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FORORD 

Dec ble i desember 1986 vedtatt å gjennomføre et prosjekt med 
målsetting å bestemme stråledosebelastningen etter Tsjernobyl-
ulykken hos noen tilfeldig og noen spesielt utvalgte personer 
i Norge. Prosjektet er utført i samarbeid mellom Statens 
institutt for strålehygiene og Avdeling for Kostholdsforskning 
ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er et godt eksempel på at 
reelt samarbeid over etats- og faggrense er fruktbart. Konklu-
sjonene i denne rapporten ville vært mer uvisse dersom dette 
samarbeidet ikke var blitt realisert. 

Helsedirektoratet og Statens institutt for strålehygiene 
stilte midler til disposisjon for prosjektet. Rapporten utgis 
i SNT's rapportserie. Dette gjøres fordi SNT fra april -88 har 
overtatt forvaltningsansvaret for forurensing av matvarer. 
Prosjektet i 1987 ble fulgt opp med en tilsvarende undersøk-
else våren 1988. Denne undersøkelsen vil bli rapportert 
vinteren 88/89. Dersom det finnes budsjettmessig dekning, 
blir en ny undersøkelse gjennomført også våren -89. 

Det er nyttig å se rapporten i sammenheng med SNT-rapport 2, 
1983. Denne rapporten beskriver generelt innholdet av radio
aktivitet i næringsmidler i 1987. 

Azle Ørbeck Sørheim 
direktør 
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SAMMENDRAG 

Nedfallet i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i april 1986 hadde 
store geografiske variasjoner og belastningen til forskjellige 
deler av befolkningen varierte sterkt. For å estimere stråle-
dosebelastningen valgte man på den ene siden ut grupper av 
personer som man antok hadde vært utsatt for mye større 
stråledoser enn gjennomsnittet. Det vil si personer med et 
stort konsum av næringsmidler med høyt radioaktivt innhold. På 
den annen side ble det valgt ut personer som man antok hadde 
fått stråledoser nærmere gjennomsnittet. To fremgangsmåter ble 
benyttet. Det radioaktive innholdet i kroppen ble målt direkte 
ved såkalt helkroppsmåling. Ved kostholdsundersøkelse estimer
te man totalt inntak av radioaktivitet via maten samt hvor 
stor andel som stammer fra de ulike næringsmidler. Man har 
videre kartlagt kostendringer og andre forholdsregler som er 
tatt pga. Tsjemobyl-nedfallet og forsøkt å anslå størrelsen 
på reduksjon i cesiuminntaket som følge av disse endringer. 

Den gjennomsnittelige stråledosen som skyldes inntak av 
næringsmidler det første året etter Tsjernobyl-ulykken, er 
estimert til å ligge i området mellom 0.12 og 0.25 mSv. En 
fjerdedel av dosen skyldes konsum av melk. 

For spesielt utsatte grupper, unntatt reindriftssamer i 
Midt-og Sør-Norge, er dosene estimert til å være mellom 0.5 og 
1.0 mSv det første året. Nærmere 90% av dosen skyldes konsum 
av ferskvannsfisk, reinsdyrkjøtt og melk. 

De fleste reindriftssamene har i gjennomsnitt fått doser 
mellom 1 og 3 mSv det første året. Størstedelen (90%) skyldes 
konsum av reinsdyrkjøtt. 

Kostendringer på grunn av Tsjernobyl-nedfallet og som følge av 
kostholdsråd, har redusert dosene drastisk/ spesielt hos 
utsatte grupper. Sørsamane ville i gjennomsnitt mottatt doser 
som var 7-10 ganger høyere uten kostendringer. For de spesielt 
utsatte gruppene utenom samene ville dosen første år vært den 
dobbelte dersom konsumet av ferskvannsfisk og reinsdyrkjøtt 
hadde vært normalt. Det er vanskelig, på grunn av lite tall
materiale, å estimere eventuell reduksjon i dosen hos de til
feldig utvalgte. 

Endrede tilberedningsmetoder har også bidratt til en reduksjon 
i dosene. Nærmere halvparten av alle storbrukere av reinsdyr
kjøtt har bevisst endret tilberedningsmetoden for at 
aktivitetsnivået i reinsdyrkjøttet skulle bli redusert. 

De totale dosene etter 50 år vil for samene ligge i området 
10-15 mSv med kostholdsendringer, mens de kan nå opp i 100-150 
mSv uten slike endringer. For andre spesielt utvalgte vil 
dosene etter 50 år ligge i området 6-9 mSv med kostholds
endringer og 8-12 mSv uten. 
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Helkroppsmåling og kostholdsundersøkelse gir data som 
korrelerer rimelig godt, særlig når det gjelder høyere nivåer 
i de spesielt utvalgte grupper. Estimert dose fra kostholds-
data ligger imidlertid ca dobbelt så høyt som dose beregnet 
fra helkroppsmalingene. 

SUMMARY 

The geographical distribution in Norway of radioactive fallout 
resulting from the Chernobyl accident in April 1986 varied 
considerably. This meant of course that the degree to which 
different population groups were exposed also varied greatly. 
In order to estimate radioactivity dose levels, two main 
categories of people were selected for study. The first main 
category consisted of people who were assumed tc have been 
exposed to much higher doses of radioactivity than the average 
i.e. people consuming large amounts of food containing high 
levels of radioactive contamination. The other category 
consisted of people who were assumed to have received doses of 
radioactivity close to average. Two procedures were employed 
to measure exposure: (a) Body levels of radioactivity were 
measured directly - so called whole body measurements, and (b) 
dietary studies were carried out to estimate the total intake 
of radioactivity through food, as well ds the proportion of 
the total intake which derived from the various foodstuffs. 
Furthermore, dietary changes and other precautions taken in 
consequence of the Chernobyl fallout were also registered, and 
assessments made of the degree to which radioactive cesium 
intake had been reduced as a result of these changes. 

Tne average effective dose equivalent due to the consumption 
of contaminated food during the first year after the Chernobyl 
accident was estimated to be in the range 0.12 to 0,25 mSv. A 
quarter of this dose was due to the consumption of milk. 

Apart from the Sami reindeer herdsmen in central and southern 
Norway, the dose which the especially exposed groups had 
received during the first year was estimated to range between 
0.5 and 1.0 mSv. Almost 90% of the dose derived from the 
consumption of "wild" freshwater fish (i.e. not farmed fish), 
reindeer meat and milk. 

Most of the Sami people received doses varying from 1 to 3 mSv 
in the first year. By far the greatest contribution (90%) came 
from the consumption of reindeer meat. 

SNT-rapport 2, 1988 
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Changes in dietary habits, because of the Chernobyl accident 
and in response to advice given by the health authorities, 
have drastically reduced radioactivity dose levels, especially 
in the exposed groups. The Sami people in southern Norway 
(Sørsamene) would, on average, had received a dose 7-10 fold 
greater had not dietary changes been made. As regards the 
especially exposed population groups other than the Sami 
people, dose levels would have been doubled had consumption of 
freshwater fish and reindeer meat remained at the normal 
(pre-Chernobyl) level. The small size of the material makes 
estimation of dose level reduction in the randomly selected 
"near-to-average" exposed group difficult. 

Changes in food preparation methods have also contributed to a 
reduction in exposure. Almost half of those consuming large 
quantities of reindeer meat have deliberately changed methods 
of food preparation in order to reduce radioactivity levels in 
reindeer meat prior to consumption. 

The total dose which the Sami population will have received 
after 50 years will, with changed dietary habits, be in the 
order of 10-15 mSv, while it may reach 100-150 mSv if no 
dietary changes are made» As regards the other specially 
selected (highly exposed) people, the dose after 50 years will 
be in the range 6-9 mSv with dietary habit changes, and 8-12 
mSv without. 

