme 

prøvetakningsopplegg som vi hadde startet opp. Disse prøvene ble 

delvis målt ved SIS og delvis ved NTH. 

SIS hadde for r.jjarsomt med telleutstyr. og styringen med bruk av 

tiden kunne svikte ved enkelte tilfelle. der prioritering av 

spesielle prosjekt var divergerende. 



9 

HÅLESTBATEGI 

SIS la opp sin mftlestrategi pt et mete i Helsedirektoratet 

30.mai. Der bl* det bestemt at SIS skull* konsentrer* seg om 

oppgåver m*d å fastslå langtidskonsekvensene av nedfallet. Dette 

gjaldt i ferate rekke kartlegging av det totale nedfallet over 

Norg*. beregning av kollektiv doseekvivalent til den Norsk* 

befolkningen fra nedfallet nar det gjelder striledoser fra den 

radioaktive skyen. stråledoser fra inhalasion. striledoser fra 

nedfall på bakken og stråledose}- fra inntak av radioaktive 

stoffer. 

Jordmålinqer 

Som ledd i kartleggingen fant vi at vi måtte ha kvantitative 

malinger pa nedfallet bade med identitet og aktivitet. Det ble 

derfor startet opp et innsamlingsproyram fra alle landets kommuner 

med en utførlig beskrivelse av samplingsprosedyre til jordbruks-

etaten i de ulike kommuner. Det skulle tas 2 parallelle prøver A 

og B p5 fire geografisk og høydemessig adskilte punkter, slik at 

kommunen var best mulig represent ert. A-prøvene skulle blandes 

omhyggelig og totalvekt noteres. Ut av denne blandingen skulle ca 

1 kg sendes inn til SIS med data over samplingspunkter, høgde over 

havet og totalvekt. Alle B-prøvene skulle lagres separat ved 

jordbrukskontoret. Dette prosjektet mangier noen fa prøver, og 

analysen fortsetter. 

Ma3.i na oa r e j n s k-j ø 11 og r e,i nbei t e 

Som ledd i arbeidet med konsekvenskartlegging når det gjelder 

næringsmidler, men også for bestemte næringsgrupper, ble det tatt 

kontakt med reindriftsadministrasjonen og holdt møter med rein-

driftsagronomene. der reindriftseirne var fyldig representert. Det 

ble lagt opp til en landsomfat tende kartlegging av reinkjøtt, 

reinmelk. sommer-. nøst-, vinter- og varbeite. Dette prosjektet 

fortsetter. 
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MiUino. ol sauekjøtt 

Fra litteratur om malinger etter bombenedfall visste vi at sau og 

geit konsentrerer tar opp større konsentrasjoner av radioaktivitet 

fra beite enn for eksempel storfe, og i samarbeide med Veterinxr-

avdelingen ved Landbruksdspartementet ble det startet opp en 

prøvetakning i tre hovedrunder. der siste runde stadig ble utvidet 

for å finne overgangssoner. 

MaJinn på kn r ri 

I samarbeide med Statens Kornforretning ble det satt igang et 

maleprosjekt som skulle dekke bade jordprøver, spireprøver, 

aksprøver og ferdig korn, bade norskavlet og importert. Dette 

prosjektet fortsetter. 

SIS hadde også planer om å foreta kartlegging av forhøsten. Dette 

prosjektet ble utført ved NLH, som har den nødvendige kompetansen 

pa dette området, noe SIS naturlig nok ikke har. 

Tidlig.e.re prosjekter 

Av tidligere prøverunder kan nevnes innsamling av to jord- og 

buite-prøver fra alle kommunene i Hedmark. Oppland. Sør-Trøndelag. 

Nord-Trøndelag og Nordland s«>r for Mo i Rana. 

videre kan nevnes beitegrasundersøkelser ved beitestart. Vi fikk 

her en sterk utvasking av radioaktivitet fra graset med det første 

vårregnet i midten av mai, og drog den feilaktige slutningen at 

sommerbeitet var reddet. Dette skulle vise seg ikke a holde stikk 

etter som sommeren skred fram. 

Et. anta 11 av ca 200 prøver er målt for SIS ved Universitetet i 

Oslo og ved NTH. 

INFORMASJON 

Like etter at ulykken var blitt kjent nedsåtte WHO en spesiell 

kommite i København som skulle .notta alle måleresultatene og 
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hearbeide disse. SIS ble straks informert om dette, og kontakten 

med denne gruppen ble opprettholdt ved personlige kontakter 09 ved 

direkte kontakt til Helsedirektoratet og til SIS. Oet var også 

aktiv kontakt mellom SIS og andre internasjonale organer og 

str£levernsmyndigh*t?ne i andre land etter ulykken. 

SIS har ikke noen informasjonsmedarbeider. og var derfor ikke 

forberedt på, eller istand til. i takle det informasjonsbehovet 

som meldte seg etter ulykken. I tillegg kom det systemet som ble 

innført ved sentralisering av utgående informasjon gjennom 

Helsedirektoratet. Fagstaben ved SIS satt derfor inne med store 

mengder informasjon som ikke kom videre. Dette forte til at SIS 

kom noe uheldig ut i media uten å ha profesjonelle medarbeidere 

som kunne komme med korrektiver. 

Det vil være på sin plass her a nevne nedfallskartene. som har 

vært gjenstand for mei* eller mindre begrunnet kritikk. 

