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FORORD 

Dette er den zredje rapporten om radioaktivitet i næringsmidler i 
Norge etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl. De to første ble utgitt 
av Helsedirektoratet, mens denne utgis av det nyopprettede Statens 
næringsmiddeltilsyn (SNTJ. SNT har nå overtatt ansvaret for samordning 
av overvåkningen av næringsmidler i Norge, 

1 løpet av 1987 er konklusjonene i de to foregående rapportene blitt 
grundig dokumentert: nedfallet vil ikke få påvisbare helsekonsekvenser 
for den norske befolkningen. Næringsmiddel- og landbruksmyndighetenes 
tiltak har vist seg å halvere den samlede stråledosen til befolkning
en . Spesielt utsacte befolkningsgrupper er blitt eksponert for mindre 
doser er.n de ville ha blitt uten kostholdsråd. Samtidig er kjøtt for 
stort- verdier blitz reddet fra kassasjon ved iverksettelse av en rekke 
utradisjonelle tiltak. 1987 har vist at vår handtering av Tsjernobyl-
nedfallet har vært en suksess. Denne suksessen ligger ikke minst på 
grasrota. Næringsmiddelkontrollen, kjøttprodusentene, miljøvern-, 
helse- og landbruksetatene på lokalplanet har gjort en imponerende 
innsats. Med begrensede ressurser er det oppnådd svært gode resultat-
er. Som så ofte ved akutte kriser, har Tsjernobyl-ulykken mobilisert 
det beste av initiativ, samarbeidsvilje og oppfinnsomhet. 

Våre utkantsamfunn har fått føle nok en trussel mot sitt eksistens
grunnlag . At det har gått så bra som det har, skyldes i stor grad 
omstiliingsevner. til de som seiv ble rammet av nedfallet. Reindrifts
næringen kunne ha fått en alvorlig knekk, men næringens optimistiske 
vilje til å løse problemene har vært en spore for oss alle til å slå 
ring om vår dyrebare og sårbare natur. 

Mye av suksessen nå også tilskrives norske forskere innen stråle
hygiene og h'jsdyrernærir.g. På rekordtid har man utviklet teknikker for 
radiuakzivizetsmåling og avgiftr.ing av levende dyr. Kreativitet og 
entusiasme hos en handfull personer har gjort at Norge ligger langt 
fremme pa d&tt& fagområd-*. 

Tsjernobyl-ulykken har også bragt svært ulike forsknings- og forvalt
ning sir.iljøer sammen. Denne rapporten er et lite eksempel på dette. Vi 
har lært at i vernet av naturgrunnlaget er vi avhengig av bredt tverr
faglig samarbeid. Qnsker vi å ^.jlde miljøet og maten ren, må vi gjøre 
de riktige prioriter inger ut fra en helhetstankegang som mange av oss 
ikke er vant til i vårt daglige arbeid. Radionuklidene har vært et 
varsel om hvor viktig det er med samordning av kampen mot miljøgift
ene . Overvåkning av mat og miljø er to sider av samme sak. I tillegg 
er vår oppmerksomhet blitt sterkt fokusert på radioaktivitet som 
sadan. Kunnskapene om emnet er blitt betydelig utvidet i befolkningen 
og hos myndigheter.e. Hvis denne kunnskapen kan bidra til økt engasje
ment for å redusere atomtrusselen på kloden, så vil gevinsten på lang 
sikt kunne oppveie de ulempene landet er blitt påført etter Tsjerno
byl ~ulykken. 

Atle Ørbeck Sørheim 
direKtør, SNT 
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SAMM ENDRA G 

Stråledosen via matvarer til den norske gjennomsnittskonsumenten var 
første år etter Tsjerncbylulykken 0,15 mSv. Enkeltpersoner med 
spesielt sammensatt kosthold (mye ferskvannsfisk og reinkjøtt) og som 
lever i spesielt forurensede områder har motatt høyere doser (0,4-1,8 
mSv). Disse dosene ville vært vesentlig mye høyere dersom kostholdsråd 
ikke var blitt fulgt. 

Seiv om det våren -87 syntes å virke rimelig ut fra rene helserisiko-
betraktninger, å oppheve grenseverdiene, ble disse likevel opprett-
holdt etter en politisk gjennomdrøfting av situasjonen. De gjennom
førte tiltak i 1987 har medført en viss dosereduksjon, og kostnader 
forbundet med tiltakene har vært vesentlig redusert i forhold til i 
1986. 

Grupper med et kosthold basert på reinkjøtt og ferskvannsfisk i ned-
fallsområdene mottok høsten -87 kostholdsråd for andre og senere år 
etter Tsjernobylulykken. Disse er formulert ut fra en målsetting om at 
dose til enkeltindivider fra radioaktivt cesium i matvarene skal 
holdes under 1 mSv. Kostholdsrådene foreligger i en egen folder på 
norsk, nord-samisk og sør-samisk. 

Det ble i 1987 formalisert et system av styringsgrupper sentralt og i 
fylkene for prioritering, planlegging og vurdering av analysevirksom-
heten og de iverksatte tiltak. LORAKON-systemet ble også utbygget ved 
at nye utstyrsenheter ble anskaffet. Ved årsskiftet 87/88 var det 
etablert 37 målestasjoner og ytterligere 12 var planlagt. 

Foreliggende rappoit oppsummerer analyseresultater for målevirksom-
heten i 1987, og gjennomgår også de tiltak som er iverksatt når det 
gjelder ulike næringsmidler. Tiltak har som i 1986 primært vært satt 
inn i sauekjøtt-produksjonen og reindriften, men også når det gjelder 
geitemelk til osteproduksjon har det vært nødvendig med visse tiltak. 

Enheter 

i 
i 
I Bq becquerel, 

radioaktivitet angitt i kjernespaltinger pr sekund 

Bq/kg mål for konsentrasjon av radioaktivt stoff 
(hvis ikke annet er angitt betyr det konsentrasjon av 

I cesium-137 og cesium-134) 

I mSv mi 11 isievert, mål for stråledose 

i 
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SUMMARY 
The dose of radioactivity to which the average Norwegian consumer was 
exposed through the consumption of food during the year immediately 
following the Chernobyl accident was 0.15 mSv. Certain individuals 
with special dietary habits (large proportions of freshwater fish and 
reindeer meat), and who live in regions particularly affected by 
radionuclide contamination have been exposed to higher doses (0.4 -1.8 
mSv}. These doses would have been considerably higher had not dietary 
advice been followed. 

Even though, in the spring of 19B7, health risk assessments suggested 
that it was reasonable to revoke the action levels then in force f they 
were nevercheless maintained after political consideration of the 
situation. Measures implemented in 1987 have resulted in a certain 
reduction of the dose to which the population has been exposed, and 
the associated costs have also fallen considerably in relation tc the 
si tuat ion in 1986. 

In autumn 1987, groups of people with a diet based on reindeer meat 
and freshwater fish in the most contaminated areas were given dietary 
advice for the second and subsequent years post-Chernobyl. Such advice 
has beer, formulated i,ith the aim of keeping the dose to which 
individuals are exposed from radioactive cesium in food below 1 mSv. 
Si:cn dietary advice has been published in separate pamphlets in the 
Norwegian, Soutn and North Lapp languages. 

In 1 9 B 7 , a system of central and regional steering groups was formally 
established, the groups being responsible for deciding priori ties, and 
for the planning and evaluation of analyt ical activity and of the 
measures i nt roduced. The LORAKON system was also expanded by the 
purchase c: mere analyt i cal equipment. 37 analytical/measuring 
stations had been established by the beginning of 1988, and the 
establishment of 12 more stations was planned. 

The present report summarizes analytical results of monitoring and 
surveillance activities In 1987, and also describes the measures 
introduced with regard tc the various categor ies of foods. Measures 
have been introduced primarily in connection with sheep meat (mutton 
and lamb) production and reindeer farming, though certain measures 
have also been found necessary with regard to goat milk and cheese 
manufacture. 

SNT rapport 1, 1988 



1 DOSER OG HELSEEFFEKTER 

Nedfallet i Norge etter Tsjernobylulykken i april 1986 hadde store 
geografiske variasjoner, og belastningen varierte sterkt. I 1987 ble 
flere forskjellige grupper av befolkningen undersøkt i den hensikt å 
bestemme dosen dec første året etter Tsjernobylulykken. Undersøkelsen 
er rapportert i sin helhet i en egen SNT-rapport (nr 2, 1988). 