There was reasonably good correlation between the data 
obtained by the two methods of measurement, whole body 
measurements and food intake studies, especially with regard 
to higher levels in the more exposed groups. The dose 
estimated on the basis of dietary data was, however, double 
that calculated from whole body measurements. 
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1. INNLEDNING 

Tsjernobyl-ulykken fant sted 26. april 1986. I løpet av ti 
dager ble store mengder radioaktive stoffer frigjort og 
sluppet ut i atmosfæren (1). Vindforholdene var slik den 
første tiden at luftmassene førte deler av utslippet til 
Norge. Regnvær i deler av landet de første kritiske døgnene 
førte til omfattende nedfall av radioaktive stoffer. Nedfallet 
over Norge varierte sterkt geografisk. Undersøkelsesprogrammet 
som ble iverksatt for å kartlegge nedfallsmønsteret viste 
store forskjeller i aktiviteten i jordsmonnet (2) og 
aktiviteten i de forskjellige næringsmidlene (3). Det ble 
tidlig klart at belastningen i forskjellige deler av 
befolkningen varierte sterkt. Det ble derfor valgt ut grupper 
av personer som en antok hadde mye større belastning enn 
gjennomsnittet. Dette var personer som en antok hadde et stort 
konsum av matvarer med høyt radioaktivt innhold. Det ble også 
valgt ut personer som en antok hadde fått en belastning 
nærmere gjennomsnittet. Det en ønsket var å prøve å beregne 
den belastningen de forskjellige personene ble utsatt for 
etter Tsjernobyl-ulykken. To fremgangsmåter ble benyttet for å 
estimere belastningen til personene i undersøkelsen. Totalt 
inntatt radioaktivitet via maten ble beregnet fra kostholds-
undersøkelsen og innholdet av radioaktivitet i kroppen ble 
målt direkte ved såkalt helkroppsmåling. 

SNT-rapport 2, 1988 
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2. MATERIALE OG METODE 

2.1 Utvalg av personer 

Tabell 1 gir en oversikt over personene (i alt 282) som deltok 
i undersøkelsen. Bakgrunnen for utvelgelsen var å få frem 
grupper med forskjellige matvaner fra steder med ulik mengde 
radioaktivt nedfall. 

Tabell 1 
Personer som var med i undersøkelsen. 

Kommune antall personer 
menn kvinner 

Oslo 16 22 Tilfeldig utvalgte1 

Sel 52 53 Tilfeldig utvalgte^ 
15 2 Spesielt utvalgte 

Ø.Slidre 17 2 Spesielt utvalgte 
Snåsa2Voksne 45 29 

Barn 12 17 

1 Utvalget ble foretatt av Statistisk sentralbyrå. 
2 Reindriftssamer fra Midt- og Sør-Norge 

For å få et representativt utvalg av personer fra områder med 
henholdsvis mye og lite nedfall ble 200 tilfeldig utvalgte 
personer i både Pel og Oslo tilskrevet. Alle over 14 år ble 
bedt om å møte til undersøkelsen. I tidsrommet 22. til 28. 
april 1987 møtte 105 personer i Sel kommune til undersøkelsen. 
I Oslo møtte bare 38 personer i tidsrommet 18. til 27. mai. 

Tsjernobyl-nedfallet medførte høye aktivitetsnivåer i fersk-
vannsfisk, småfe/ tamrein og noen typer vilt. Det ble derfor 
tatt ut en kategori spesielt utvalgte personer som kunne 
tenkes å ha et stort konsum av slike matvarer. 19 personer ble 
valgt ut fra disse kriteriene i Øystre Slidre, Valdres, av 
kommunelegen. Datainnsamlingen ble foretatt 24. til 26. mars 
1967. Gruppen er ikke antatt å være representativ for 
befolkningen i Øystre Slidre. 

En annen gruppe spesielt utvalgte personer kom fra Sel kommune 
i Gudbrandsdalen. Det viste seg at en del av personene som 
møtte vanskelig kunne betegnes som spesielt utsatte da de 
hverken jaktet eller fisket spesielt mye. Dataene ble samlet 
inn 22. til 28. april 1987. 

Reinsdyrkjøtt fra reindriftsområder i Midt- og Sør-Norge viste 
høye aktivitetsnivåer etter Tsjernobyl-ulykken. Etter bombe-
nedfallet i -50 og -60 årene visste man at reinsdyrkjøttet er 
spesielt utsatt etter nedfall av lignende type. Det ble derfor 
spesielt valgt ut en gruppe reindriftssamer fra tre fylker: 

SNT-rapport 2,1988 
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Sør-Trøndelag (10 hushold), Nord-Trøndelag (23 hushold) og 
Nordland (8 hushold). Personene kom fra 16 forskjellige 
kommuner og 14 forskjellige reinbeiteområder. I alt møtte 79 
personer, 74 voksne og 5 barn. Totalt sett var det nærmere 
150 personer i husholdene. Man kan ikke umiddelbart betrakte 
gruppen som et representativt utvalg av reindriftssamer i Sør-
Norge. 

Personalet fra de to samiske internatskolene i Snåsa og Hatt
fjelldal ble intervjuet angående kosten ved skolene. Det ble 
gjort helkroppsmålinger på 24 elever fra disse skolene. 

Hålinger.e og kostholdsintervjuene i Snåsa ble foretatt i tids
rommet 3.- 10. mars 1987. 

2.2 Kostholdsundersøkelse 

Målet for kostholdundersøkelsen var å beregne inntaket av 
1 J ''Cs og ' 3 7Cs gjennom kosten og v ide re totaldosen fra mat
varer det første året etter Tsjernobylulykken. En ønsket også 
å finne hvor stor del av det totale inntaket som kommer fra de 
forskjellige typer matvarer. 

Helsedirektoratet utformet høsten 1986 spesielle kostholdsråd 
for personer som drev reinsdyrjakt og ferskvannsfiske eller 
spiste sauekjøtt fra egen gard (3,4). På grunnlag av måledata 
ble det anbefalt begrensinger i antallet måltider med slike 
matvarer. Det ble også sendt ut informasjon om hvordan man 
kunne senke aktivitetsinnholdet ved spesielle tilberednings-
metoder. De som seiv produserte reinsdyrkjøtt ble tilbudt å 
kjøpe eller bytte til seg kjøtt med lavere cesiuminnhold fra 
sitt vanlige slakteri uten at dette skulle medføre ekstra 
kostnader. For å se i hvilken grad disse rådene er fulgt, er 
det spurt spesielt om bruk av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk. 
Det er også spurt om hvorvidt tilberedningsmåten for reinsdyr
kjøtt er endret og om det er kjøpt eller byttet inn kjøtt med 
lavere cesiuminnhold. Dette siste gjelder i første rekke 
samene. Hovedvekten i undersøkelsen er lagt på matvarer som 
kan ha stor innflytelse på det totale inntaket, dvs. matvarer 
med høyt radioaktivt innhold (reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk) 
og matvarer med et lavere radioaktivt i nnhold, men som brukes 
mye. For anåre matvarer som ikke vil gi noe stor belastning er 
det kun gjordt beregninger over hvor mye som kan forventes 
spist. 

For å bestemme inntaket av ulike matvarer er det brukt for
skjellige spørreskjemaer. Hovedvekten er lagt på frekvens-
skjemaer og dataene er samlet inn ved intervju. Hos rein-
dr i ftssamene er dataene samlet inn for husholdene og det 
beregnede inntaket gjelder som gjennomsnitt for en person i 
husholdet. Ellers gjelder det beregnede inntak for enkelt-
personer. Nærmere opplysning om beregning av matinntak finnes 
i bilaget (side 34). 

SNT-rapport 2. 1988 
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Innhold av cesiumnuklider i matvarer 
Utfra det analysematerialet som foreligger er det søkt å finne 
frem til de beste estimator for gjennomsnittsinnholdet i ulike 
matvarer. Det er resultater fra analyser av de to radioaktive 
isotopene l 3*Cs og * 5 7Cs som er benyttet i undersøkelsen. Inn-
holdet angis i Becquerel pr. kg (Bq/kg). Når det senere 
refereres til cesium gjelder det disse to isotopene. Analyse-
resultatene som er brukt er i hovedsak hentet fra Helse
direktoratets database/ hvor de fleste måleverdiene fra 
LORAKON-stasjonene er samlet. Det er også hentet verdier fra 
utredningsrapporten: "Helserisiko i forbindelse med radio-
nuklider i næringsmidler. Porholdene etter reaktoi'ulykken i 
Tsjernobyl"{5). 

For matvarer med store geografiske variasjoner i aktivitets
nivå er det benyttet lokale verdier for Cesiuminnhold. Dette 
gjelder for rein, vilt, ferskvannsfisk, melk og molter. Når 
det gjelder andre matvarer ei det benyttet én verdi for inn-
holdet av cesium i alle områder. Se forøvrTg bilaget når det 
gjelder innhold av cesiumnuklider i matvarer. 

2.3 Helkroppsmålinger 

Til helkroppsmålingene ble det benyttet en 3" Nal (Tl) 
scintillasjonsteller (Harsshaw type) med mangekanalanalysator 
(Canberra type S35). Det ble benyttet en såkalt "stol-
geometri". Personene so*a skulle males ble plassert i en bly-
skjermet stol, Hal-krystallen ble låst i en gitt avstand fra 
maveregionen til den sittende personen. Tellingene pågikk i 10 
minutter og tellertallet i tre forskjellige energiområdar ble 
registrert. 