I opplysningsbrosjyren til Helsedirektoratet av 20. juni 1986 

finnes det et kart over nedfall av radioaktivt Cs i Norge. laget 

pa bakgrunn av 152 jordprøver. De aller fleste av disse prøvene 

var fra Hedmark. Oppland. S*r-Trøndelag, Nord-Trøndelag og 

Nordland. Kartet ble lagot 11. juni. som var siste tidsfrist for 

innlevering av bidrag til brosjyren. Det var meningen at kart-

materiellet skulle fornyes etter som nye malinger gjorde det 

mulig. 

NGU. som hadde fatt tilskudd fra Helsedirektoratet til å utføre 

biImalinger og fly- og helikopter-målinger sendte oss sitt 

oversiktskart, datert 12. juni. Dette ble også sendt 

Helsedirektoratet som oppdragsgiver. SIS kan ikke se at det er noe 

grunnlag for påstanden om feilinformasjon eller utelatelse av 

informasjon her. etter som NGU's oversiktskart ikke forelå da 

redigeringsarbeidet fra SIS's side ble avsluttet. 

SIS presenterte et revidert nedfallskart 27. juni 1986. Oette var 

basert på 270 jordprøver, der også prøvene innsamlet av NGU var 

tatt med. Det er stor grad av overensstemmelse mellom dette kartet 

og NGU*s oversiktskart, men ved at vi manglet vesentlige 

prøvepunkter, hadde ikke vi fått med nedfaillskonsentrasjonen i 
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omridet rundt Mandal. Vi fant det likvøl riktig 1 gi ut døttø 

kartet pi det mllematerialet av jordprøver som foreli. 

I disse dager vil SIS presentere et nytt nedfallskart. basert p& h 

jordprøvepunkter fra hver av landets kommuner. Av dette vil en se 

at overensstemmelsen med NGU's kart er bedre. når det gjelder 

Sørlandet. En vil ogsS kunne slutte at nedfallet v»r ekstremt 

ujevnt fordelt, i og med at gjennomsnittstall demper toppverdiene. 

Senere kan det bli en oppgave å bruke alle tilgjengelige mfiledata: 

Bilm5linger. fly- og helikoptermalinger. jordprøver, nedbørsprøver 

lavprøver, nedbørsdata. trajektorier etc til en mer fullstendig 

kartlegging av nedfallsmengder. isotopsammensetning, nedfallstid 

etc. 

Må 3 ing pa" jordprøver gir kvantitative resultater for de ulike 

nedf allsisotopene. og måleciataene inneholder mye tilleggsinforma

sjon utover de om Cs-nedf al.let. NGU's malinger inneholder også mye 

tilleggsinformasjon som ennå ikke er analysert, men som SIS. NGU 

og Universitetet i Oslo gar sammen om å analysere. Et videre 

samarbeide på dette området er sterkt ønskelig. 

Arbeidsdokument 1 9B6:5. 

ESTIMATER AV DOSER TIL BEFOLKNINGEN FRA NEDFALLET OVE NORGE DE TO 

FØRSTE UKENE ETTER K JERNEKRAFTtJLYKKEN l SOVJET 

Denne rapporten som er datert 14. mai gjenspeiler de opplysningene 

som SIS hadde skaffet tilveie og som var tilflytt SIS etter 26. 

april og Instituttets vurdering av konsekvensane så langt. PÅ 

dette tidspunkt forela det ikke tilstrekkelig data. og en kan se 

av estimatene at både nedfallsmengden og derved konsekvensens av 

denne var noe underestimert på dette tidspunktet. 

Arbeidsdokument 19fl6 : C 

TSJEROBYL - ULYKKEN 

MÅLEPROGRAMMER VED STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE 

Denne rapporten . som er datert 26. mai 1986. summerer opp de 
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viktigste deler av måleprogrammet ved SIS de narmeste ukene etter 

kjernekraftulykken i Tsjernobyl. Videre skisserees det hvordan de 

eksisterande data er brukt i vurderinger av situasjonene i den 

første fasen og hvordan dataene kan brukes videre i vurderinger og 

måleprogrammet. 

Fra avsnittet: Gi eld ende strålevern s-filosofi siteres. 

"Ved situasjoner som den vi er inne i kan man ikke si at Norge er 

utsatt for en katastrofesituasjon (noe som man med rette kan kalle 

situasjonen i nærheten av ulykkesstedet), Det anses derfor som 

riktig å benytte vanlig stråleverns filosofi ved vurdering av 

mottiltak. Oet viktigste strålevernsprinsippet er det såkalte 

ALARA-prinsippet. (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE). Dette 

prinsippet innebærer at man skal søkt» a holde befolkningsdosene 

(bade individuelle og kollektivdoser) sa små som praktisk mulig, 

alle forhold tatt i betraktning. Oet er derfor viktig at man ved 

alle vurderinger tar hensyn ti1 om man kan unngå straledoser til 

en rimelig kostnad (med kostnad menes her både økonomiske og 

sosiale kostnader). Rent administrativt vil det ofte være 

hensiktsmessig å sette opp administrative tiltaksgrenser (Eks: 

Aktivitet i gress, aktivitet i melkJ. Disse tiltaksgrensne vil 

imidlertid være avhengig av tiltakets omfang og kostnad vurdert 

mot dosereduksjonen og kan det-for være ulike i ulike land og 

situasjoner . " 

Grenseverdiar 

Grenseverdiene som brukes fastsettes ut fra generelle stråle-

vernsrekommendasjoner gitt for strålevern av ICRP. Det er 

overlatt til hvert enkelt land å velge avledede tiltaksgrenser ut 

fra nasjonale forhold. Forutsetningen er derfor at landet har en 

utbygget strålevernsinstitusjon med faglig kompetanse som kan 

bearbeide disse ut fra den nasjonale lovgivni.ng og ICRP's 

anbefalinger . 