I første rekke var det den gjennomsnittlige stråledosen til befolk
ningen man ønsket å bestemme, men man ønsket også informasjon om doser 
til utsatte grupper. Man har blant annet estimert doser for samer i 
midt- og sør-Ncrge og for innbyggere i Sel og Øystre Slidre. 

Gjennomsni ttlig hadde befolkningen et inntak på ca 11 000 Bq som til
svarer en dose på 0,15 mSv det første året etter ulykken. Reindrifts-
samer i midt- og sør-Norge hadde et inntak på ca 130 000 Bq, som til
svarer en dose på omlag 1,8 mSv. 

Personer i Sel, som er en kommune med forholdsvis stort nedfall, hadde 
et gjennomsnittlig årlig i nntak av radioaktivt cesium på ca 25 000 Bq 
som gir en dose på 0,4 mSv. 

En utvalgt gruppe fra øystre Slidre med forholdsvis høyt forbruk av 
ferskvannsfisk og reinsdyrkjøtt, hadde et årlig gjennomsnittlig inntak 
på ca 80 000 Bq. Dette tilsvarer en dose på 1,0 mSv. 

Kostendringer på grunn av Tsjernobyl-ulykken og som følge av kost-
holdsråd, har redusert dosen til reindriftssamene drastisk. Ut en 
endringer ville dosen vært 7-10 ganger høyere. For personene i Sel og 
Øystre Slidre ville dosen vært ca det dobbelte uten endringer. Over
sikt over doser fra næringsmidler første år etter Tsjernobyl-ulykken 
til forskjellige deler av den norske befolkningen sett i sammenheng 
med naturlig bakgrunnsstråling er vist i figur 1. 

Bidraget til totaldosen fra forskjellige matvarer varierer sterkt fra 
gruppe til gruppe. Dette er vist på figur 2. Årsaken til at melk og 
storfe {i Oslo) utgjør så stor andel er det relativt høye forbruket av 
disse matvarene. 

Antall krefttilfeller som følge av stråledosen etter Tsjernobylulykken 
vil være sa lite at det ikke vil gi målbare utslag på kreft-
statistikken i Norge. Den internasjonale kommisjonen for strålevern 
(ICRP) har angitt en ris.kofaktor for indusert dødelig kreft. Dersom 
denne faktoren blir benyttet på forholdene i Norge, kan en anslå at 
mellom 0,02 og 0,03 prosent av alle kreftdødsfallene de neste 50 år 
kan skyldes stråledosen forårsaket av nedfallet etter Tsjernobyl
ulykken. Uten tiltaksgrenser og kostholdsråd hadde dette tallet vært 
vesentlig høyere. 
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——i £iSH£_Å* 
Totale doser inklusive 
bakgrunnsstråling 
første året etter 
Tsjernobululykken til 
forskjellige grupper 
av befolkningen. 

Den nederste deler, 
av søylene (I) er 
den naturlige 
bakgrunnsstrålingen. 
Den midterste delen 
viser hvilke nivåer 
man kom opp i første 
året etter ulukken (I 
* II). Søylenes fulle 
høgde (I + II + III) 
viser hva resultatet 
hadde blitt derscir. 
kostholdet ikke var 
blitt lagt om. 

TILFELDIG UTVALGTE TILFELDIG UTVALGTE SPESIELT UTVALGTE 
0 S L 0 SEL M E m , (j. SL I ORE 

REINORIFTSAMER, SNASA SPESIELT UTVALGTE MENN, Ø.SLIDRE i 

Figur 2. 
Prosentvis bidrag 
til totaldosen fra 
ulike matvarer til 
forskjellige deler 
av befolkningen. 

y. FNCT Størrelsen av sirklene 
indikerer innbyrdes 
forskjeller i 
totaldose. 

TILFELDIG UTVALGTE,SEL TILFELDIG UTVALGTE, OSLO 

FWCT « U ^ ^ B r f B - l * OST 
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2. TILTAKSGRENSER 

For tiden handhever norske myndigheter disse tiltaksgrensene for 
radioaktivitet i næringsmidler: 

Cesium 
! -137 og 
i -134 Rein, 

Øv rige 
vilt og 

Melk og barnemat: 
bas i snæringsmidler: 

vill ferskvannsfisk: 

370 
600 

6000 

Bq/kg 
Bq/kg 
Bq/kg 

| Jod-131 Alle næringsmidler: 1000 Bq/kg 

Tiltaksgrensene ble i sin tid fastsett ut fra tre hovedhensyn: 

(1) å redusere tilleggsbelastningen av radioaktiv stråling 
fra matvarer mest mulig, 

(2) å opprettholde forbrukerenes tillit til at alle nærings
midler i omsetning trygt kan spises, og 

(3) å unngå unødige markedsforskyvninger som vil kunne skape 
inntektssvikt for utsatte utkantnæringer. 

Nær ingsmiddelmyndighetenes Rådgivende utvalg for nær ingsmidde1-
toksikologiske spørsmål avgå i juni 1987 rapporten Fremmedstoffer i 
næringsmidler 1/87. Den tok for seg helserisikoen ved radionuklider i 
næringsmidler etter Ts jernobylulykken. Vurderingene i denne rapporten 
ble basert på den kartieggingen av radioaktivitet som foregikk det 
første året etter ulykken. Ut fra rene dosevurderinger foreslo gruppen 
en grense på 6000 Bq/kg for de kontaminerte næringsmidlene reinkjøtt, 
vilt og vill ferskvannsfisk og opphevelse av grensene for andre 
næringsmidler. Dette ville tilfredsstille hovedhensynet om rimelig 
reduksjon av ti Ileggabelastningen. 

På grunn av hensynet til forbrukernes tillit og utanlandske handels-
partnere har myndighetene bestemt at grensene på 600 og 370 Bq/kg opp-
retthoides inntil videre. Vern av utsatte utkantnæringer er ytter-
ligere grunn for at grensen for sauekjøtt er holdt på 600 Eq/kg. Hen
synet til reindrift og kommersielt innlandsfiske var på samme måte 
bakgrunn for at grensen på 6000 Bq/kg ble innført for rein og vilt i 
november 1980, og for vill ferskvannsfisk i juli 1987. 

Utgangspunktet for grensefastsettelsen er at tiltaksgrensene aldri kan 
være høyere enn det som er strengt helsemessig forsvarlig. Innenfor 
denne rammen ønsker man i til legg å holde grensene så lave som 
politiske og kontrollmessige hensyp tillater. 

OverholdeIse av tiltaksgrensene for kjøtt forvaltes av veterinær-
myndighetene i form av ei. landsdekkende soneinndeling i:or småfe, 
storfe og rein. Tiltaksgrensen for vill ferskvannsfisk forvaltes av 
den lokale næringsmiddelkont rollen på grunnlag av forurensni.ngsnivåene 
i vann der det foregår kommersielt fiske. Det kommunevise omsetnings-
forbudet for ferskvannsfisk som Helsedi rektoratet opererte med fra 
19B6, ble opphevet i juli 1987 i og' med grensehevingen, og ble 
erstattet med lokal vurdering av hvert enkelt vann. 

Sverige opererer med grensene 300 Bq cesium-137 pr kg ba«isnærings
midler og 1500 Bq pr kg øvrige næringsmidler. Cesium-134 er ikke med i 
regnestykket. Svenskene definerer kjøtt av tambuskap, mei.k, brød og 
poteter som bas isnæringsmidler. 

SNT-rapport 1, 1988 
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Det er stor strid i EF om fastsettelse av nye grenser. EF bestemte i 
desember 1987 a opprettholde de eksisterende grensene på 370 og 600 
Bq/kg ut 1989. EF har utarbeidet et sett nye grenser som skal tre i 
kraft i tilfelle ny ulykke. For cesiumisotopene og lignende nuk.lider 
lyder disse grensene på 1000 Bq/kg for meieriprodukter og 1250 Bq/kg 
for andre viktige næringsmidler. EF skiller ikke mellom nasjonale 
grenser og grenser for varer i internasjonal handel. 

Verdens matvareorganisasjon, FAO, kom i desember 1986 med forslag til 
midlertidige grenser for varer i internasjonal handel, Disse grensene 
lyder på 100 Bq cesium-137 og 50 Bq cesium-134 pr kg for alle matvarer 
annet og senere år etter en ulykke. Grensene for førsteår er henhclds-
vis 500 og 350 Bq/kg. 