Korreksjoner for bakgrunnsstråling ble bestemt ved å foreta 
malinger i et lav-bakgrunnsrom og i et rom med "normal" bak
grunn. Skjermingsfaktoren for en person ble bestemt avhengig 
av dennes vekt og høyde. For L bestemme sammenhengen mellom 
avlest antall netto impulser i energiområdene for 1 3 , ,Cs og 
1 3 TCs og den målte personens aktivitetsinnhold angitt i 
Becquerel {Bq) pr kg kroppsvekt ble det benyttet en plast-
modell i kroppsfasong og størrelse. Modellen var utlånt av 
Universitetet i Oslo og var fylt med en kjent mengde 
137Cs-løsning. Det ble antatt jevn fordeling i kroppen og 
liten forskjell mellom kroppens og vannets absorbsjon. For 
kalibrering av '37Cs isotopen ble modellen plassert i den bly-
skjermede stolen og malinger foretatt. Siden nedfallet etter 
Tsiernobylulykken omfatter begge cesium isotopene 131*Cs og 
1 3 7 C s , måtte en også foreta en kalibrering for l 3 , (Cs. Dette 
ble gjort ved hjelp av en beholder fylt med * 3*Cs. På grunnlag 
av resultatene etter disse målingene fant man en faktor mellom 
tellertallet fra mangekanalanalysatoren og kroppsinnholdet av 
i 3 7Cs og l 3"Cs gitt i Bq/kg. 

Helkroppsmålingen vil angi den aktiviteten av ' 3*Cs og i37Cs 
som finnes i kroppen på det tidspunktet målingen foretas. 
Usikkerheten i en enkelmåling antas å være ca. 10%. 

SNT-rapport 2,1988 
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3. RESULTATER 

3.1 Kostholdsundersokelsen 

Inntak av radioaktivt cesium 
Det beregnede inntak av radioaktivt cesium for de forskjellige 
gruppene første året etter Tsjernobylulykken er angitt i 
Tabell 2. Fordelingen av personene i forhold til totalt 
inntatt aktivitet er vist i fig. 1 og 2. 

Tabell 2 
Totalt inntak av radioaktivt cesium det første året etter 
Tsjernobyl-ulykken. Tallene er angitt i kBq og er avrundet. 

Gruppe Gjennomsnitt laveste høyeste Persentiler 
verdi verdi 25% 50% 75%"=' 

Tilfeldig utvalgte 
Oslo,menn 14 6 28 9 12 17 
Oslo,kvinner 8 4 23 e 7 9 
Sel,menn 34 9 150 18 24 43 
Sel,kvinner 17 5 69 11 14 18 

Spesielt utvalgte 
Sel,menn 39 15 140 21 34 46 
Ø.Slidre,menn 74 30 230 37 50 90 
Reindriftssamer 
hushold ' 130 15 550 32 92 200 

Gjennomsnitt pr. person i husholdene. 

Som det går frem av tabell 2 og fig. 1 har gruppen i Oslo det 
laveste inntaket. Gjennomsnittsverdien for menn er 14 kBq og 
for kvinner 8 kBq. De tilfeldig utvalgte personene i Sel har 
hatt en belastning som er omtrent dobbelt så stor med et 
gjennomsnittsinntak for menn på 34 kBq og for kvinner 17 kBq. 
I Oslo er verdiene jevnt over lave, mens verdiene i Sel 
generelt lå noe høyere og viste større spredning. Begge 
stedene er inntaket for kvinnene omtrent halvparten av inntak
et hos menn. De spesielt utvalgte menn i Sel hadde et beregnet 
inntak som lå noe over inntaket hos de tilfeldig utvalgte. 
For de to kvinnene som var spesielt utvalgt ble det beregnet 
inntak på 12 og 27 kBq. I Øystre Slidre kommune var det 
beregnede inntaket av radioaktivt pesium betydelig høyere enn 
i Sel. For mennene lå gjennomsnittet på 74 kBq med en varia
sjon f ra 30 kBq til 230 kBq (fig. 2 ) . Halvparten hadde et 
inntak på over 50 kBq. De to kvinnene som var valgt ut hadde 
et beregnet inntak på 20 og 40 kBq. 
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FWIPIU. PERSONER 
TILFELDIG UTVALGTE.SEL 

200 XO 400 500 600 
INNTAK AV RADIOAKTIVT CESIUM {KBq) 

„RNTHLL PERSONEN 
TILFELDIG UTVALGTE, DSLO 

200 300 400 300 
INNTAK AV RADIOAKTIVT CESIUM (KBq) 

Figur 1 
Fordeling av antall personer i forhold til totalt inntak av 
radioaktivitet via maten for tilfeldig utvalgte personer i Sel 
og Oslo. 

SNT-rapport 2,1988 



15 

RNIBLI HJSKHJJ ( I n , 
REINDRIFTSAHER, SNASA 

2 0 0 300 4CO 5GQ GOD 

INNTAK AV RADIOAKTIVT CESIUM [ K B q ] 

SPESIELT UTVALGTE MENN, 0. SLIDRE 

200 300 « 0 500 
INNTAK AV RADIOAKTIVT CESIUM IKBql 

Figur 2 
Fordeling av antall hushold i forhold til totalt individuelt 
inntak av radioaktivitet via maten for reindriftssamer, og 
fordeling av antall spesielt utvalgte personer i forhold til 
totalt inntak i Øystre Slidre. 
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Reindriftssamene hadde det klart høyeste inntaket av radio
aktivt cesium. Det gjennomsnittlige nivået for personene i 
husholdene ble funnet til 130 kBq. variasjonen var stor med en 
lavest beregnet verdi på 15 kBq og den høyeste på 550 kBq. 
Verdiene gjelder som tidligere nevnt på husholdsnivå; dvs. som 
gjennomsnitt for parsonene i de respektive hushold. Ut fra 
kostholdsdata kan en anta at mennene genjrelt har en betydelig 
høyere belastning enn kvinner og barn. 

Når det gjelder de samiske internatskolene i Snåsa og Hatt
fjelldal kan en ut fra opplysninger fra personalet ved skol
ene, anta at aktivitetsinnholdet i internatkosten er lavt. 
Det har vært svært lavt konsum av matvarer med nøyt aktivi
tetsnivå. Dersom en pec son spiser internatkosten gjennom et 
helt år vil aktivitetsinntaket ligge på rundt 15 kBq. Elevene 
er på skolen fra 6 til 8 måneder av året. 

Andel av konsumert radioaktivt cesium fra ulike matvarer 
Tabell 3 og fig. 3 viser den prosentvise andel av radioaktivt 
cesium fra de ulike matvarene, og Tabell 4 viser det gjennom
snittlige inntak av matvarene. 

Tabell 3 
Prosentvis tilførsel av radioaktivt cesium fra ulike matvarer. 

Macvare Tilfeldig utval gte Spesielt utvalgte Rein
OSLO SEI SEL 0 SLIDRE drifts

r.. k m k m m same r -* 

Ferskvannsfisk 7 7 30 20 39 36 2 
Saltvanns-og 
oppdrettsfisk 2 2 1 1 1 - -Reinsdyrkjøtt: 
-lokalt slakt1 3 - 10 1 - 30 79 . 
-lite kont. ! 2 1 - 1 - 1 7 
- fra far 86 ' - - 1 - 1 1 4 
Småfe og 
vilt før 86 - - - - - - -Vilt 1 1 2 1 3 4 2 
Sau 5 5 2 2 2 1 -Storfe 19 16 8 10 5 2 -Svin 1 1 1 1 2 - -Ville bær * 1 1 1 2 5 5 1 
Melk 33 31 35 48 34 16 
Brunost 10 li 5 6 9 4 5 
Diverse 17 24 6 9 

SUM 101 100 102 102 101 100 mo 
m = menn 
k = kv inne r 

1) K jø t t f r a områder med mye r a d i o a k t i v t n e d f a l l 
2) K j ø t t med l a v t a k t i v i t e t s n i v å f r a Finnmark e l l e r a n d r e områder 

med l i t i l e d f a l l ( l i t e k o n t a m i n e r t ) . 
3) Fra før 66 , k j ø t t f r a dyr s l a k t e t før T s j e r n o b y l - u l y k k e n . 
4) V i l l e bær, g j e l d e r m o l t e r , blåbær og t y t t e b æ r . 
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figur 3 
Prosentvis bidrag til totaldosen fza ulike matvarer til 
forskjellige deler av befolkningen. Størrelsen av sirklene 
indikerer innbyrdes forskjeller i totaldosen 

I de tilfeldig utvalgte gruppene i Oslo og Sel er melk den 
største kilden til radioaktivt cesium. For kvinnene i Sel gir 
melken alene nærmere halvparten av inntaket. Por mennene i Sel 
og personene i Oslo gir den ca. en tredjedel. I Oslo bidrar 
matvarer f ra "diversegruppen" og storfe med rundt 20% hver, 
mens brunost gir ca 10%. I Sel kommune utgjør ferskvannsfisk 
20% for kvinnene og 30% for menn. Noen av mennene har brukt en 
del reinsdyrkjøtt, dette utgjøi ca 10% av inntaket. Storfe
kjøtt følger tett etter med ca 8% for mennene og ca 10% for 
kvinnene. 