Grenseverdien for radioaktivt Cs i kjøtt ble satt til BOO Bq/kg i 

juni 19B6. Denne grenseverdien ble ikke bestemt ut fra en 

strålehygienisk analyse, der ICRP's prinsipper om begrensning av 

stråledosene og optimalisering av tiltakene skal gjennomføres. 



1* 

Denne grensen var blitt gjort gjeldende i Oet Europeiske 

Fellesskapet, og Helsedirektoratet valgte 5 f*lge samme linje. 

Meget taler for at handelspolitiske vurderingar var medvirkende i 

Fellesskapets grensefastsettelse. 

I august oversendte SIS et notat til myndighetene der det var 

foretatt en analyse av de radiologiske konsekvensene av 

radioaktivt innhold i reinskjøtt, sauekjott og ferskvannsfisk 

sammenholdt med økonomiske og sosiale kostnader ved å holde 

grenseverdien pS 600 Bq/kg. Oet ble konkludert med at kostnadene 

var langt h«yere enn de samfunnet er villig til å betale for 

tilsvarande helsemessige tiltak på" andre omrader. Videre ble det 

vist at a heve grenseverdien for disse næringsmid.lene med en 

faktor 10 ville vxre helsemessig forsvarlig og i samsvar med 

ICRP's normer for begrensining av straledoser og optimalisering av 

tiltak. 
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SUMMARISKE RAPPORTER FRA EN DEL MÅLEPROSJEKTER 

Kollektiv doseekvivalent fra ekstern stråling 

av Terje strand 

Pa grunnlag av malinger innendørs i ialt 900 hus fordelt pa ca. 80 

kommuner under nedfallet med integrasjon over første måned og 

overflateaktivitetsdata basert på jordprøver for nærmere 4 20 

kommuner (pr.23/9-BG). har vi forsøkt å beregne kollektiv 

doseekvivalent fra ekstern stråling utendørs og innendørs 

kommunevis, fylkesvis og for hele landet fra nedfallet. Vi har så 

sammenliknet dette med naturlig stråling. 

Korrelasjonskoeffisienten mellom innendørs doserate og total 
13 4 13 7 overfla teaktivitet for Cs { Cs + Cs) for de kommunene li vor 

begge typer malinger var tilgjengelige (ca.70 kommuner) ble funnet 

til 0,90. Pa grunnlag av dette ble innendørs doserate beregnet for 

samtlige kommuner og videre populasjonsveide fylkesmiddelverdier 

for første maned beregnet. I de kommuner hvor hverken innendørs 

malinger eller overflateaktivitetsdata var tilgjengelige ble 

fylkesmiddelverdier benyttet videre i beregning av kollektiv 

doseekvivalent. Pa grunnlag av publiserte data m.h.t. beregnitig av 
13 4 effektiv doseekvivalentrate fra overflateaktivitet for Cs og 

Cs og decaykurver med dagsobservasjoner fra før ulykken og frem 

til midten av Juli. ble så videre midlere doseekvivalentrate fra 

Cs og total midlere doseekvivalentrate beregnet for første maned. 

Pa grunnlag av decaymålinger innendørs. decaykurver utendørs og 

forutsetningen om at andre nuklider enn Cs har liten betydning 

Z-3 måneder etter nedfallet, har vi så beregnet kollektiv 

doseekvivalent i løpet av første år etter kjernekraftulykken. 

I beregningene har vi benyttet en oppholdsfaktor 0.6 innendørs og 

en omregningsfaktor fra dose til effektiv doseekvivlent på 0.7 

for innendørs. I tabellen ha*r vi også angitt kollektiv 

doseekvivalent fra naturlig stråling. 

Resultatet viser en økning i effektiv doseekvivalent første 
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lir i forhold til naturlig stråling, radon inkludert, pi 

i.Xt. i forhold til bare naturlig ekstern 7-striling 222. 

Tar man fir seg den kommunen som man heyest overflatesktivitets-

maling. nemlig Øystre Sladre. fSr man en midlere effektiv 

doseekvivalent fra nedfallet pa 2.3 mSv i l«pet av første Ir. 

Dette er likeval ikke mer erm en ekning på ca. 45Z i forhold 

til total naturlig stråling. 

KOLLEKTIV DOSEEKVIVALENT TIL NORGES BEFOLKNING I LØPET AV ETT 

AR ETTER NEDFALLET: 

EKSTERN STR. 

FRA NEDFALLET1 

KOLLEKTIV DOSEEKV. 

(mansv) 

NATURLIG STRÅLING: 

ekstern \-sti-

kosmisk str. 

intern str. 
_, 2 

2 000 

1 250 

1 4 00 

15 700 

ca. 707. fra innendørs og 30Z utendørs til kollektiv doseekv. 

Midlere verdi for forholdet i doserate innendørs/utendørs 

ble funnet til 0,6. 

For radon benyttes en midlere verdi for effektiv doseekviva-

lent pa 4,0 mSv/år. 

file:///-sti-


1? 

Stråledosar fra inhalasion av radiokativ stoff r fra 

reaktorulvkken i Taiernobvl aoril 19B6 

av Finn Ugletveit og Hans Bjerke. 

Et estimat av stråtedosene i Norge fra inhalasjon av radioaktive 

stoffer fra reaktorulvkken i Tsjernobyl i april 1S8E er fortatt. 

FORUTSETNINGER. 

1 . Aktivitetskonsentrasjonen i luft er beregnet ut fra malinger 

foretatt ved Statens ii stitutt for strålehygiene nær Oslo. I 

indre deler av landet har aktivitt. tskonsentrasjonen vært noe 

høyere. mens da i de aller nordligste og aller sørligste deler 

av landet har va»rt lavere. Når man så veier luftkonsentra-

s-jonene med befolknings tettheten. skulle vår antakelse holde 

bra . 