Verdens helseorganisasjon, WHO, har under arbeid retningslinjer for 
fastsettelse av nasjonale tiltaksgrenser. Disse er basert på spesifi
serte kosthoIdsregnskap, og vil variere sterkt for forskjellige land 
og ulike matvarer. Generelt havner man i størrelsesorden 1000 - 10 
000 Bq/kg. Dette omfatter cesium og andre isotoper i samme faregruppe. 
WHO-forslaget har vært kontroversielt, og er ikke ferdigbehandlet 
ennå. Det arbeides for at internasjonale anbefalinger om tiltaks
grenser skal behandles under ett av den såkalte Codex Alimentarius-
kommisjonen. Codex-apparatet har som formål å harmonisere inter
nasjonale matvarestandarder, og er et felles FAO/WHO-organ. 

De ulike forslag som er lansert avviker til dels sterkt i filosofi, 
målsetting og beregningsmate. De fleste tar utgangspunkt i at den 
individuelle årsdosen skal holdes under 5 mSv første år og 1 mSv 
senere år etter en ulykke. Dette ble i sin tid anbefalt av den inter
nasjonale stråievernkommisjon.an, ICRP. som laveste grense for tiltak 
mot kont rollerbare utslipp fra reaktoranlegg. Etter Tsjernobyl-ulykken 
er disse dosene brukt som retningslinjer også for strålebelastning fra 
næringsmidler som er forurenset etter ukontrollerte utslipp. 

Man kan operere med grenseverdier på tre ulike nivåer: 

- Grenser for internasjonal handel vil være de mest restriktive 
fordi man ikke vet noe om radioaktiviteten i de ulike mat
varene, eller hvilken kost-sammensetning de vil inngå i. 

- Grenser for innenlandsk omsetning vil kunne være mer liberale 
fordi de baseres pa kunnskaper om nasjonale kostholdsmønstre 
og den lokale forurensningssituasjonen. 

- Kosthcldsråd for individuelt forbruk gis i form av en maksimal 
årsdose. Den enkelte kan sørge for å nolde seg innenfor denne 
dosen ved å regulere inntaket av de mest kontaminerte mat
varene ut fra kjennskap til forurensningen av det enkelte 
produkt. 

Denne oppdelingen er ikke klart definert i internasjonale fora. 
Begrepsforvirring og ulike handelspolitiske hensyn har ført til at 
situasjonen er svært uoversiktlig. I påvente av en eventuell avklaring 
vil det i 1988 bli satt igang et grenseverdi-prosjekt i regi av 
Nordisk ministerråd, med Statens næringsmiddeltilsyn og Statens 
institutt for strålehygiene som deltakere. Målet er å finne fram til 
en felles nordisk holdning til prinsipper for grensefastsettelse. 

SNT-rapport 1, 1988 
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3. KOSTHOLDSRÅD 

Helsedirektoratet opererer med særskilte kostholdsråd for forbrukere 
av kontaminerte natural-varer. Her i landet er dette aktuelt for stor-
forbrukere av vill ferskvannsfisk og reinkjøtt. I 1986 gikk man ut med 
generelle anbefalinger for konsum av matvarer som inneholdt mer enn 
600 3q/kg. Da tiltakgrensen ble høynet for reinkjøtt, utarbeidet 
Helsedirektoratet den første kostrådsbrosjyren for forbrukere av kjøtt 
skaffet tilveie utenom omsetning. Forbrukeren kuune beregne inntaket 
ut fra innhcldet av radionuklider i kjøttet. Tabellen i denne 
brosjyren var basert på et tak på 200 000 Bq/år fra reinkjøtt, som 
tilsvarer halvparten av den anbefalte maksimumsdosen på 5 mSv for 
første år. 

Helsedirektoratet har hatt som målsetting at ingen skal behøve å få i 
seg mer enn 80 000 3q/år annet og senere år etter ulykken. I løpet av 
1987 var det klart at det bare var reinkjøtt og vill ferskvannsfisk 
som kunne bidra til at folk ble utsatt for slike doser. Det ble derfor 
utarbeidet en ny kostrådsbrosjyre for forbrukere av disse produktene 
Med en sikkerhetsmargin for bidrag fra andre matvarer kom man fram til 
følgende tabeil over anbefalt maksimumsforbruk: 

! Rad loakti vi tet Forbruk av rei .Kjøtt og ferskvannsfisk 

600 3q-'kg 100 kg pr ar 10 måltid i uka 
' 1 000 3a''kg 60 kg pr ar 6 måltid i uka 
i 2 000 3q/kg 30 kg pr ar 3 måltid i uka 
i 3 000 Bq/kg 20 kg pr ar 2 måltid i uka 
! 4 000 3q/kg 15 kg pr år 3 måltid hver 14. dag 
i 6 000 Ba/Kg 10 kg pr ar 1 måltid i uka 
: 10 000 Bq/kg 6 kg pr ar 1 mål tid hver 14. dag 
: lb 000 Bq/sg 4 kg pr ar 1 måltid hver 3. uke 

20 000 Bq/kg 3 kg pr ar 1 måltid i måneden 

Det anbefales at ingen bør spise mat som inneholder mer enn 20 000 
Bq/kg, og at gravide, diegivende og barn under to år bør halvere det 
anbefal te maKsimumsinntaket. KosthoIdsrådene er blitt utgitt pa tre 
språk: sør-samisk, nord-samisk og norsk. 

Effekt av tilberedning 

Det er utført en del dekontamineringsforsøk for kjøtt og fisk 
forurenset med radioaktivt cesium. Cesium foreligger i helt ubundet 
form i kjøtt, og kan i prinsippet vaskes ut 100 prosent. Dette vil 
kreve små biter og lang utvaskingstid og vil redusere den sensoriske 
og ernær ingsmessige kvaliteten betydelig. Fisk er studert i mindre 
omfang, men noen forsøk tyder på at cesium er delvis bundet i fisk, og 
at utvasking er mindre effektiv enn for kjøtt. I planter og jord 
foreligger derimot cesium for en stor del i bundet form og lar seg 
vanskelig vaske ut. 
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Utvasking kan skje ved koking, trekking, utvanning, lakesalting, 
marinering, raking og graving. Effekten øker med avtagende størrelse 
pa stykkene, lenger behandlingstid, større væskemengde og hyppigere 
bytting av vÆske. Væskefasen forutsettes kassert. 

Normal kcking av kjøtt i småbiter i rikelig vann vil kunne føre til om 
lag 60 prosent reduksjon av radioaktivitet. Fisk kokt i skiver gir ca 
25 prosent reduKsjon. Lenger tids utvasking ved forskjellige metoder 
gir oppt il 90 prosent reduksjon i seiv større kjøttstykker, og opptil 
70 prosent reduksjon i fisk. 

De hel semessige ulempene ved disse dekontamineringsmetodene vil lett 
kunne oppveie gevinsten man kan oppnå ved dosereduksjon. Viktige 
mineraler, B-vitaminer, vannløselige proteiner og farge-, smaks- og 
aromastoffer vil vaskes ut på samme måte som cesium. Ved salting øker 
man inntaket av natrium, hvilket ikke er ønskelig fra et err.ærings-
synspunkt. Helsedi rektoratet har derfor vært varsom med å anbefale 
dekontaminering uten at forbrukeren kompenserer med mer vitaminer og 
mineraler og mindre salt fra andre kilder. 

Steking, tørking, koking uten vann i mikrobølgeovn, tørrsalting og 
speki ng uten lake har liten eller ingen effekt pa innholdet av radio-
aktivt cesium. 

SNT-rapport 1, 1988 
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4. OVEHVÅKNING 

Etter Tsjernobyl-ulykken i april 1986 er det bygd opp et landsomfat 
tende system for kontroll av radioaktivitet i blant annet nær ings-
midler. Dette systemet er kalt LORAKON (LOkal RAdioaktivitetsKON-
troll). LORAKON er i hovedsaK tilknyttet den lokale kjøtt- og nærings
middelkontrollen. Det er også LORAKON-utstyr på reindriftskontorene i 
Røros, Snåsa og Rognan foruten at fylkesveterinærene disponeier 
LORAKON-utstyr. Siatens institutt for strålehygiene er faglig ansvar
lig for LORAKON. Dette medfører blant annet ansvar for kalibrering og 
opplærin-'. 

LORAKON-utstyret gjør det mulig å beregne aktivitetsnivået av 
forskjellige radioaktive stoffer som jod-131, cesium-137 og 
cesium-134. Selve utstyret er transportabelt. Dette gjør det mulig I 
måle radioaktivitet i levende dyr i felten. 