For de spesielt utvalgte personene både i Sel og Øystre Slidre 
er ferskvannsfisk den viktigste kilden med over en tredjedel 
av cesiuminntaket. Melk spiller en viktig rolle i begge 
grupper (34% i Sel og 16% i Øystre Slidre). I Øystre Slidre er 
reinsdyrkjøtt den nest største cesiumkilden (30%)* mens det i 
Sel utgjør en ubetydelig andel. 

Hos reindriftssaraene er den største kilden reinsdyrkjøtt, med 
hele 90% av inntaket. 
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Tabell 4 
Gjennomsnittlig inntak av ulike matvarer oppgitt i kg netto-
vekt pr. person og år. 

Matvare Tilfeld g utvalg Spesielt utvalgte Sajner 
OSLO SEL SEL O.SLIDRE 

m k m k m m 

Ferskvannsfisk 1 1 2 1 4 5 2 
Saltvanns-og 
oppdrettsfisk 24 16 16 12 13 11 12 
Reinsdyrkjøtt: 
-lokalt slakt1 

- - - - - 2 17 
-lite kont. 2 

- - - - - 1 12 
- irra før 86 ' - - 1 - 1 2 18 
Småfe og 
vilt før 86 - - - - 3 4 -Vilt - - 2 - 3 7 a 
Sau 2 1 2 1 3 3 i 
Storfe 28 13 28 16 15 15 3 
Svin 5 4 13 6 12 11 6 
Ville bær *) 1 1 2 1 8 6 7 
Melk 284 151 276 184 283 286 
Brunost 7 4 7 5 
Diverse 243 H B 243 178 247 247 367 

m = menn 
k = kvinner 

1) Kjøtt fra område med mye radioaktivt nedfall. 
2) Kjøtt med lavt aktivitetsnivå fra Finnmark eller andre 

områder med lite nedfall. 
3) Fra før 86, kjøtt fra dyr slaktet før Tsjernobyl-ulykken. 
4) Ville bær, gjelder molter, blåbær og tyttebær. 

Kostendringer og forholdsregler som følge av Tsjernobyl-
ulykken 
Resultatene tyder på at mange har tatt hensyn og redusert 
bruken av enkelte matvarer. Årsakene kan være alt fra en 
diffus frykt for å spise radioaktiv mat til konkret oppfølging 
av Helsedirektoratets anbefalinger. I Oslo er det generelt 
tatt få hensyn mens det i Sel og Øystre Slidre er endret 
betydelig på bruk av enkelte belastede matvarer. Tsjernobyl-
ulykken nar hatt størst konsekvenser for kosten hos samene. 

Endr_ina.e£ hos de_sp_esiel;t utvalgte reindr_iftssamene 
Vår undersøkelse viser ac relnd*rlftssamene totalt sett har 
redusert forbruket av reinsdyrkjøtt. Fra de 41 husholdene har 
vi følgende data om forbruket av reinsdyrkjøtt; 

61% har brukt mindre i 86/87 enn ellers, 
34% har ikke brukt kjøtt av dyr slaktet etter ulykken. 
59% hadde en del igjen fra før ulykken og kunne bruke dette, 
mens de resterende 41% hadde tomine lagre da ulykken skjedde. 
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I 35 av de 41 husholdene er det angitt både hvor mye reinsdyr
kjøtt som er brukt dette året og hvor mye som vanligvis 
brukes. Urfra disse opplysningene er forbruket anslått til 70% 
av et vanlig år. Gjennomsnittsforbruket pr. person i hushold
ene første året etter Tsjernobyl-ulykken var 47 kg. Av dette 
var 36% lokalt slakt fra tiden etter ulykken, 26% kjøtt med 
lavt aktivitetsinnhold som var kjøpt eller byttet inn mot å 
avlevere kjøtt med høyt aktivitetsinnhold, og 38% kjøtt av dyr 
slaktet før Tsjernobyl-ulykken. 

40% av de som har brukt reinsdyrkjøtt fra slakt etter Tsjerno
byl-ulykken har endret tilberedningsmåten. De har kokt mer av 
kjøttet enn tidligere og helt bort kraften. Hvor konsekvent 
dette ble gjort synes derimot å variere. 

Det er viktig å bemerke at en del kun har brukt kjøtt med lavt 
aktivitetsinnhold og derfor har funnet det unødvendig å endre 
på tilberedningsmåten. Andre derimot har prøvd å leve som 
normalt og har brukt egne dyr uten å ta forholdsregler seiv om 
cesiuminnholdet kan ha vært høyt. 

Forbruket av ferskvannsfisk er sterkt redusert. Beregninge: 
basert på oppgitt forbruk første år etter ulykken og et vanlig 
år (35 av 41 hushold) viser at bruken lå på ca 16% av vanlig 
forbruk, i alle, bortsett fra 2 av husholdene, brukes det van
ligvis ferskvannsfisk. Av de 39 husholdene som vanligvis 
bruker ferskvannsfisk har.-

51 D

0 ikke brukt eller brukt svært lite ferskvannsfisk første 
år, Ilt har brukt noe mer men alikevel redusert bruken. 

Inntaket pr. person i gjennomsnittshusholdet dette året var 2 
kg netto. 

I de 2 5 husholdene hvor det er brukt mindre reinsdyrkjøtt er 
det i 14 brukt mer pølse i år enn ellers, 9 har brukt mer elg-
kjøtt og 9 har brukt mer svinekjøtt. Ellers er det brukt mer 
av saitvanntfisk, kjøpt kjøttpålegg, hermetikk, pannekaker, 
supper, storfekjøtt og grøt. Matvarene er nevnt i rekkefølge 
etter hvor mange som har oppgitt å bruke mer av dem. I kosten 
ved internatskolene i Snåsa og Hattfjelldal er det benyttet 
mindre reinsdyrkjøtt det første året etter ulykken enn ellers. 
Tørket reinsdyrkjøtt er ikke brukt og det er nyttet lite 
innmat og blod fra rein. Det reinsdyrkjøttet som er kjøpt 
kommer fra steder hvor kjøttet har hatt lavt aktivitets
innhold. Storfekjøtt, svinekjøtt, pølse, pannekaker og suppe 
er det brukt mer av dette året. 

Endri.nge£ hos de_sgesielt^ utval_gte_i_Sel^ 
For de spesielt utvaTgte i~Sel**er det T alle husholdene, 
unntatt ett, vanligvis benyttet betydelige mengder ferskvanns
fisk. Av disse har 75% redusert bruken pga. Tsjernobyl-ulykken 
I tre av husholdene har de latt være å bruke ferskvannsfisk. 
Det gjennomsnittlige inntaket av ferskvannsfisk for menn var 
første år 4 kg netto. Beregninger for menn basert på opp-
lysninger fra B av 15 hushold, viser at forbruket av fersk
vannsfisk første året etter ulykken er ca. 40% av forbruket 
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et vanlig år. Alle bruker viltkjøtt, 53% har redusert bruken, 
29% har redusert bruken pga. Tsjernobyl-ulykken. De andre har 
gjort det av andre grunner. 

Alle de spesielt utvalgte i Sel nytter ville bær. 3 personer 
(18%) oppgir å ha benyttet mindre i 86/87, men like mange har 
brukt mei første året etter ulykken enn ellers. Det totale 
forbruket er trolig relativt konstant. 

Endr^ngec; hos de_sp_esiert utval.g£e_ij3y_s;tre Sliclre^ 
I alle unntatt et av~husholdene (17 av 18) brukes vanligvis 
ferskvannsfisk. Alle untatt ett,har hatt et mindre forbruk av 
ferskvannsfisk første året etter Tsjernobyl-ulykken. Av disse 
har 71% spist mindre dette året pga. Tsjernobyl-ulykken. 
Resjltatene viser at forbruket første året etter ulykken er 
57% av vanlig forbruk. Det gjennomsnittlige inntaket for menn
ene i gruppen var ca. 5 kg netto dette året. 