2. Det er bare tatt hensyn til nuklider som sender ut f-stråling 

med energi høyere enn 55 keV. Vi har pa denne maten ikke tatt 

hensyn til Sr-90 og transuraner så som f.eks. Plutonium. 

Malinger har imidlertid vist at bidraget fra disse nuklider er 

sma . 

3. Sammenhengen mellom inhalert aktivitet og effektiv 

doseekvivalent er tatt fra ICRP 30 og NRPB-R162. Befolkningen 

er delt opp i tre aldersgr .pper 0-3 år. 4-15 år og voksne. For 

den første gruppen har vi brukt aktivitet-doseekvivalent 

relasjonene for ett år gamle barn gitt i NRPB-R1B2. For den 

andre gruppen har vi brukt tilsvarende relasjon for 10 ar gamle 

barn. og for voksne har vi brukt relasjonen gitt i ICRP 30. 

4 . Antall individer i 'le tre aldersgruppene er anslått på basis av 

tall fra statistisk årbok 1905. 

Ved hjelp av de malinger og analyser som er utført ved SIS og 

aktivitet-doseekvivalent relasjonene fra NRPB-R1B2. er det satt 

opp en oversikt i tabell 1 over de 14 viktigste radioaktive 

stoffer som var i .tuften etter ulykken. Den største dosen får vi 

fra 1-131 som bidrar med over 70*/. 

Dosen til individer av befolkningen er anslått i tabell 2. 
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Kollektivdosen til dan norsk* befolkningen fr» inhilaijon av 

radioaktive stoffer etter Tsjernobyl estimeres til 50 manSv. 

Den individuelle dosen varierer fra 0.005 ti) 0.1 milliSu med 

sterst dose til barn i alder 0-3 ar. 

TABELL 1 RADIOAKTIVE STOFFER SOM BIDRO TIL INHALASJONS00SEN 

RADIOAKTIVT STOFF PPM AV ÅRLIG GRENSEVERDI RELATIV VERDI (Z) 

Zirconium-95 

Molybdenum-99 

Ruthenium-103 

Ruthenium-106 

Tellurium-132 

Iodine-131 

Iodine-133 

Caesium-134 

Caesium-136 

Caesium-137 

Barium-14 0 

Cerium-14 1 

Cerium-144 

Neptur^.Uirt-239 

0.49 

0 .03 

0.60 

4.00 

11.3 

93 . 0 

0. 43 

5.3 

0.33 

6.7 

0.21 

0 .25 

5. 8 

0.33 

0.4 

0. 02 

D. 5 

3 . 1 

8 .8 

72. 2 

0.3 

4 . 1 

0 . 3 

5 .2 

0. 2 

0. 2 

4 .5 

0 . 3 

Alle 128.77 100.12 

De enkelte radioaktive stoffene som bidro til inhalasjonsdosen er 

satt opp. Den andre kollonnen angir hvor stor del av den årlige 

grenseverdi for yrkeseksponerte voksne inhalerte etter ulykken. 

Enheten er en milliondel av grenseverdien (ppm). 
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TA8ELL 2 KOLLEKTIV DOSE I NORGE FRA INHALASJON 

ALDERSGRUPPE INDIVIDER 

Untall) 

DOSEEKVIVALEMT 

INDIVID <fSv> 

DOSEEKVIVALENT 

GRUPPE Imansv) 

VOKSNE 3 200 000 B.5 21 

4 - 15 Sr 600 000 1E 10 

0 - 3 år 200 000 59 12 

ALLE 4 000 000 43 

Den effektxvedoseekvivalent til individer i befolkningen f ra 

inhalas-jon av radioaktive stof-fer fordelt på alder. Kollektivdosen 

for aldersgrupper er også angitt. 
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K a r t l e g g i n g av n e d f i l H w i n ^ f r o v r Norae 

for mSlegruppen: Steinar Bakke 

Kartlegging av nedfallsm«nster over Norge startet allerede den 1. 

mai. Instituttet disponerte ikke tilstrekkelig utstyr. ressurser 

eller personell til a foreta fly- eller helikopter milinger. Det 

mest omfattende kartleggingsarbeidet fra SIS*s side ble derfor 

basert pa prøver av jordsmonn. tatt etter detaljerte 

prøvetakingsprosedyrer. Prøvetakingen ble organisert gjennom 

fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene i de enkelte 

kommuner. Kartleggingsarbeidet kan deles i 3 faser: 

Fase 1 

Denne fasen startet den 1 mai og ble avsluttet den 25. mai. 

Instituttet hanvendte seg til herredsagronomer i et spredt mønster 

over hele landet med anmodning om prøvetaking av jord etter 

^ølgende prosedyre: 

Prøven tas pa brakk åkerjord uten overflate vegetasjon over ot 

areal på 50 x 20 cm. Prøven tas ned til en dybde pa 1 cm. 

Prøven veies og ca 1 i<g av prøven sendes inn for måling. 

Nødvendige data om totalvekt, prøvedato. klokkeslett og sted 

skulle med fø .1 g e innsendt prøve. 

I alt 84 prøver ble innhentet og analysert i denne fasen. 

Prøvestedene var spredt over hele landet og hadde til formal gi 

en grov oversikt over de omrader av landet som hadde fatt størst 

nedfall. I tillegg til disse resultatene kommer resultater av 

jordprøver tatt av NGU i trøndelagsfylkene. Disse prøvene ble 

analysert ved Universitetet i Trondheim. 