Det var i alt 46 LORAKON-stasjoner i Norge ved årsskiftet 1987-88 (se 
kartet, figur 3}. Det er vedtatt en videre utbygging av LORAKON så 
alle kjøtt- og næringsmiddelkontrollar skal ha mulighet til radio
aktiv! tetsmélinger, men noen får trolig enkle^e utstyr enn det som er 
i bruk nå. Beredskapen ved LORAKON skal styrkes så LORAKON kan 
handtere andre st rålingsulykker forskjellig fra Tsjernobylulykken. Det 
vil bli gitt opplæring i å identifisere ukjente radioaktive stoffer, 
og noen LORAKON-stasjoner vil i løpet av 1988 og 1989 trolig bli 
utvidet til a foreta malinger av strontium-90 og plutonium. 

Analy/seplan 

Helsedirektoratet utarbeidet en veiledende analyseplan for LORAKON-
stasjonene i 1986, der prioritering av ulike næringsmiddelgrupper Die 
satt opp. Ny plan ble sendt ut i april 1987. Da fylkenes koordme-
ri ngsgrupper for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler ble 
opprettet utover året, kunne disse foreta styr ing av aiialyseaktivi-
teten ut fra det lokale behovet. 

Helsedi rektoratet opprettet en database for analyseresultater, men 
behovet for denne avtok ettersom andre sentrale myndigheter bygget opp 
registreringskapasitet for de berørte næringsmidlane. Innrapportering 
til Helsedi rektoratet fra næringsmiddelkontrollen opphørte ved års
skiftet 1987/88. 

Det ble opparbeidet en betydelig lokal kunnskap om forurensnings-
situasjonen i løpet av første sesong etter Tsjernobyl-ulykken. Da 
tverrfaglig forvaltning av analysekapasiteten pa fylkesnivå har vist 
seg å fungere langt bedre enn sentral styring, har det ikke vært behov 
for ytterligere veiledning fra sentrale myndigheter. Til dose-
beregningsformål vil man sentralt basere seg på såkalte matkurv-
undersøkelser, der man måler radioaktiviteten i normale butikk-utvalg 
av husholdningsmatvarer. LORAKON-stasjonene. skal utover dette kun inn
rapportere oppsiktsvekkende og alarmerende funn. 

SNT-rapport 1, 1988 



15 

LORAKON-stasjonene. 

| Utplassering av utstyr 
pr 31. desember 1987. 

A Planlagt utplassering 
w for 1988. 

A/ Fylkesgrense. 

o&t?*-
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Fortsatt analysebehov 

Størstedelen av arbeidsinnsatsen etter Tsjernobylulykken har bestått i 
håndhevelse av tiltaksgrensene og malinger i forbindelser med sone-
inndelingen for nedforing av småfe og storfe. Det har vært og vil 
fortsatt være viktig å følge det generelle aktivitetsnivået i matvarer 
som blir tilbudt konsumentene. Måleresultåtene fra LORAKON kan 
benyttes til å bestemme dosebelastningen til befolkningen de kommende 
år som følge av Tsjernobylulykken. Det vil være viktig å følge 
aktivitetsnivåene i jord, gress og kjøtt. Dette skyldes både behovet 
for kontroll og ønsket om å samle kunnskap om nedfallet og de effekter 
det har under norske forhold. 

Det er noen næringsmidler som bør følges spesielt de kommende år, 
Særlig reinsdyrkjøtt og viltlevende ferskvannsfisk vil ha høye 
aktivitetsnivaer i mange år framover. Melk er lite forurenset, men 
konsumet er så stert at dette faktisk representerer det største 
bidraget av radionuklider i et gjennomsnittskosthold (se figur 2) . 

Ordningen til nå har vært at LORAKON-stasjonene har hatt ansvaret 
generelt for alle næringsmidler, mens Fiskeridirektoratet har hat; 
spesielt ansvar for å følge utviklingen for sjø- og oppdrettsfisk. 
Direktoratet for naturforvaltning har samlet data for vilt og vilt-
levende ferskvannsfisk, mens Kontroll instituttet for Meieriproduk ter 
har overvaket aktivitetsnivåene i melk og melkeprodukter. Denne 
ordningen vil også bli fulgt i 1988. 

LORAKON-stasjonene må også holdes i drift for at man skal kunne ha en 
tilfredsstillende beredskap. Både utstyr og brukerferdigheter må 
holdes ved like. Apparatene er blant annet velegnet til å måle radon i 
inneluft. Slike malinger vil etterhvert kunne erstatte noe av dagens 
analyseakti vi tet og være en god mate å opprettholde kompetansen pa. 
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5. ORGANISERING OG BEREDSKAP 

Den viktigste kunnskapen Tsjernobyl-ulykken har gitt oss kan sammen-
fattes i stikkordene tverrfaglig og desentralisert beredskap. Miljø-
katastrofer vil aldri kunne handteres av uavhengige forvaltnings-
organer, og enda mindre ved sentralisert detaljstyring. 

Samarbeidet som kom i stand mellom ulike berørte instanser etter ned
fallet i 1936, ble formalisert i 19B7. Nord-Trøndelag fylke var først 
ute med sin KTNTEKIT-gruppe (Koordiner ingsgruppen i Nord-Trøndelag 
etter k>-rnek raf tulykken i Tsjernobyl) allerede i mai 1986. KINTEKIT 
ha r beståt t av representanter for fylkeslege, fylkesveterinær, 
LORAKON, fylkeslandbrukskontor, reidriftskontor og fylkesmann. Denne 
gruppen tje.-ite som modell for den offentlige utredningen som tok for 
seg atomulykker (Fretheim-utredningen), der man anbefalte tilsvarande 
beredskapsgrupper i alle fylker. 

Styret for næri ngsmiddelkont rollen (det nåværende Statens nærings-
miodeltiIsyn) tok i slutten av 1986 initiativ til opprettelsen av en 
sentral styringsgruppe for overvakning av radioaktivitet i nærings-
midler. Sammensetningen av gruppen framgår av adresselisten bak i 
denne rapper t en. 

Styr ir.gsgruppeii anmodet i april 1987 alle landets fylkesmenn om å 
oppret te Koordiner ingsgrupper for overvakning av radioaktivitet i 
næringsmidler, etter mønster av KINTEKIT og Fretheim-modellen. I løpet 
av somme r en cg høs ten var slike grupper opprettet i alle fylke*-, også 
de som var uberørt av nedfallet. Fylkesgruppene har hatt forskjellig 
aktivitets- og ambisjonsnivå etter problemets omfang, og har vist en 
tilpasningsevne og kontakt med de lokale forhold som langt overgår det 
sentrale myndigheter har kapasitet til. 

Ved si den av de midler sor. tilfløt LORAKON-sys ternet gjennom Landbruks-
depar tementets fagkanaler (veterinær- og landbruksetatene), ble 
analyseaktiviteten lokalt i 1987 støttet med ekstraordinære 
bevilgninger over Styret for næringsmiddelkontrollens budsjett (til 
sammen litt over 2 millioner kroner). Disse midlene ble fordelt på 
fylkene. Styr ingsgruppen foretok fordelingen ut fra nedfalls-
situasjenen og fylkesvis analysebehov, mens koordineringsgruppene 
fordelte midlene på LORAKON-stasjonene ut fra lokale prioriteringer. 

Fretheim-utredningen pekte på mangelfull koordinering på sentralt plan 
tiden etter nedfallet, noe som blant annet hadde gjort KINTEKITS 
arbeid vanskelig. Utredningen foreslo derfor opprettelse av et statlig 
aksjonsutvalg ved atomulykker (AVA), med faste representanter fra 
Justis-, Sosial-og Miljøverndepartementet, og forsterkning fra en 
rekke ande uepartementer etter behov. Ifølge forslaget skulle Justis
departementet og Direktoratet for sivilt beredskap ha henholdsvis 
ledelses-og sekretariatsansvar for utvalget. 

Det er opprettet et midlertidig aksjonsutvalg etter Fretheim-modellen, 
med ledelse i Helsedirektoratet, det såkalte MAVA (midlertidig 
aksjonsutvalg ved atomulykker). 