16 oppgir at de vanligvis benytter viltkjøtt* 7 har brukt 
mindre i løpet av første år enn ellers pga. Tsjernobyl-
ulykken. De utgjør over 40% av gruppen. 

Alle bruker ville bæi , 4 har brukt mindre første år enn 
ellers, mens 2 har brukt mer enn vanlig. Konsumet av sopp er 
lavt og nærmest uten betydning. 

Endrj.nge£ hos dertilfeldig_u£valgte: 
I Sel har !32% av mennene og 46% av kvinnene oppgitt at de har 
tatt visse hensyn til hva de spiser pga. Tsjernobyl-ulykken. I 
Oslo har 19% av mennene og 17% av kvinnene spist mindre av 
siler holdt seg unna enkelte matvarer etter ulykken. 

Gruppen i Sel har tatt flest hensyn: 
12't. har latt være å spise ferskvannsfisk, 
13% har spist mindre ferskvannsfisk enn vanlig. 
13% har unngått reinsdyrkjøtt, 
4% har spist mindre reinsdyrkjøtt enn vanlig, 
5% har spist mindre grønnsaker enn vanlig. 

Ellers har enkelte spist mindre av sauekjøtt, viltkjøtt, melk, 
blåbær og tyttebær. 

I Oslogruppen gjelder forandringene stort sett de samme mat
varene. 

Reduksjon i inntak av ""Cs og 1 1 7 C s pga, kostendringer 
EksakTe opplysninger for alle hushold og individer foreligger 
ikke når det gjelder endringene. Det er særlig opplysningene 
om kostholdet før Tsjernobyl-ulykken som er mangelfulle. Utfra 
det materialet som foreligger kan det likevel gjøres visse 
estimater for hvor stort inntaket ville ha vært hvis kosten 
ikke var endret. 

Effekt_av endr^nge£ hos reindri.f j:ssame£: 
VeH J benytte tallene For FoFbruk av reinsdyrkjøtt kan føig-
ende beregninger gjøres. Beregningene gjelder husholdsnivå, 
altså pr. person i gjennomsnittshusholdningen. Inntaket var 47 
kg første året etter ulykken. Dette er ca 70% av normalt 
konsum. Konsumet et vanlig år er derfor anslått til 67 kg. Ved 
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å bruke samme beregningsmåte for ferskvannsfisk vil vi få et 
inntak et vanlig år på ca 13 kg pr. person. 

Ved å forutsette at det ikke blir brukt betydelige mengder av 
annet kjøtt enn kjøtt av rein og at kostholdet forøvrig, med 
unntak av ferskvannsfisk og kjøtt vanligvis er som det var 
dette første året etter ulykken, får en et bilde av kostholdet 
et vanlig år. I tabell 5 er det vist en teoretisk beregning av 
inntaket av radioaktivt cesium under slike forutsetninger. 

Tabell 5 
Beregnet inntak av radioaktivt cesium forutsatt at hoveddelen 
av kjøttkonsumet er reinsdyrkjøtt slaktet lokalt og at konsum
et er opprettholdt på vanlig nivå. 

matvarer mengde 
kg 

aktivitet 
kBq/kg 

inntak 
kBq 

Ferskvannsfisk 
Reinsdyrkjøtt 
Annet 

13 
67 

1.6 
18.0 

21 
1206 

11 

Totalt inntak 1238 

Gjennomsnittlig inntak for en person i husholdene ville ligge 
rundt 1200 kBq dersom kostholdet var opprettholdt som normalt, 
Kostholdsundersøkelsen dette året viser imidlertid at det vir-
kelige inntaket bare utgjør 1/10 av dette inntaket (130 kBq 
første år etter ulykken). I tabell 6 er det ved den teoretiske 
beregning forutsatt at ca 25% av konsumert reinsdyrkjøtt er 
slaktet før Tsjernobyl-ulykken. Dette bygger på opplysninger 
fra kostholdsundersøkelsen. 

Tabell 6 
Beregnet inntak av radioaktivt cesium forutsatt at 25% av 
konsumert reinsdyrkjøtt er slaktet før Tsjernobyl-ulykken. 

matvarer mengde 

*g 
aktivitet 

kBq/kg 
inntak 
kBq 

Ferskvannsfisk 
Reinsdyrkjøtt 
før ulykken 
Reinsdyrkjøtt 
etter ulykken 

13 

18 

49 

1.6 

0.3 

18.0 

21 

5 

882 

Toti It inntak 919 j 

Inntaket av radioaktivt cesium for en person i gjennomsnitts-
husholdet ville da vært ca. 900 kBq. Cesiuminnholdet i fersk-
vannsfisken er beregnet utfra verdiene for de forskjellige 
kommuner. Det benyttes et veid gjennomsnitt der cesiuminnhold
et i fisken i hver kommune teller etter hvor mange hushold som 
kommer derfrå. Det gjennomsnittlige cesiuminnholdet er på 
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denne måten estimert til 1.6 kBq/kg. Prinsippet er det samme 
ved beregning av cesiuminnholdet i reinsdyrkjøtt. Som nevnt i 
bilag (side 34) er det regnet en vinterverdi og en sommer-
verdi for kjøttet. Da det vanligvis blir brukt mest kjøtt fra 
vinterslakt, har vi latt vinterverdiene telle 90% og sommer-
verdiene 10%. Det estimerte cesiurainnhold i reinsdyrkjøtt i 
områdene er således 18 kBq/kg. 

Fordi aktivitetsinnholdet i reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk 
varierer mye fra område til område, kan det være interessant å 
gjøre beregninger på lokalt nivå. De lokale verdier for 
aktivitetsinnholdet og forbruk kan da benyttes. Slike beregn
inger er gjort for fire reinbeiteoraråder og vist i tabell 7. 
Porutsetningene er som i tabell 5. 

Tabell 7 
Beregnet inntak av radioaktivt cesium e t t e r Tsjernobyl-ulykken 
uten endringer i kostholdet i fire forskjellige reinbeite-
distrikter, sammenlignet med det reelle inntaket. 

Beregnet inntak pr. person u 
kostholdsendringer: 

ten Reelt inntak pr. 
person første ir 
etter ulykken 
(med kostholcfs-
endringer): 

Østre Namdal-Nord Trøndelag: 
(o hushold) 

Ferskvannsfisk 6 kg a 2.7 
Rein 59 kg a 19 

kBq/kg 
kBq/kg 

16 
1121 

7 

kBq 
kBq 
KBq 

140 kBq Sum 1144 kBq 140 kBq 

Skjækerfjell- Nord Trøndelag 
(4 hushold) 

Ferskvannsfisk 8 kg å 2.7 
Hein 54 kg a 13 
Diverse 

kBq/kg 
kBq/kg 

22 
702 
7 

kBq 
kBq 
kP<I 

34 kBq Sum 731 kBq 34 kBq 

Essand - Sør Trøndelag: 
(6 hushold) 

Ferskvannsfisk 5 kg a 1 
Rein 60 kg å 5 
Diverse 

kBq/kg 
kBq/kg 

5 
300 
6 

kBq 
kBq 
kBq 

160 kBq Sum 311 kBq 160 kBq 

Bindal/Kappfjell - Nordland: 
[3 hushold) 

Ferskvannsfisk 5 kg å 1 
Rein 67 kg å 8 

kBq/kg 
kBq/kg 

S 
S36 
1(1 

kBq 
kBq 
kHn 

210 kBq Sum 551 kBq 210 kBq 
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Det er ikke gjort beregninger for effekten av de hensyn som er 
tatt ved internatskolene. Men det er klart at forandringene 
har hatt svært mye å si. Reinsdyrkjøtt utgjør en vesentlig del 
av internatkostenr og reinsdyrene i områdene rundt Snåsa og 
Hattfjelldal, hvor det ville vært naturlig å kjøpe kjøttet, 
har hatt høyt aktivitetsinnhold. 

Ef f.ekt_ av_end£inger_hos_de spes.iê t̂ utyâ a.te £ Sel og_Øyst.re 
SHdrej_ 
For disse gruppene har vi generelt få kvantitative opplysning-
er om kosten før Tsjernobyl-ulykken. De beste dataene har vi 
for forbruket av ferskvannsfisk. Ved hjelp av disse opp-
lysninger kan vi gjøre estimater for hvor mye større inntaket 
ville ha vært dersom gruppen ikke hadde redusert forbruket av 
ferskvannsfisk. 

Sel: Det gjennomsnittlige inntaket av fisk første året etter 
ulykken var 4 kg. Dette er 40% av normalt konsum. Inntaket et 
vanlig år er derfor ca 10 kg, dvs. ca 6 kg mer enn i år. Dette 
ville representert en tilleggsbelastning på rundt 23 kBq. 
Gjennomsnittlig belastning for mennene i Sel ville da vært 57 
kBq mot 39 kBq første år etter ulykken. 