Fase 2 

Med utgangspunkt i de maleresultater som forela den 25/5 både fra 

maling av aktiviteten i jord . gress og malinger av -y-bakgrunn 

fortatt av NGU samt meterologiske data om luftstrømmer mot 

Skandinavia den dagen uhellet startet, var det klart at de 
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sentral» fjellområder i Sør-Norge. T.røndelagsfylkene 09 d* sørlige 

deler «v Nordland hadde fått mest nedfall. Det ble derfor bestemt 

5 gjennomføre en systematisk prøveinnsamling av to jordprøver og 

to gressprøver fra samtlige kommuner i følgende fylker: 

- Hedmark 

- Oppland 

- Sør-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag 

- sørlige del av Nordland. 

Prøvetakingen ble organisert av fylkeslandbrukssjefene og utført 

av landbrukskontorene i kommunene. Prøvetakingsprosedyren for 

•jordprøver ble endret fordi en nå kunne forvente endel 

overf li-, tevegetasjon og en en annen fordeling i jorda. Prosedyren 

var na: 

Prøvene skulle tas ned til 2 cm dybde og over et areal på 5 0 x 

20 cm etter at overflatevegetasjonen var fjernet. Prøvestedet 

måtte ikke ha vært bearbeidet siden 27/45. 

Denne prøvetakingsfasen ble avsluttet den 1. juli. Fase t og fase 

2 resulterte i ialt ca 270 analyserte jordprøver med hovedvekt i 

de overnevnte fylker. 

Fase 3 

Resultatene fra fase ?. viste et klart behov for kartlegging av 

nedfallet i hele landet. Instituttet valgte å henvende seg til 

samtlige fylkeslandbrukssjefer i Norge med f or es pø r f. el om 

organisering av prøvetaking av "overflater" (jord + vegetasjon) 

fra samtlige kommuner i Norge. Prøvene skulle tas på en slik måte 

at måleresultatet gav en gjennomsnittlig verdi for aktiviteten av 

isotoper med lang levetid, primært 134-Cs og 137-Cs i de 

forskjellinge kommunene. Det skulle tas to prøver på fire steder i 

hver kommune. Prøvestedene skulle ha gor geografisk og topologisk 

fordeling i kommunen. Prøvene skulle tas over et areal pa ID x 10 

cm og ned til en dybde på 4 cm og inkludere både ny og gammel 

vegetasjon. Prøvestedene skulle være åpent flatt lende i god 

avstand fra skog/veikant. Prøvestedet måtte være på jord som hadde 
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stått ubehandlet siden f«r 25. april. Det «ne tettet med prøver 

skulle blandes godt 09 ca en kilo av denne massen skulle sendes 

til oss for miling og analyse. Det andre settet skulle oppbevare» 

på lendbrukskontoret for s*n*r* bruk eller hvis noe gikk feil ved 

den første analysen. En detaljert beskrivelse av 

prevetakingsprosedyren og et prøvetakingsskjerna ble sendt ut. 

Prevetakingsskjemaet skulle returneres til oss i utfylt stand 

sammen med preven. 

Fase 3 var nær avsluttet den 2/10. Vi hadde da motatt og analysert 

prøver fra 442 kommuner i Norge. Prøver fra 11 kommuner manglet og 

noen bykommuner på Sørlandet var enda ikke analysert. 

Alle måleresultatene for aktivitet fra denne prøvetakingsfasen er 

beregnet og gjelder pr 1. juli. 

Resultater 

Vedlagte kart . datert 11. juni. ble presentert i 

Helsedirektoratets in formasjonsbros jyre om kjernekraftulykken i 

Sovjet, datert 20. juni. Kartet baserer seg pa malinger av 152 

jordprøver. Kartet ble laget på grunnlag av de data som forelå fra 

fase 7 og 2 den 11. juni. 

De samlede resultater av analyser av jordprøver fra fase 1 og 2 er 

gitt i form av vedlagte kart. datert 30. juni. Dette kartet viser 

nedfallsmøristeret for summen av aktivitetene for isotopene 134-Cs 

og 137-Cs i kiloBecquerel pr kvaderatmeter. Kartet gir en rimelig 

oversikt over aktiviteten i jordsmonn for disse isotoper i de 

angitte dis trikter. I andre områder av landet gir kartet kun svært 

grove antydninger om situasjonen pa grunn av for få tnålepunkter. 

Vedlagte kart datert 2/10-1986 , viser kommunefordelingen av 

summen av aktiviteten i. vegetasjon og jord for isotopene 134-Cs og 

137-Cs pr l.juli. Kartet er laget på grunnlag av de resultatene 

som foreligger fra analyse av prøvetaking i fase 3. 

Gjennomsnittsaktiviteten i de kommunene vi ikke har motatt prøver 

fra er estimert dels på bakgrunn av jordmålingene i fase 1 og 2 og 

dels ut fra aktiviteten i nabokommunene. Gjennomsnittsaktiviteten 

i "overflater" er inndelt i aktivitetsgrupper 0-5, 5-15. 15-30, 
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30-50. 50-100 og > 100 kilobecquerel pr kvaderatmeter overflat*. 

Videre arbeid 

Det vil bli gjennomført prøvetaking av -jord for undersakelse av 

aktivitetsprofilen nedover i jorda med tanke pi avhengighet av 

jordtype, aktivitesniva, nedbørsmengde i den aktuelle periode, 

høydefordeling. Data fra fase 3 sammen med de planlagte 

kopmpletternede malinger vil danne grunnlag for beregning økningen 

i Dakgrunnsstrålingen og hvordan den varierer pS landsbasis. Pi 

dette grunnlag vil vi forta vurderinger og beregninger av 

helsemessig risiko for befolkningen. Vi planlegger 2 rapporter. 