Zn annen offentlig utredning. Hernes-utredningen, tok for seg informa-
sjonskrisen som oppsto etter Tsjernobyl-ulykken. Her ble ansvaret for 
informasjonsberedskapen foreslått lagt til Statsministerens kontor, en 
anbefaling som ble gjentatt i Fretheim-utredningen. 
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De foreliggende forslag om AVA og en nasjonal informasjonsberedskap er 
ennå ikke kommet til poli tisk behandling. De midlertidige ordninger 
med HAVA og styrings- og koordineringsgruppene som ble oppcettet etter 
Tsjernobyl-ulykken har derfor mattet fortsette også i 1988. 

Beredskapen må sies å være rimelig god på tross av det provisoriske 
preg organisasjonen har. Det savnes imidlertid permanent finansiering 
av beiedskapen. Dette førte til at bemanning og teknisk oppfølging av 
LORAKON ved Statens institutt for strålehygiene for 1988 måtte 
finansieres ved en budsjettmessig redningsaksjon av veterinær- og 
nær ingsmiddelmyndighetene i samarbeid. 

Det pågår en gradvis utstyrsopprustning av LORAKON-systemet i tråd med 
Fretheim-utredningens anbefal inger. En samiet plan for fordeling av 
midler til dette formålet er ennå ikke kommet. Det er å håpe at den 
snart vil foreligge. 
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6. MEIERIPRODUKTER 

Helsedirektoratet og meierisamvirket har foretatt en systematisk inn
samling av melkeprøver i hele 1987. Analyseplanen ble justert medio 
oktober for kumelk. Fra oktober av har en konsentrert seg om de 
områder som har høyest radioaktivitet og områder som leverer store 
kvanta melk. Dette er gjort for å opprettholde beredskapen seiv om 
radioaktiviteten på kumelk nå er svært lav i forhold til 1986. Ana-
lysene er foretatt ved Kontroilinsti tuttet for Meieriprodukter (KiM). 

Analyse utført av smør, kasein og diverse typer kvit ost, har hele 
tiden vist lave verdier. 

For høstet sommeren 1987 viser betydelig nedgang i innhold av radio
aktivitet i forhold til sommeren 1986. Dette betyr at vi forventer en 
tilsvarende nedgang i radioaktivt cesium i melkeprodukter vinteren og 
våren 1988. 

Kumelk 

Radioaktiviteten i kumelk har i 1987 vært betryggende lav. Innholdet 
av radioaktivt cesium i H-melk fra mai 1986 til desember 19B7 er vist 
i figur 4. Valdres hadde også i 1987 høyeste målte verdier, men de kom 
ikke opp mot tiltaksgrensa som er satt av Helsedirektoratet. Høyeste 
verdi var 125 Bq/liter, målt i slutten av juli. Uke 29-30 (siste 
halvdel av juli) hadde de høyeste verdier i 1986. Landsgjennomsnittet 
var da 61 Bq/liter. På prøver tatt i samme tidsrom ved de samme 
meierier i 1987 var gjennomsnittet 25 Bq/liter. I desember 1986 var 
landsgjennomsnittet for 90 meierier 17 Bq/liter. I desember 1987 var 
samme gjennomsni tt 6 Bq/liter. 

Geitemelk 

Innholdet av radioaktivt cesium i geitemelk var lavt i inneforings-
perioden. Bare 8 meierier i denne perioden hadde malinger over 50 Bq/ 
liter. Denne verdi er satt som grense for å benytte melka til brunost-
koking. Fra disse meieriene er melka i de aktuelle periodene omdispo
nert til annet formål. Høyeste målte vere3! i inneforingsperioden i 
1987 var 140 Bq/liter. 

I beitesesongtn fra juni til september øker radioaktiviteten i geite
melk, fordi geitene beiter i fjell og utmarksbeiter som er mer belast-
et med radioaktive forurensninger. En stor del, ca 30 prosent, av 
geitmelksproduksjonen foregår nord for Saltfjellet. Disse områdene var 
ikke berørt av nedfall fra Tsjernobyl. Det er således bare 9 prosent 
av geitemelksproduksjonen som er omdisponert til andre formål enn 
osteproduksjon på grunn av radioaktivitet. Denne omdisponeringen 
foregår oftest som retur av melk til dyrefor. I flere av de områdene 
som praktiserte nedfor ing med cesiumbindere i 1987 har en hatt sterk 
reduksjon av det radioaktive innholdet i geitemelk. Figur 5 viser 
landsgjennomsnitt av radioaktiviteten i geitemelk fra mai 1986 til 
desember 1987. 

Produksjonen av geitemelk til konsum foregår på Sunnmøre. Verdien av 
melk herfrå har ikke oversteget 57 Bq/liter. 
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Figur 5. 

Radioaktivitet i geitemelk (silo) 1986-1987, ménedlige gjennomsnitt. 
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7. SMÅFE, STORFE OG SVIN 

Målsetningen for 1987 var at alt kjøtt av småfe og storfe skulle 
reddes for humant konsum. Ved hjelp av diverse tiltak ønsket en å 
redusere innholdet av radioaktivitet i dyrene slik at nivået kom under 
tiltaksgrensen. Dette målet må kunne sies å være nådd. Så godt som alt 
kjøtt av sau og storfe fra slaktesesongen høsten 1987 er blitt god
kjent til menneskelig konsum. Tiltakene for å redusere innholdet av 
radioaktivt cesium i disse dyreslagene har vært vellykket. 

I 19 87 har Landbruksdepartementet drevet en utstrakt informasjons-
virksrnhet overfor husdyrholdere, ytre landbruks- og veterinæretat og 
aktuelle landbruksorganisasjoner. Informasjonen har bl.a. omfattet 
tiItaksplaner for gjødsling, nedforing og kompensasjonsordninger. I 
forbindelse med slaktesesongen 1987 ble det sendt ut informasjons
materiale til ca 30 000 husdyrholdere. 

Jord beite og for 

Da en ønsket å se sammenhengen mellom nivåene av radioaktivt cesium i 
jord og planter i forhold til i kjøtt, ble det laget et prøvetakings
program for jord og planter også : 1987. En ønsket i ti Ilegg å sammen-
ligne aktivitetsnivået i jord-, beite- og forprøver fra 1987 med 
nivåer fra 1986. 

Ved uttak av jordprøver i 1987 etterstrebet en å få tatt prøvene på 
samme sted som i 1986. Jordprøvene skulle tas fra steder der en sam
tidig hadde tatt vegetasjons- og forprøver. Jordprøvene ble analysert 
på Statens institutt for strålehygiene. 

150-200 grasprøv°r av sauebeite og fjellbeite ble tatt ut på samme 
sted som i 1986. Resultatene tydet på en vesentlig reduksjon av 
aktivitetsnivået i grasprøvene fra Buskerud, Hedmark og Oppland og en 
noe mindre nedgang i Trøndelagsfylkene og Nordland. 

Ved den lokale kjøtt- og næringsmiddelkontrollen ble det med LORAKON-
måleutstyr målt en rekke forprøver og beiteprøver. Resultatene fra 
for- og beiteprøvene ble brukt lokalt til å gi husdyreierne råd om 
hvilke forslag de skulle fore ned dyrene sine med. 

Smife 

Det gjennomsnittlige nivå av cesium-137 og -134 i småfekjøtt i 1987 
X regner en med lå på ca 70-80 prosent av nivået i 1986. Noen steder 

fant en høyere verdier enn i 1986 (bl a kommuner i Buskerud fylke). 
Andre steder fant en omtrent like høye verdier som i 1986 (bl.a. i 
kommuner i Sogn og Fjordane fylke). De fleste steder fant en noe 
lavere verdier enn i 1986 (bl.a. 1 kommuner i Trøndelagsfylkene). I 
1987 fant en verdier i småfekjøtt fra ikke målbart til ca 12 000- 13 
000 Bq/kg. Maksimale verdier i 1986 var 15 000 Bq/kg i småfekjøtt. 

1 1987 har en hatt problemer med for høyt innhold av radioaktivitet i 
småfe i de samme deler av landet som i 1986. 
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Soneinndeling for småfe slaktesesongen 1987 
For småfe ble landet delt inn i frisoner og tiltakssoner. Soneinn
deling en ble hovedsaklig foreta*: t etter resultater av milling er på 
levende dyr og var klar 17. september. 

Ifølge soneinndelingen for slaktesesongen 1987 var 77 prosent av 
landet frisone og 23 prosent tiltakssone for småfe. 

2 miilioner småfe i Norge og en slakteprosent på 60 betyr 1,2 
mi 1J ioner slaktede småfe i 1987. I tiltakssonene {2 3 prosent) regner 
en da med at det var totalt 465 000 småfe og at ca 2B0 000 dyr måtte 
fores ned for å redusere radioaktiviteten før de kunne slaktes. 