Øystre Slidre: Inntaket av ferskvannsfisk første år etter 
ulykken ligger på 5 kg. Dette er ca 57% av inntaket et vanlig 
år, det "normale" inntaket er da omtrent 9 kg. De 4 kg som 
kommer i tillegg ville ha representert et tilleggsinntak på ca 
23 kBq. Den gjennomsnittlige belastningen for gruppen ville da 
vært forhøyet fra 74 kBq til 97 kBq pr. person og år første 
år. Den reelle økningen i belastningen ved et normalt konsum 
vil i realiteten ligge over dette da personene i tillegg til å 
spise mer ferskvannsfisk vanligvis spiser mer av bl.a. vilt
kjøtt og reinsdyrkjøtt. 

Endr:in2e£ hos de_ti_lfel<ng_utvalg_te i Sel̂  og Os_lo: 
Opplysningane fra disse gruppene gTr for lTte grunnlag til å 
vurdere effekten av kostendringene. Por gruppen i Os^o vil 
forskjellen i belastning trolig være svært liten, mens den i 
Sel vil være noe større. For enkelte personer som vanligvis 
brukte mye reinsdyrkjøtt, viltkjøtt og ferskvannsfisk ville 
belastningen vært betydelig større enn den reelt var første 
år. 

3.2 Helkroppsmélinger 

Resultatene fra helkroppsmålingene av personene i undersøkels-
en er gitt i tabell S. Det radioaktive innholdet i kroppen er 
målt i (Bq/kg) total cesiumaktivitet (13"Cs og l I 7Cs) for de 
ulike gruppene. Resultatene er gitt for menn og kvinner sepa
rat. For reindriftssamene er det også gitt resultater fra hel-
kroppsmålingene av barn. 
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Tabell 8 
Radioaktivt innholå i kroppen av ""Cs og 1 I 7Cs gitt i Bg/kg 
kroppsvekt for de forskjellige gruppene. 

Gruppe Gjennomsnitt laveste høyeste Persentiler 
verdi verdi 25» ')0S 75* 

(Bq/kg) (Bq/kg) (Bq/kg) (Bq/Lg) 

Tilfeldig utvale te 
Oslo,menn 24 16 37 18 22 27 
Oslo,kvinner 20 9 34 16 18 22 
Sel,menn 70 20 226 55 60 80 
Sel,kvinner 38 13 70 27 35 48 

Spesielt utvalgte 
Sel,menn 60 29 114 45 57 70 
Ø.Slidre,menn 148 48 455 62 83 167 
Reindriftssamer, 

menn 507 78 2728 161 279 662 
kvinner 203 48 1320 87 137 233 
guttebarn 205 45 468 65 205 244 
jentebarn 146 35 827 52 79 139 

Helkroppsmålingene gav gjennomsnittsverdier på 24 Bg/kg 
kroppsvekt og 20 Bq/kg kroppsvekt for menn og kvinner i Oslo. 
Det var forholdsvis lave verdier og liten spredning blant per-
sonene i utvalget. Den laveste verdien var 9 Bq/kg og den 
høyest 37 Bq/kg. De målte verdiene i Sel lå høyere med 
gjennomsnittsverdier på 70 Bq/kg for menn og 38 Bq/kg for 
kvinner. Den laveste målte verdien var 13 Bq/kg og den høyeste 
var 220 Bq/kg. Det var en større spredning i målt aktivitets-
innhold i Sel enn i Oslo. 

De spesielt utvalgte personene i Sel hadde et aktivitets-
innhold på gjennomsnittlig 60 Bq/kg. 

Mennene som var spesielt utvalgt fra Øystre Slidre hadde et 
høyere kroppsinnhold av radioaktivt cesium enn de spesielt ut
valgte i Sel. Gjennomsnittsverdien var 148 Bq/kg. Laveste og 
høyeste verdi var henholdsvis 48 Bq/kg og 450 Bq/kg. 

Reindriftssamene målt i Snåsa hadde de høyeste verdiene med et 
gjennomsnitt på 510 Bq/kg for menn og 200 Bq/kg for kvinner. 
Gjennomsnittsverdiene for det målte kroppsinnholdet av radio
aktivt cesium for gutter og jenter var henholdsvis 210 Bq/kg 
og 150 Bq/kg. Det var stor spredning i de målte verdiene med 
laveste verdi på 35 Bq/kg og høyeste på over 2700 Bq/kg. 
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4. DISKUSJON 

4.1 Metodevurdering 

Ideelt for kostholdsundersøkelsen hadde vært å benytte en 
dobbeltporsjonsmetode. Da ville en fått analysert tilsvarende 
mengde av de matvarer den enkelte personen virkelig har spist. 
Denne metoden ville vært både tidkrevende og kostbar sett i 
forhold til de tilgjengelige ressurser. Utfra de faktiske 
forhold ble det valgt å benytte spesiallagde utfyllings-
skjemaer. Denne metoden bygger pa hukommelse. Eventuell feil
vurdering av konsum kan gi relativt store utslag for enkelt-
personer. Dette er spesielt tilfelle når det gjelder matvarer 
med høyt aktivitetsinnhold. Det ble antatt at denne feilkalden 
jevnes ut på gruppenivå. 

Som tidligere nevnt har matvarene et varierende aktivitets-
innhold bl.a. avhengig av tid og sted for uttak av prøve. Det 
er i undersøkelsen benyttet gjennomsnittsverdier for 
aktivitetsnivåene i matvarene, ikke aktiviteten i den enkelte 
matvare som er spist. Dette kan være en betydelig feilkilde. 
Eksempelvis kan det nevnes at for 50 analyserte fiskeprøver i 
Sel varierte verdiene fra 20 til nesten 30 000 Bq/kg, i Snåsa 
fra 300 til nesten 15 000 Bq/kg. Denne store variasjonen i 
verdiene for ferskvannsfisk skyldes varierende nedfall og for
skjellig næringsgrunnlag for fisken. Når det gjelder reinsdyr-
kjøtt er det spesielt store variasjoner mellom sommer- og 
vinterverdiene. Det er prøvd tatt hensyn til dette ved å 
benytte sommer- og vinterverdier i kostberegningene. Manglende 
kjennskap til opprinnelse av kjøttet» lokale forskjeller i 
aktivitetsnivå og slaktetidspunkt er usikkerhetsfaktorer, 
Spe&ielt er dette tilfellet for Nordland, hvor det for reins
dyrkjøtt ble valgt én verdi for hele fylket. Dette ble gjort 
fordi det forelå få data fra hvert enkelt reinbeiteområde. 

Det er ikke tatt hensyn til tilberedningsmåter som kan minske 
aktivitetsinnholdet i matvarer. Pra offentlig hold er det gitt 
råd om hvordan cesiuminnholdet kan reduseres med opptil 50%. 
Opplysningene fra denne undersøkelsen tyder på at mange har 
benyttet seg av rådene, spesielt ved tilberedelse av reinsdyr
kjøtt. Tradisjonelle tilbaredningsmetoder som koking og raking 
av fisk reduserer også innholdet. Inntatt aktivitetsmengde 
beregnet fra kostholdet kan dermed bli noe for høyt. 

Helkroppsmålingene ble foretatt i tidsrommet fra mars til mai 
1987. Resultatene herfrå viser aktivitetsnivået på den tiden 
mål ingene ble utført. Reinsdyrkjøttet har store sesongvaria-
sjoner i aktivitetsnivået. Man vil anta at dette vil gi til
svar ende variasjoner i aktivitetsnivået hos mennesker som 
spiser kjøttet. Mennesker har en halveringstid for radioaktivt 
cesium pa mellom 90 og 120 dager (8). I denne undersøkelsen er 
det benyttet en halveringstid på 100 dager. Ved konstant 
inntak av radioaktivt cesium vil det ta 100 dager før 
aktivitetsnivået i kroppen har nådd 50% av metning. Tids
punktet for målingene i denne undersøkelsen tilsier at person-
ene har nådd ca 90 ° av metning. Det er her og i utgangs-
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punktet for beregning av årsdosen forutsatt konstant inntak av 
radioaktivt cesium over hele året. i en tidligere undersøkelse 
fra Kautokeino 1970 til 1971 (6) er det sett på sammenheng 
mellom variasjonene i hclkroppsaktiviteten for samer og 
sesongvariasjoner i aktiviceten i reinsdyrkjøtt. Undersøkelsen 
tydet på at verdien fra helkroppsmålingene foretatt i mars-
april er tilnærmet lik årsgjennomsnittet. 