1. Overflateaktivitet og konsekvensart av nedfallet fra 

Tjernobyl-ulykken. fra 1. juli og i urene Framover. 

2. Radioaktivt nedfall og konsekvenser av Tsjernobyl-ulykken 

for perioden mai og juni 19 8 6. 

Vi har valgt a behandle de første to manedene spesielt pa grunn av 

mengden kortlevede isotoper, spesielt 111-1. som dominerte bildet 

i de første ukene etter nedfallet. For perioden rra 1. juli og 

framover vil Cs-isotopene dominere bade i aktivitet og for 

vurdering er av hels enie s s i g e konsekvenser. 
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Radioaktive stoffer i korn h»t<n 1986 

av Hans Bjerke 

Radioaktivitet i korn er vurdert gjennom hele vekstsesongen 1966. 

Måleresultatet viste tidlig at det var lite av radioaktive stoffer 

i kornplanter. Resultatet ved innhesting viser samme tendens. 

Gjennomsnittsverdi pa norskprodusert hvete er for Cs 134 og Cs-137 

2 . G Bq/kg korn. og for imp oi* tert korn er innholdet av caesium 

5 Bq/kg. Verdiene varierer med en faktor 2. 

Maleprosjektet var delt i to deler. Det skulle males på importert 

korn. og kornproduksjonen i Norge skulle f$lges i veksttida. Det 

er målt på prøver fra 10 importerte partier. For produksjonen 

innenlands ble 7 garder valgt ut for å representere de 

forskjellige korntyper og produksjonssteder i landet. Det ble målt 

på prøver fra 2 0 forskjellige åkre. 

Norge har en selvf or syning av korn på 40"/. Vi spiser ca 75 kg korn 

pr år. Dette furer til at inntaket av Cs-134 og Cs-137 blir 30(1 Oq 

pr år av hastens korn. Dette tilsvarer en strålebetastning på 4 

uSv/år for en voksen person. Den kollektive dosen til befolkningen 

i Norge fva korn estimeres til 15 manSv. Av dette vil en liten del 

nå befolkningen i 198 6. 
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Reindriftsprosiektet 198C 

au Gunnar Saxebøl 

I den første tiden etter Tsjernoby ' ykken var selvfølgelig 

spørsmålet om radiaktivt jod den isotop som ble viet st vir st 

oppmerksomhet og interesse. MSlingene med Ge-Li-telleren ga 

selvfølgelig også resultater for andre isotoper og oppmerksomheten 

om Cesium-nedfallet begynte a ta form den 5 mai. Det ble laget 

grove nedfallskart for Cs-137 & CS-1'J& fra nedbørsprøver og 

•jordprøver. Samme dag ble det skrevet en vurdering i KIEV-gruppen 

av nedfallet av Cs-isotopene der det bl,a. skrives følgende: "Det 

er rimelig a anta at det en god stund framover også vil falle ned 

en ikke ubetydelig mengde Cs-137. Utfra dette synes det nokså 

klart at dagens nedfallsituasjon er signifikant sammenlignet med 

60-arenes nedfall". I vurderingen henvisea det bl.a. til UNSCEAR-

rapporten av 1902 der total fallout på bakken er oppgitt til 5.1 
2 

kBq/m i nordre tempererte sone. Jordprøver har vist opptil 14 

kBq/m »5. 

Den 7. mai diskuteres konsekvenser av Cs-nedfallet for 

reindriftsnæringen i KIEV-gruppen og det blir klart at gruppen må 

iverksette et prosjekt som kan belyse disse spørmål og som kan 

fremskaffe beslutningsmateriale. Prosjektet bør også ta sikte på å 

skaffe informasjon for vurdering av mulige mottiltak. 

I slutten av mai og utover i juni legges det noen planer for 

prosjektet og det tas kontakt med reindriftsadministrasjonen 

og reindriftagronomene i de aktuelle fylker. Det avholdes møter 

på fylkesnivå med in fortna sjon om prøvetakingsopplegget der samene 

også seiv deltar. Måleprogrammet fikk følgende hovedmomenter: 

1) All tamreindrift skal inngå i prosjektet. 

2) Det legges opp til et noe mer begren set prøvetakingsprogram i 

Finnmark og Troms da nedfallet her har vært vesentlig mindre 

enn i Nordland og sørover*. 

3} Det tas kjøttprøver.melkeprøver og beiteprøver 

tlav.gress.sopp) fra hvert reinbeitedistrikt. Beiteprøvene av 

lav bør omfatte alle sesongbeitene for om mulig å finne 
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alternativ* vinter 09 vlrbeiter. K-jettprevene s«r for Rana 

tas i tre omganger utover sommeren og tidlig hest. 

utover i juli kom prevene etter hvert inn og disse fikk høy 

prioritet på laboatoriene. Det ble kontinuerlig laget 

mSlerapporter som ble distribuert til de innvolverte parter. 

Det er utgitt forelepig 7 målerapporter fra analysene. 

Foreløpig er det blitt analysert ialt 779 prever fordelt pa 

følgende måte: 

PRØVF.TYPE 

REINDRIFTSOMRÅDE REINDRIFTSOMRÅDE 

Kjett Lav Gress 

SØR-NORGE 31 48 1 4 

SØR-TR./HEDMARK 43 47 5 

NORD-TRØNDELAG 43 163 53 

NORDLAND 46 80 53 

TROMS 22 14 9 

VEST-FINNMARK 1 1 g 5 

ØST-FINNMARK 19 30 24 

I september er det blitt lagt opp til en rasjonalisering m.h.t. 

prøvepreparering ved at Reindriftsadministrasjonen i Alta tar en 

større del av prepareringsarbeidet og bearbeiding av resultatene. 