Nedfor ing 
Nedforing av småfe for slakting startet 20. september 19B7. Dersom det 
var spesielt høye måleverdier i dyret eller foret, ble det tillått å 
starte nedforingen tidligere. Avhengig av nivået ble dyra delt inn i 
grupper med ulike nedforingstider, for eksempel 4 uker, 6 uker eller 8 
uker. Enkelte steder viste det seg å være aktuelt også å bruke 2, 3 og 
10 ukers nedforingsperioder. Halveringstiden en har regnet med er 20 
dager. 

Bøndene har fått 4 kroner pr dag for å fore ned dyrene. I enkelte 
områder har det pga for høyt innhold av radioaktivitet i hjemmeforet, 
tidlig snø eller lite for vært aktuelt å flytte dyrene før nedforing. 
Der flytting var nødvendig ble det gitt kompensasjon på 8 kr/dag/dyr. 
Denne ordningen med å flytte dyr ble godt mottatt av saueeierne. 

En har beregnet at ca 8000 småfe hadde høyere verdier enn 5000 Bq/kg. 
En del av disse ble foret ned i 10 uker. Småfe ble foret ned på mest 
mulig radioaktivitetsfritt for med tilskudd av kraftfor tilsatt 5 
prosent av cesiumbinderen bentonitt. 

i alt ble det kun innvilget ca 10-12 dispensasjoner om fritak fra ned
for i ngsopplegget. 

Blant annet på grunn av en spesielt mild høst og sen, snøfattig vinter 
de fleste steder ser det ut til at nedforingen før slaktingen har gått 
svært bra. Ifølge foreløpige tall fra årsskiftet 87/88 har en til nå 
kun kassert ca 66 tonn av småfeslakt pga for høy radioaktivitet. Dette 
tilsvarer en førstehandsverdi på 2,6 miilioner kroner. Til sammen-
ligning ble det i 1986 kassert 2300 tonn til en førstehandsverdi på 80 
miilioner kroner. I alt er det slaktet 22 000 tonn småfekjøtt høsten 
1987. 

Sauekjøtt som ikke blir godkjent til humant konsum pga for høy 
aktivitet blir brukt ti] pelsdyrfor. 

Stikkprøvekontroll 
Den offentlige kjøttkontrollen er pålagt å ta ut ca 600 prøver på 
landsbasis fra frisoner (ca 0,1 prosent av småfe som slaktes i denne 
sonen). Stikkprøvene (kjøttprøver/slakteskrotter) undersøkes regionalt 
og måleresultatene sendes Landbruksdepartementet via fylkesveteri-
nærene. Stikkprøvekontrollen har vist at soneinndelingen er i samsvar 
med de faktiske radioaktivitetsnivåene. 
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Storfe 

Problemene med radioaktivitet i storfekjøtt er adskillig mindre enn 
for småfe. Verdiene er lavere og færre dyr er berørt. 

Det aller meste av landet ble frisone. Noen få områder ble sikrings
soner, mens områder med tiltakssoner ble svært begrenset. 

Soneinndel in^n var å jour pr 7. november 1987. 

De dyr som er i sikringssone skal fores ned med mest mulig ikke-
kontaminert for og gis tilskudd av kraftfor tilsatt 5 prosent bento-
nitt fer å forhindre at de kommer over 600 Bq/kg kjøtt. Ved hjelp av 
malinger på levende storfe, melk, blodprøver og for og samarbeid 
mellom landbruksetatene, veterinærene og gårdbrukerner har en stort 
sett klart å holde seg under tiltaksgrensen. Storfe som er målt 
levende ved slakteriet og har over 600 Bg/kg er som regel blitt sendt 
hjem igjen. 

Det har i 1987 vært målt verdier på opptil 2500-3000 Bq/kg på storfe. 
Ut fra omregning fra melkeprøver har en hatt storfe hvor en har 
anslått verdier på 5000 Bq/kg i kjøttet. 

Ifølge foreløpige tall ved årsskiftet 1987/88 er det kassert 3,2 tonn 
storfekjøtt pga for nøyt innhold av radioaktivitet. Dette tilsvarer en 
lørstehåndsverdi på 125 000 kroner. Til sammenligning ble det i 1986 
kassert 20 tonn storfekjøtt til en verdi av 0,8 millioner kroner. 

Svin 

Svin lever stort sett på kraft.for og har derfor vært lite utsatt for 
det radioaktive nedfallet. Analyseresultåtene viser lave verdier, fra 
b til 60 Bq/kg. De fleste resultatene er under 25 Bq/kg, 

Målsetting og prognose for 1988 

Målsettir™" t for 1988 er at en ved å sette inn effektive tiltak skal 
redde alt småfe- og storfekjøtt til humant konsum, dvs unngå at slakt 
blir avvist pga for nøyt innhold av radioaktive stoffer. Ved utforming 
av tiltakene vil en også i 1988 ta hensyn både til kostnader og nytte. 

I 1988 håper en på et noe lavere radioaktivitetsnivå enn i 1987. Hus-
dyrholderne må være forberedt på et lignende opplegg som i 1987 med 
soneinndeling og nedforing. Pga forventet lavere aktivitetsnivå kan 
det bli aktuelt med kortere nedforingstid. Det forventes at husdyr-
eierne i de aktuelle områdene seiv også planlegger sin del av arbeidet 
med å få redusert innholdet av radioaktivitet i kjøtt. 
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8. TAMREIN 

Også i 1987 var det nødvendig for reindriftsnæringa a ta hensyn til 
radioaktiviteten i reinbeitene. Tidligere undersøkelser har vist at 
det kan ta mange år før radioaktiviteten forsvinner fra reinbeitene. 
Malinger på 60-tallet fra lavbeiter i Nord-Amerika viste at det tok 
5-8 år før radioaktiviteten ble halvert. 

I sommerbeiceplantene avtar radioaktiviteten mye raskere enn i lav. 
Dette fører til at radioaktivitetsnivåene i reinen flere år framover 
vil ha en årlig variasjon med høy radioaktivitet i lavbeiteperioden 
med en pafølgende reduksjon i sommerbeiteperioden. 

For å møte problemene ble næringsorganisasjonen og myndighetene enige 
om å iverksette tiltak for a begrense skadevirkningene av de foruren-
sede reinbeitene. Det ble både oppfordret til og premiert for tidlig 
slakteuttak. Dette ble gjort fordi mål inger utført på Isvende dyr i 
perioden juli/august viste radioaktivitetsnivåer lavere enn tiltaks-
grensen for flere områder. Radioaktivitetsregistreringene ble organ
isert av reindriftsagronomen med god teknisk hjelp fra Statens insti
tutt for strålehygiene. 

Et annet tiltak myndighetene vurderte som praktisk gjennomførlig var 
bruk av tungt loselig vomtablett som inneholdt cesiumbinder. Forsøk på 
et mindre antall dyr viste at det tok ca. 2 måneder før vomtablettene 
ble oppløst. Under praktisk bruk oppløste vomtabletten seg imidlertid 
betydelig raskere slik at den ønskede effekt Lteble. Reindriftsadmini
strasjonen vurderte vomtabletten som så interessant at den oppfordret 
både Universitetet i Tromsø og Norges landbrukshøgskole til å arbeide 
med videreutvikling av tabletten. 

Som siste alternativ ble foring av slaktedyr vurdert og i notn grad 
brukt som alternativ for reduksjon av radioaktivitet i reinkjøtt. 
Dette tiltaket ble benyttet for ca 1500 slaktedyr i 1987. 

Oversikt fra slakteriene viser at det siste sesong er kassert vel 160 
tonn reinkjøtt pga for høy radioaktivitet. Dette tilsvarer en første
handsverdi på 6,4 millioner kroner. Til sammenlikning kan det opplyses 
at det i løpet av slaktesesongen 1986/87 ble kassert 560 tonn rein
kjøtt til en førstehandsverdi på 22,4 millioner kroner. I alt ble det 
slaktet 2000 tonn reinkjøtt i 1987. Den vesentligste årsaken til 
redusert kassasjon i -87 er at effektive tiltak er iverksatt og da 
særlig endret slaktetidspunkt. 