4.2 Resultatvurdering 

Resultatene gitt i Tabell 2 og 8 fra både kostholdsunder-
s^kelsen og helkroppsmålingene viser at reindriftssamene har 
både det gjennomsnittlig største inntaket av cesium gjennom 
matvarer og det høyeste gjennomsnittlig aktivitetsnivået i 
kroppen gitt i Bq/kg. Kostholdsundersøkelsen er ikke foretatt 
på individnivå, men på husholdsnivå. Helkroppsmålingene tyder 
på at menn har rundt dobbelt så høyt aktivitetsnivå i kroppen 
som kvinner og barn. Den høyere verdien for menn i helkropps
målingene skyldes i hovedsak at menn konsumerer mer enn 
kvinner og barn. Kvinner skiller trolig også hurtigere ut 
cesium enn hva tilfellet er hos menn (6). Kostholdsunder
søkelsen viser at det høye aktivitetsnivået hos samene i 
første rekke skyldes det høye forbruket av reinsdyrkjøtt med 
høyt aktivitetsnivå. Hele 90% av cesiuminntaket skyldes konsum 
av reinsdyrkjøtt. En undersøkelse i Finnmark foretatt i 1963 
(7) viste at blant samene spiste menn henholdsvis 71% og 
kvinner 29% av det konsumerte reinsdyrkjøttet. Ved å benytte 
disse data kan det gjøres en beregning for forskjell i cesium-
inntak hos kvinner og menn. Kvinnene i undersøkelsen ville da 
hatt et inntak på 80 kBq og mennene et inntak på 180 kBq. 
Dette estimerte forholdet i inntatt aktivitetsmengde mellom 
menn og kvinner stemmer godt overens med forholdet beregnet 
fra helkroppsmålingene. 

Både helkroppsmålingene og kostholdsberegningene viser at de 
spesielt utvalgte personene i Øystre Slidre har det nest 
høyeste aktivitetsnivået, med et inntak av radioaktivt cesium 
som er omtrent halvparten av inntaket hos samene. Kostholds-
dataene viser at det er ferskvannsfisk og reinsdyrkjøtt som 
gir det største bidrag (70%) av det totale cesiuminntaket. 

De spesielt utvalgte i Sel kommune hadde et markert lavere 
aktivitetsinnhold i kroppen og lavere beregnet aktivitets-
inntak gjennom kosten enn personene i Øystre Slidre. Dette kan 
forklares ved at de hadde spist svært lite reinsdyrkjøtt og 
noe m ; dre ferskvannsfisk enn personene i Øystre Slidre. Ned
fallet etter Tsjernobyl-ulykken var også mindre i Sel enn i 
Øystre Slidre. Det kan diskuteres hvorvidt alle i gruppen 
utfylte de kriterier som var satt for de spesielt utvalgte. 
Det kan virke som en del av personene verken jaktet eller 
fisket roer enn det som er vanlig i kommunen. Det er likevel 
mulig at gruppen ville hatt et betydelig høyere inntak dersom 
ingen kostendringer var foretatt, gruppen i Sel hadde redusert 
bruken av ferskvannsfisk mer enn gruppen i Øystre Slidre. 

For de to tilfeldig utvalgte gruppene i Oslo og Sel viser både 
kostholdsdataene og helkroppsmålingene at den totale belast-
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ningen har vært liten. Tross svært dårlig fremmøte i Oslo 
ligger verdiene på et nivå som virker sannsynlig. Forskjellen 
mellom menn og kvinner er i samme størrelsesorden som hos 
samene med en faktor på 2,0 i Oslo og 1,7 i Sel. Gruppen i Sel 
har et beregnet inntak og et aktivitetsnivå i kroppen som er 
omtrent det dobbelte av verdiene i Oslo. Sel kommune fikk for
holdsvis mye nedfall etter Tsjernobyl-ulykkenf mens Oslo 
liggar i et område av landet som fikk lite. En kan anta at 
nivået for befolkningen generelt i Norge vil ligge et sted 
mellom verdiene for Sel og Oslo. 

Hovedbidraget til inntaket av radioaktivt cesium for de til
feldig utvalgte personene kommer fra melk og storfe. I Sel 
kommune spiller ferskvannsfisk også en viktig rolle og i Oslo 
bidrar matvarer fra "diverse grupper" med en betydelig del. 

4.3 Resultatene sett i sammenheng med Helsedirektoratets 
retningslinjer og kostholdsråd 

I følge retningslinjer fra Helsedirektoratet bør totalinntaket 
av cesium ikke overstige 400 kBq pr. person det første året 
etter reaktorulykker, og 80 kBq de følgende år. I de gruppene 
som ar undersøkt her ligger inntaket over 400 kBq kun i to 
hushold hos samene. I det ene tilfellet gjelder det en mann 
som bor alene. Det beregnede inntaket hos ham var 560 kBq. I 
det andre husholdet var det tre personer, to av dem, to menn 
møtte til undersøkelsen. Det beregnede inntaket pr. person i 
dette tilfellet lå ved grenseverdien på 400 kBq. Beregningene 
gjelder husholdsnivå og det kan ikke utelukkes at enkelt-
personer også i andre hushold overskrider grenseverdien. Men 
seiv om vi søker å korrigere for forskjellig inntak for menn 
og kvinner vil likevel kun de som er nevnt ovenfor overskride 
grensen på 400 kBq. 

For gravide og diegivende anbefalte Helsedirektoratet at inn
taket av radioaktivt cesium ikke burde overskride 50 kBq. 
Gjennomsnittsinntaket for den samiske gruppen ligger langt 
over dette. 

For andre grupper enn den samiske har det beregnede gjennom
snittlige cesiuminntak ligget langt lavere enn Helse
direktoratets grense på 400 kBq. 

Dersom alle hadde spist som vanlig og ikke gjort noen endring-
er pga. Tsjernobyl-ulykken, ville det reelle inntaket av 
radioaktivt cesium vært betydelig større enn det var første år 
etter ulykken. I alle grupper unntatt reindriftssamene ligger 
nivået så langt under Helsedirektoratets grenseverdi at ingen, 
eller svært få, ville nå over denne verdien ved et normalt 
konsum. 

Beregningene som er gjort for samene viser, imidlertid, at 
aktivitetsinntaket ville vært mangedobbelt hvis ingen hensyn 
var tatt. Dersom vi antar at det var blitt benyttet like mye 
reinsdyrkjøtt første år etter ulykken som et vanlig år (tabell 
6) og vi bruker en beregnet verdi for innholdet av radio
aktivitet i den reinen som er lokalt slaktet, ville vi ha et 
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gjennomsnittlig inntak på 900 kBq for en person i gjennom-
snittshusholdet. De aller fleste reindrifssamene ville ha 
overskredet grensenivået på 400 kBq. Ved å gjøre beregninger 
der en tar hensyn til forskjellen i konsum hos kvinner og menn 
får vi et midlere inntak av cesium i denne gruppen på 1300 kBq 
for menn og noe over 500 kBq for kvinner dersom kostholds-
rådene ikke var fulgt eller andre hensyn ikke var tatt. 

4.4 Doseberegninger og sammenheng mellom doser beregnet 
fra helkroppsmålingene og kostholdsunders ske Isen 

Det er mulig å estimere dosen det første året etter 
Tsjernobyl-ulykken både fra helkroppsmålingene og kostholds-
undersøkelsen. 

Metoden for å estimere den effektive doseekvivalenten fra 
aktivitetsnivåer i matvarer er diskutert i litteraturen {8J. 

Den effektive doseekvivalenten benyttet for helkroppsmålingene 
er tatt fra NRPB {9). Den er gitt til 

"'Cs : 3.65 * IO"5 mSv/Bq 
l 3"Cs ; 5.62 * IO"5 mSv/Bq. 

"osen beregnet er dcsen det første året etter ulykken fra en 
konstant helkroppsaktivitet. 

Tabell 9 
Doser beregnet fra henholdsvis kostholdsundersøkelsen og hel
kroppsmålingene. Effektiv doseekvivalent er beregnet i \i5v det 
første året. Korrelasjonen mellom dosene beregnet fra inntak 
av næringsmidler og doser beregnet fra helkroppsmålingene e r 
også v i s t . 