I denne fasen et det analysert ca 250 prøver i tillegg slik totalt 

antall praver som er analysert hittil i prosjektet er noe over 

1000 . 

De fa lavprøvene fra Nord-Norge som ble analysert viste 

resultater som tydet på at reinkjøtt etter en vinterbeitesesong 

kunne nå verdier i samme størrelsesorden eller over 

Helsedirektoratets tiltaksgrense pa G00 Bq/kg. En mer detaljert 

kartlegging av beiteområdene i Nord-Norge ble derfor påbegynt 

i september. 
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Prosjekt sau 

av Gunnar Saxebøl 

Det ble tidlig klart i KIEV-gruppen at cesium-nedfallet i 

høyfjells-Norge var av en slik størrelse at det ville ha 

konsekvenser for kjøttproduksjonen, spesielt for sau. 

Dette ble først diskutert i et møte med medisinalråden i 

Helsedirektoratet den 30 mai. Tilstede var også representanter 

fra Lanbruksmyndighetene. 

Lanbruksdepartementets veterinæravdeling planla i juni/juli et 

prøvetakingsprogram fra sau i tre faser. SIS skulle være ansvarlig 

for do tekniske målingene og organisering av resultatene. 

Med utgangspunkt i midlertidige resultater fra jordprosjektet 

ble det tatt. ut prøver ned på beitelagsrii vå i de berørte fylker. 

Det ble tidlig klart at man sto ovenfor et ganske stort problem 

m.h.t. sauekjøtt og det ble satt igang studier på 

Landbrukshøyskolen for å se på muligheten for å" "fore sauen ned". 

Resultatene av foringsforsøkene var svært lovende og en stor plan 

ble etterhvert igangsatt for å redde store kjøttverdier. 

Fra S1S * a side er det skrevet 8 målerapportter som omfattet ialt 

7fl4 malinger av kjøtt. Iblant disse var det også ca. 100 prøver av 

storfekjøtt og enkelte prøver av geit. 

Måleresultatene ga grunnlag for inndeling av de forskjellige 

beiteområder som fri-, tiltak- . forbud- og observasjonssoner. 

Det var et rimelig godt samsvar mellom jordmålingene og 

resultatene av disse kjøttprøvene. Store overraskelser kom ikke. 

Mens ennå store deler av saueproduksjonen er i tiltaksfasen. er 

det for tidlig å angi noen befolkningsdoser fra sauekjøtt rent 

kollektivt. Ifølge maleresul'tatene var ca 30 7. av produksjonen på 

over 600 Bq/kg da nedforingsprosjektet startet. 
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BEREEDSKAP MOT RADIOAKTIV FORURENSNING (NEDFALL. UTSLIPP I HAV) 

Av beredskapsplanar mot radioaktivt nedfall i Norge finnes to som 

er i kraft. Det er Sivilforsvarets plan og Sykehusenes egetvern 

mot sterkt radioaktivt nedfall. Videre er en instilling om 

beredskap ved satelittstyrt gitt av et utvalg der SIS var 

representert. Denne innstillingen er ikke blitt fulgt opp med 

myndighetsvedtak av en slik plan, men beredskap mot satelitthavari 

ble iverksatt i samsvar med innstillingen da COSMOS 1402 styrtet 

-januar 1986. 

Sivilforsvarets beredskap og Sykehusberedskapen mot radioaktivt 

nedfall er tilpasset betydelig større nedfallsmengder og doser til 

befolkningen enn hva er tilfelle for det nedf a 1.1 et som vi har fått 

etter Tsjernobylulykken. Nedfallet etter denne ulykken var for 

lite til at sivilforsvarets opplegg eller sykehusberedskapen 

skulle tre i funksjon. Samtidig var nedfallet sa stort at det var 

nødvendig å reagere rent strålehygienisk. Med bakgrunn i den 

erfåringen som vi har nøstet, er det viktig å planlegge og bygge 

opp en beredskap, slik at vi kan møte en tilsvarende situasjon som 

den vi fikk etter Ts;,ernobylulykken. Slike situasjon er kan tenkes 

å oppstå etter for eksempel en tilsvarende reaktorulykke. havari 

av atomdrevet fartøy, ulykke i et gjenvinningsanlegg, flyhavari 

med kjernevåpen involvert eller satelittstyrt. 

En beredskapsorganisasajon som skal kunne fungere tilfredsstill

ende i slike situasjoner må ha et utøvende organ som har myndighet 

til å ta de nødvendige beslutningene, som har ekspertise som kan 

vurdere omfanget av forurensningen og konsekvensene av denne, som 

kan vurdere hvilke måleprogram som skal iverksettes og som kan 

vurdere mottiltak og konsekvensene av disse; helsemessige, sosiale 

og økonomis ke. Sist men ikke minst må styringsorganet råde over de 

nødvendige ressurser for offentlig kommunikasjon både med 

personell og materiell. 

Som hjelpemiddel må det ut#vende organet ha et landsomfattende 

overvåkningssystem som kan registrere og varsle radioaktiv 

forurensning fra slike ulykker. Plasseringen av de ulika 
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detektorer m5 tilpasses forventede transportveier for slik 

forurensning og befolkningskonsentrasjoner. Et slikt system mi 

være pålitelig over lang tid og ha fastlagte utlesningsnivier for 

de ulike typer forurensning. Systemet m5 stå i nær tilknytning til 

de tilsvarende systemer i de øvrige nordiske land i første rekke. 

Det er mulig at en her også mi ha et europeisk system i tankene. 