I 1986 startet reindriftsetaten i samarbeid med reindriftsutøverne 
innsamling av lavprøver fra hvert reinbeitedistrikt i hele Norge. I 
løpet av 1987 ble denne innsamlingen fullført. Samtidig ble prøve-
takingen gjentatt i noen områder. Resultatene viser fra områder i 
Troms, Nordland og Nord-Trøndelag at radioaktiviteten i lav i 1987 lå 
på 75 prosent av 1986-nivået. (Resultatene fra Troms er framskaffet av 
Fylkets koordineringsgruppe for overvaking av radioaktivitet i nær-
ingsmidler.) 
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Det ble registrert radioaktivitet i rein ved hjelp av malinger på 
levende dyr i perioden juli til september 1987. Resultatet er vist i 
figur 6. Som figuren viser varierte verdiene fra 2 kBq/kg opp til 15 
kBq/kg. De mest forurensede beitene er Jotunheimen (tamreinlagene) og 
reinbeitedistriktene i Sør-Helgeland. 

Da det i løpet av slaktesesongen 1986/87 ble registrert at all rein 
nord for Ranafjorden hadde nivåer langt under tiltaksgrensen ble det 
følgende sesong ikke tatt systematiske prøver av reinen fra disse om
rådene. Under slakting ble det imidlertid tatt stikkprøver også fra 
disse områdene slik at en var sikker på at alt reinkjøtt som ble 
omsatt ikke hadde verdier som oversteg tiltaksgrensen. 

Erfaringene fra slaktesesongen 1987 viser at en stor del av kjøttprod
uksjonen kan reddes ved å endre slaktetidspunktet, videre vil det i 
årene framover være viktig å registrere radioaktiviteten i rein i som-
mermanedene slik at de nødvendige og riktige tiltakene kan iverksettes 
under den påf^lgende slaktingen. 
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Figur 6. 
Radioaktivitet i rein 1987. 
Gjennomsnitt av alle malinger 
i hvert enkelt reinbeitedistrikt 

l 6 . 0 - 1 5.0 KBQ/KG 
I 3.0 - 6.0 KBQ/KG 
3 0.6 - 3.0 KBQ/KG 
3 UNDER 0.6 KBQ/KG 
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9. VILT OG FERSKVANNSFISK 

Overvåkning av og informasjon om radioaktivitet i vilt og ferskvéinns-
fiSK ble i 1987 lagt til mi 1javernavdelingene (MVA) hos de enkelte 
fylkesmenn. Overvåkningsopplegget ble utarbeidet i samarbeid mellom 
MVA og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Opplegget på fisk om-
fattet fra tre til fire analysetidspunkter med fra tre til femti 
analyser ved hvert tidspunkt i hvert fylke. På viltsida ble overvåk-
ningen særlig konsentrert til villrein. Det ble felt prøvedyr i 
juli/august og tatt prøver under ordinær jakt. For andre viltarter ble 
det tatt prøver av fallvilt, trafikkdrept vilt o.l. 

Totalt har DN registrert 598 prøvetakinger av fisk gjennom sitt over-
våkingsoppiegg for 1987. MVA i de belastede fylkene har imidlertid 
utarbeidet egne oversiKter som omfatter langt flere malinger enn de 
som er gitt i DN fs register. 

Kartet på figur 7 giren kommunevis oversikt over nivået av radio
aktivitet i ferskvannsfisk. Oversikt over radioaktivt cesium i vill
rein er vist i tabellen nedenfor. Malinger av andre viltarter viser 
stort sett lave verdier uten praktisk betydning når det gjelder bruken 
av kjøttet. 

Tabell: 
Gjennomsnittlige becguerelverdier målt i lårmuskelmasse hos villrein 
felt i forskjellige perioder i 1987. 

VI U r e i n f e l t t 

ordlna-r Jafct 

19BJ 

Og. g l - » " -

V i l l r e i n ra l l 
februar/mar» 
19B7 

ncmridr 

i l RyTylke 3 S3B 
i l Auithel 2 939 
icrvldda 3 975 

: n t e t o j . n n i t t i lq 

>ahtl v i t e t utider 
• 1987 

500 
500 
500 

60 
Gt 

Uordi f e l l a 16' 230 ca 71» - 10 000 H 900 
B r . t t . M c l l / V l n d e w » •> 673 ca 000 
B l e f j e l l 5 910 ca 1 000 

19 712 M 3 POD 5 000 

Fjel lheimen ca 1 500 
Svartebotnen H 521 ca 2 <>00 1 500 

Ottadalen nord oq lor 6 067 ca 2 300 ca 600 - & ouu 3 :oo 
Redane ncrd 26 32fl ca 15 700 ca 7 O0D - 9 000 e 9oo 
Rondane . I d t kl 000 ca 12 000 B 000 
Randane l a r 31 000 ca 1 000 - 12 000 5 400 
Snohetta 31 6B9 ca 5 000 ca 2 000 • 10 000 5 700 

51 0B9 ca a 000 ca 1 000 - 20 000 7 500 
flendaler. 26 "«80 ca k 400 
Knutsho 13 BIS ca <i 700 ca 2 000 - 7 000 5 500 
Forelhoqna 6 391 ca I 000 1 360 
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Figur 7. 
Radioaktivt cesijm i 
ferskvar.nsfisk i 1987. 
Kommunevis gjennomsnitt 
av alle malinger. 

'J?*M 
M OVER 6000 BQ/KG 
• 600 - 6000 BQ/KG $ 'X f 
• UtMDER 600 BQ/KG v ^W- {/ 
• INGEN MALINGER , ^ L > " 

' ^ / ^ 
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Utvikling fra 1986 tit 1987 

Resul tåtene fra registreringene av radioaktivitet i fisk viser stor 
variasjon fra prøve til prøve innen den enkelte lokalitet. I mange 
tilfeller er det derfor vanskelig a finne noen klar trend. 

I DN-forskningsavdelingens undersøkeise i Hjsysjøen i Nord-Trøndelag er 
det imidlertid tatt ett større antall prøver på hvert tidspunkt. 
Resultatet av disse målingene e r presentert i figur 8. Undersøkelsen 
viser at det Era september 1986 til september 1987 fant sted omlag en 
halvering av radioaktivt cesium i både røye og ørret. 

Figur 9 viser at det var omtrent det samme innhold av radioaktivt 
cesium i villreinkjøtt somrene 1986 og 1987. Utover høsten 1987 økte 
ikke innhoIdet i villreinkjøtt så kraftig som i 1986. Dette skyldtes 
vesentlig at det var en usedvanlig mild høst i fjellet, slik at vill
reinen i mindre grad beitet på lav. 

Iverksatte tiltak 

I enkelte av de mest belastede fylkene såsom Oppland, Nord-Trøndelag 
og Nordland er det iverksatt informasjonstiltak vedrørande ferskvanns-
fisk. Disse tiltakene har omfattet opplysninger om nivå av radio-
aktivitet i fisk, kostholdsrad samt råd om tilberedning av fisk for å 
redusere innholdet av radioaktiva tet. For villrein fant DN det 
nødvendig å gå ut med råd om kjøttbehandling. Utvanning av små kjøtt-
stykker i rent vann i ca 10 timer ble bl.a. tilrådd, dette kan 
redusere cesiuminnholdet med opp til 90 prosent (jfr side 12-13). 

Prognose 

Den al tovervelende mengden radioaktivt cesium i innsjøene finnes i dag 
lagret i bunnsedimentene. Overslag gjort ved DN-forskningsavdelingen 
indikerer at bare omlag 0,5 promille av mengden radioaktivt cesium i 
Høysjøen er bundet i levende planter og dyr. Det er derfor bunn
sedimentene som vil være hovedkilden for den radioaktivitet fersk-
vannsorganismene vil ta opp i årene framover. Villreinen blir særlig 
eksponert gjennom inntak av lav. Innholdet av radioaktivt cesium i lav 
er 10-20 ganger høyere enn i andre planter. 

Etter DN's oppfatning kan vi ikke regne med at den observerte ned
gangen av radioaktivitet i fisk fra 19B6 til 1987 nødvendigvis vil 
være representativ for nedgangen i årene som kommer. Det vil ta 2-3 år 
før vi med sterre sikkerhet kan si noe mer bestemt om cesiuminnholdet 
i viltkjøtt på lengre sikt. Pølgelig bør vi også i komraende år være 
forberedt på et fortsatt nøyt nivå av radioaktivt cesium i fisk og 
villrein i de belastede områdene. 
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Framtidig overvåkningsbehov 

Overvåkningen av radioaktivitet i vilt og ferskvannsfisk bør etter 
DN's oppfatning også i 1988 ligge til fylkesmannens miljøvernavdeling. 
Viiere bør det finne sted en samlet tilbakerapportering fra de enkelte 
in i 1jøvernavdelingene til DN i løpet av høsten. 