I tillegg til varslingssystemet mi det utøvende organet ha til 

rådighet en måletjeneste for kartlegging av forurensningen 

geografisk, identitetsmessig og kvantitativt; videre en 

måletjeneste for fastlegging av nivåer og tendenser for 

næringskjeder og næringsmidler. 

Det er også aktuelt å bygge opp regionale beredskapssysterner 

etter ovenstående mønster. Disse ville da normalt ga inn aom ledd 

i det nationale systemet, men kunne fungere uavhengig om dette ble 

nødvendig. 

M t: rknad: 

Det kan ventes at de internasjonale o r g a n i s a s j o n e r vil utarbeide 

anbefalingar om hvordan lignende situa sjoner bør be handles i. 

framtiden, både når det gjelder praktiske undersøkeIser som 

malinger og analyser, informasjon og tiltak etc. også med 

henblikk på a redusere virkningene i befolkningen mest mulig 

(WHO). Når det gjelder avledede tiltaksverdier ventes neppe noe 

mer enn en p2*esisering av det systemet ICRP har lagt til rette. 

Systemet for strålevern og strålehygiene utarbeidet av ICRP. IAEA, 

OECD/NEA og WHO var ikke tilpasset Tsjernobyl-situasjonen i Norge. 

men grunnlaget og prins ippene for strålehygienen kunne anvendes 

takket være at faglig kompetanse på området var til disposisjon. 

Utarbeidelse og forbedring av strålevernsgrunnlaget til også å 

omfatte utslipp av Tsjernobyltypen er allerede satt i arbeid av 

alle de tre nevnte spesialiserte intertnasjonale organene. 
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SENTRALE ETATER I OET UTØVENOE ORGAN VIL MATTE V*RE: 

iLLS. 

Instituttet er landets tilsynsmyndighet i strålehygiene og har 

blant annet til oppgave etter loven å F»re tilsyn med utslipp av 

radioaktive stoffer fra norske bedrifter og a bibeholde 

kompetanse innen strålehygiene. SIS vil sta sentralt ved 

vurdering av nivaer, konsekvenser og mottiltak. Spesielt bør 

fremneves instituttets medisinske kompetanse på dette området. 

Merknad. Med den bemanningen som SIS har vil Instituttet være 

lammet i en mobiliseringssituasjon. Derfor er det av avgjørende 

betydning at den aktuelle fasgstaben blir mobilisert til 

strålevernstjeneste ved Instituttet i en slik situasjon. Det er 

også av avgjørende betydning at beredskapsplikt blir nedfelt i 

instruks til et utvalg personer ved SIS med de kompensa sjoner 

dette rna medføre. 

Helsedirektoratet 

Oenne institusjonen har oppgave etter loven a sørue for at 

næringsmidler med helseskadelig innhold ikke omsette:; ved at det 

forvalter næringsmiddellovgivningen. 

Veter inæravdelingen r Landbruksdepartementet. 

Denne institusjonen fører tilsyn med blant annet 

kjøttkontrollen. 

Miljøverndepartementet ved NILU 

Oette depa rtementet har oppgave etter loven a føre tilsyn med 

forurensende utslipp og forurensning generelt, og NILU har 

spesielle oppgåver ved luftbaren forurensning. 
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Meteorologisk Institutt 

Dette instituttet vil ha uunvmrlig kompetanse for tidlig 

vurdering av nedfallsomrader og f or vented e ned-fall smengder . 

pvervakningssystemet må bygges opp fra grunnen av. og en må 

vurdere grundig hvilke isotopsammensetninger som kan føres inn 

over Norge fra de ulike typer ulykker, hvilke parametre det er 

aktuelt a male i de ulike situasjanene, hvilke opplysninger 

systemet skal gi og hvilke triggingsnivåer en skal legge systemet 

pa . 

I kartleggings systemet ma en kunne trekke inn utstyr og kompetanse 

fra institusjoner som har dette på grunn av sine oppgåver. Her 

peker NGU seg ut som en sentral institusjon, og full utnyttelse av 

ressursene til NGU med flymålinger, helikoptermålinger, 

bilmålinger og kartframs tilling ma være klarert som ledd i 

beredskapen. Pa samme måte vil også NI LU komme inn her med sine 

luftfilterstasjoner og sitt fly for kartlegging av 

1 tJ f t f o r u r e n s ri i n g . 

Kompetanse og utstyr hoa andre institusjonar slike som I FE. 

universitetsr, høgskoler og sykehus må kartlegges. og disse 

institusjonens ma trekken inn i beredskapsplanane, også i øvelser. 

Nar det gjelder n i v å e r og tendenser i næringskjeder er det 

naturlig å satsu pa et fullt utbygget LORAKON system innen alle 

landets nær.i ngsmiddellabaratorier , der utvalgte laboratorier også 

kan måle heta og alfaaktivitet. Dette systemet må få en fast 

kommandolinje eler SIS bør ha en sentral plass. 

Oe samme institus lonene som er nevnt i annet avsnitt ovanfor kan 

også trekken inn her etter behov og kompetanse. 
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Beredskapen ma passes inn i den totale helsemessige beredskap, og 

her bør det nevnes at Helsedirektoratet har engasjert vernes-jef 

Arne Bull for 9 måneder til a ga gjennom disse beredskapsplanene 

med hensyn på strålingsberedskap generelt. Han vil være stasjonert 

ved SIS i engasjernangstiden. 

SIS venter at Instituttet skal få sin naturlige sentrale plass i 

den videre utviklingen av et beredskapssystem mot radioaktivt 

nedfall. 

SIS 1986.1G.02. 

Leiv Berteig 

Avd.iijuf 