Overvåkningen bør i første rekke konsentreres om de mest belastede om
rådene- Det bør imidlertid også taes prøver i lokaliteter med lavt 
innhpld av radioaktivt cesium. 

For den landsomfattende overvåkningen av radioaktivt cesium i £i?k vil 
det i 1988 være behov for å få utført følgende antall analyser fordelt 
på følgende fylker: 

Østfold 4 
Hedmark 8 
Oppland as 
Buskerud 28 
Telemark 4 
Vest-Agder 4 
Hordaland 6 
Sogn og Fjordane 6 
Møre og Roiiisdal 6 
Sør-Trøndelag 30 
Nord-Trøndelag 82 
Nordland 24 
TOTALT 290 

Miljøvernavdelingene i de mest belastede fylkene vil imidlertid ha 
behov for å gjennomføre et mer omfattende overvåkningsprogram enn det 
som er skissert ovenfor. 

Når det gjelder vilt vil det være behov for å få analysert omlag 
200-300 prøver av villrein i 1988. 
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400 eoo 
Dagcr e t le r T jcrnobyl 

Figur 8. 
Radioaktivt cesium i fisk fra Høysjøen i Nord-Trøndelag. 
(DN-forskningsavd.) 

(•>1 (or **nniklHal) 

l O M Q J f U A U J J A 

f i g u r 9. 
Gjennomsnittlig 
sesongvariasjon i 
radiocesiummengden 
i villrein. 
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10. ØVRIGE NÆRINGSMIDLER 

Ut fra kunnskapen om forurensningen første år etter ulykken, har 
LORAKON-stasjonene prioritert de produktene som er omtalt i de 
foregående kapitlene. 

Marine produkter og oppdrettsfisk er overvaket av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk. Som rapportert i 1986 finner man knapt målbare verdier i 
disse produktene. Det har vært stor pågang fra importland for å få 
sertifisert at varepartier fra Norge holder internasjonale grense-
ver^ier. Dette viser at det er behov for en fortsatt, begrenset over-
våkning. 

Grønnsaker, frukt, korn og poteter har også vist negl isjerbare 
verdier. Av bær er det kun molter som kommer over tiltaksgrensene, med 
verdier opp mot 1500 Bq/kg enkelte steder. Likeledes binder enkelte 
sopparter cesium bedre enn andre. Piggsopp kan i de mest forurensede 
områdene 1igge på samme nivå som molter. Honning fra tilsvarende 
områder har også vist verdier opptil 1500 Bq/kg. Man har imidlertid 
her unngått å komme over tiltaksgrensene ved å blande honning fra 
ulike deler av landet før distribusjon. 

ut fra det beskjedne volum disse produktene representerer i kost
holdet , har det ikke vært behov for restriksjoner eller konsumentråd 
av noe slag. 

Som en kuriositet kan nevnes avisoppslag på kontinentet om femsifrede 
verdier i sopp. Disse er framkommet ved måling av tørket vare, og 
ligger 10-15 ganger over den reelle verdien i det ferske eller bruks-
ferdige produkt. De samme bet raktninger er gjort gjeldende for te, der 
prøver fra Tyrkia har ligget over tiltaksgrensene, igjen må man for-
holde seg til det bruksklare produkt, og ikke de tørkede tebladene. 
Førøvrig har det vært endel oppmerksomhet rundt tyrkiske nøtter i 
utenlandske media, men dette har heller ikke vært vurdert som noe 
aktuelt strålevernmessig problem i det norske kostholdet. 
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ANDRE RAPPORTER 

Andre rapporter fram til desember 1986 er listet opp i Helsedirekto
ratets rapport om rauioaktivitet i næringsmidler 1986. Her følger en 
oversikt over de foreliggende rapporter fra Helsedirektoratet, Norges 
offentlige utredninger, samt nye, større publikasjoner fra 1987. Nye 
spesial rapporter er stadig under arbeid, og leserne henvises til 
adresselisten på neste side for nærmere opplysninger. 

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet 
Helsedirektoratet, 20.juni 1986 

Radioaktivitet i næringsmidler 1986 
Helsedirektoratet, 15. desember 1986 

Informasjonskriser (Hernes-rapporten) 
NOU 1986:19, Universitetsforlaget 

Tsjernobyl-ulykken (Oftedal-rapporten} 
NOU 1987:1, Universitetsforlaget 

Til tak mot kjernekraftulykker {Fretheim-rapporten) 
Del 1: Erfaringene etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl 

NOU 1986:24, Universitetsforlaget 
Del 2: Forslag til nasjonale og internasjonale tiltak 

NOU 1987:13, Universitetsforlaget 

Helserisiko i forbindelse med radionuklider i næringsmidler 
Forholdene etter reaktorulykken i Tsjernobyl (Sanner-rapportenJ 
Fremmedstoffer i næringsmidler, rapport 1/87 
Rådgivende utvalg for nær ingsmiddeltoksikologiske spørsmål 
Styret for næringsmiddelkontrollen 

Radioaktivitet. Stråling. Helse. 
Thormod Henriksen/Finn Ingebretsen/Anders Storruste/Erling Stranden 
Universitetsforlaget 

Radioaktivitet i Oppland etter Tsjernobyl 
Virkninqer for vilt og fisk 
Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, 1987 

Rapport med delresultater og forslag til tiltak mot virkningen av 
radioaktivt nedfall i forbindelse med Tsjernobylulykken i 1986 
Norges landbruksvi tenskapelige forskningsråd, Oslo/As, februar 1987 

Radioøkologisk forskninqsproqram: Resultater fra undersgkelser i 1986 
Bjørn Munro Jjns^fn (red) 
Direktoratet for riaturforvaltning, forskningsavdelingen 
Trondheim, juni 1987 

Landbruket og det radioaktive nedfallet 
Informasjon fra Statens fagtjeneste for landbruket, nr 3 1987 

I tillegg til disse rapportene foreligger det to omfattende 
litteraturlister som er sammenstilt av Styringsutvalget for forskning 
om radioaktivt nedfall under NLVF. 
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Adresseliste for 
STYRINGSGRUPPEN FOR OVERVAKNING AV 
RADIOAKTIVITET I N/EfllNGSMIDLER 

Direktoratet for naturforvaltning 
Tungasletta 2, 7000 TRONDHEIM 
telefon (07) 91 30 20 

Fisker idi rektoratet 
Postboks 185, 5001 BERGEN 
telefon (05) 20 00 70 

A.L. Gartnerhallen 
Postboks 111 Økern, 0509 OSLO 5 
telefon (02) 64 13 90 

Statens næringsmiddeltilsyn 
Postboks 8187 Dep, 0034 OSLO 1 
telefon (02) 67 15 85 

Innherred kjett- og narinasmiddelkontroll 
Hamnegt 20, 7700 STEINKJER 
telefon (077| 62 982, (077) 62 983 

Kjottbransjens Landsforbund 
Postboks 1836 Vika, 0123 OSLO l 
telefon (02) 42 77 35 

Landbruksdepartementet, jordbruksavdelingen 
Postooks 6007 Dep, 0030 OSLO 1 
telefon (02) 34 93 59 

Landbruksdepartementet, ve ter inæravdelingen 
Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 1 
telefon (02) 34 91 ,9 

Norge^ Kjøtt- og Fleskesentral 
Postboks 60 Refstad, 0513 OSLO 5 
telefon (02) 15 05 10 

Norske Keikeprodusenters Landsforbund 
Boks 9066 Vaterland, 0134 OSLO 1 
telefon (02) 68 06 60 

Reindr i ftsadmi nist ras jonen 
9500 ALTA 
telefon (084) 34 944 

Statens institutt for stralehvqiene 
Postboks 55, 1345 ØSTERÅS 
telefon (02) 24 41 90 
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Tsjernobyl-ulykken har bragt svært ulike 
forsknings- og forvaltningsmiljøer sammen. 
Denne rapporten er et eksempel på dette. 
Ønsker vi å holde miljøet og maten ren, må 
vi foreta de riktige prioriteringer ut fira en 
helhetstankegang. Radionuklidene har vært 
et varsel om hvor riktig det er med samord
ning i kampen mot miljøgiftene. Overvaking 
av mat og miljø er to sider av samme sak. 