Gruppe 
Dose i uSv fra 
kostholdsdata 
gj.snitt(område) 

Dose i uSv fra 
helk roppsmå1 i ngene 
gj.snitt(område) 

Korrelasjone-
koeffesient* 

Tilfeldig 
utvalgte 

Oslo,menn 
Os lo,kvinner 
Sel ,menr. 
Sel,kvi nner 

200 
110 
480 
240 

(110- 390) 
( 60- 320) 
(130-2100) 
( 70- 970) 

78 
65 
220 
123 

( 50- 120) 
( 30- 110) 
( 60- 730) 
( 40- 220) 

.28 

.46 

.76 

.34 

Spesielt utvalgte 
Sel 500 
O.Slidre 1040 

(210-2016) 
1420-3220) 

200 
485 

(130- 360) 
(150-1470) 

-.26 
.84 

Reindrifcs-
samer 

1820 (210-7770) 1120 (230-5820) .67 

Alle 390 
(unntatt samer) 

( 60-3200) 190 ( 30-1470) .80 

* Korrelasjonen mellom beregnet dose fra helkroppsmålingene 
og dose beregnet fra kostholdsdata på individnivå. 
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I Tabell 9 er de gjennomsnittlige dosene beregnet fra hel-
kroppsmålingene og kostholdsundersøkelsen. Maksimal og mini-
malverdiene er ført opp sammen med korrelasjonen mellom 
dosene. Forholdet mellom gjennomsnittsdoser beregnet fra kost
holdsundersøkelsen og gjennomsnittsdoser beregnet fra hel-
kroppsmålingene varierer mellom 1.6 for samer til 2.2 for 
målte personer i Sel (se figur 4). Korrelasjonen mellom doser 
beregnet for samer for seg og alle de andre personene som 
deltok i undersøkelsen for seg er henholdsvis 0.67 og 0.80. 
Korrelsasjonen mellom dosene beregnet fra kostholds-
undersøkelsene og helkroppsmålingene for personene som deltok 
i undersøkelsen fra Øystre Slidre var 0.84. For de andre 
gruppene der verdiene er lave og det var liten spredning i 
dataene var korrelasjonen dårligere. Det er spesielt en gruppe 
som hadde en meget dårlig korrelasjon nemlig de spesielt ut-
valgte fra Sel. 

En del av forklaringen på at doser beregnet fra kosthold er 
tilnærmet det dobbelte av doser beregnet fra helkroppsmålinger 
kan være systematiske feil i kalibrering i målingene eller i 
kostholdsundersøkelsen. Når det gjelder kostholdsundersøkelsen 
kan en systematisk feil være at det ikke tas hensyn til 
hvordan tilberedning av maten kan endre aktivitetsnivået til 
matvarene som blir konsumert. Aktivitetsnivået i noen matvarer 
kan ved tilberedning synke til bortimot det halve. Det vil 
også være en forsinkelseseffekt på konsum av matvarer. Mat fra 
før Tsjernobyl-ulykken ble spist lenge etter ulykken. Det er i 
undersøkelsen forsøkt tatt hensyn til dette for noen av mat
varene som reinsdyrkjøtt, vilt, ferskvannsfisk, småfe og ville 
bær. Til tross for dette kan dosen beregnet fra kostholds
undersøkelsen være noe for høy pga. denne effekten. 

Kostholdsundersøkelsen viste at det ble foretatt tildels store 
endringer mbp. inntak av matvarer med nøyt aktivitetsnivå. 
Dersom disse kostendringene ikke ble foretatt ville en anta 
doser til de forskjellige gruppene det første året etter 
ulykken som angitt i tabell 10. Det er bare for ferskvannsfisk 
og reinsdyrkjøtt en har opplysninger om kostendringer. For 
personene i Sel og Øystre Slidre har en bare opplysninger om 
endringer av konsumet av ferskvannsfisk. Dosene ved et normalt 
konsum ville derfor muligens vært enda høyere enn angitt i 
tabell 10. 
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REINORIFTSAMER, SNASA 

Doser CmSv) beregnet fra kast-
holdsundersaloLse 

Doser (mSvJ beregnet fra helkropps-
måling 
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Figur 4 
Forholdet mellom beregnet dose fra helkroppsmalingene og kost-
holdsundersøkelsen hos relndriftssamer i Sør-Norge og til
feldig utvalgte menn i Oslo. 
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Tabell 10 
Effektiv doseekvivalent første år etter ulykken med og uten 
kost holds til tak. 

! med kostholds 
endring (mSv) 

uten kostholds 
endring (mSv) 

Sei 
Ø.S1idre 
Snåsa 

0.5 
1.0 
1.8 

0.9 ') 

1.4 ') 
13-18 ') 

1) Vurdert ut £ra endringer i konsum av ferskvannsfisk 
2) Vurdert ut fra endringer i konsum av ferskvannsfisk 

og reinsdyrkjøtt 

Det er ikke tilstrekkelig med opplysninger om endringer av 
kostholdet for de tilfeldig utvalgte personene i Sel og Oslo 
til å angi dosen uten kostendringer. 

Den totale dosen etter Tsjernobyl-ulykken er avhengig av de 
effektive halveringstidene for de to cesium-isotopene i nær-
ingsmidler. Det er knyt tet en del usikkerhet til bestemmelsen 
av halver ingstiden. Det ble gjort følgende antagelser: Vanlige 
matvarer antas å ha en effektiv halveringssstid på 1-3 år. Den 
effektive halveringstiden for reinsdyrkjøtt er 4-6 år. 
Estimert totaldose ekvivalent over 50 år med og uten kost-
holdsendringer er vist i tabell 11. 

Tabell 11 
Estimert total doseekvivalent over 50 år med og uten 
kostholdsendringer. 

med kostholds 
endring (mSv) 

uten kostholds 
endring (raSv) 

Tilfeldig utvalgte 
Os 1o,mo n n 
Oslo,kvinner 
Sel,menn 
Sel, kvi nner 

Spesielt utvalgte 
O.Slidre,alle 
Reir.dr i f tssamer 

1.1 - 3.3 
0.2 - 0.5 
0.7 - 21 
0.3 - 1.0 

3 - 4 
6 - 9 

10 - 15 

5 - 8 
6 - 1 2 

100 - 150 
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5. KONKLUSJON 

Det er mulig å trekke følgende konklusjoner fra resultatene av 
denne undersøkelsen. 

Den gjennomsnittelige effektive doseekvivalenten som skyldes 
inntak av næringsmidler det første året etter Tsjernobyl-
ulykken, er estimert til å ligge i området mellom 0.12 og 0.25 
mSv, En fjerdedel av dosen skyldes konsum av melk. 

For spesielt utsatte grupper untatt reindriftssamene er dosene 
estimert til å være mellom 0.5 og 1*0 mSv det første året. 
(Jærmere 90% av dosen skyldes konsum av ferskvannsfisk, reins
dyrkjøtt og melk. 

De fleste reindriftssamene har trolig fått doser mellom 1 og 3 
mSv det første året. Størstedelen (90%) skyldes konsum av 
reinsdyrkjøtt. 

Kostendringer etter Tsjernobyl-ulykken har redusert dosene 
drastisk, spesielt hos utsatte grupper. Samene ville i 
gjennomsnitt fått doser som var 7-10 ganger høyere uten kost
endringer. For de spesielt utsatte gruppene utenom samene 
ville dosen vært den dobbelte dersom konsumet av ferskvanns
fisk og reinsdyrkjøtt hadde vært normalt. Det er vanskelig på 
grunn av lite tallmateriale å estimere reduksjonen i dosen hos 
de tilfeldig utvalgte. 

Det er rimelig å anta at kostholdsrådene som er formulert, har 
bidratt til endringer i kostholdet. Endrede tilberednings-
metoder har også redusert dosene. Nærmere halvparten av alle 
storbrukere av reinsdyrkjøtt har aktivt endret tilberednings-
metoden for at aktivitetsnivået i reinsdyrkjøttet skulle bli 
redusert. 

De totale dosene over 50 år vil for samene ligge i området 
10-15 mSv med kostholdsendringer, mens de kan nå opp mot 
100-150 mSv uten slike endringer. Por andre spesielt utvalgte 
vil dosene over 50 år ligge i området 6-9 mSv med kostholds
endringer og 8-12 mSv uten. 

Helkroppsmåling og kostholdsundersøkelse gir data som harmon
erer rimelig godt til hverandre, spesielt for de høyere 
nivåene i de spesielt utvalgte grupper. Estimert dose fra 
kostholdsdata ligger imidlertid ca. dobbelt så høyt som dose 
beregnet fra helkroppsmåling. 
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BILAG 

Inntak av matvarer 

For å bestemme det reelle inntaket av matvarer i undersøkelsen 
er det nyttet spørreskjemaer av ulike typer. Tabell 1 viser 
hvilke typer spørreskjemaer som er nyttet på de forskjellige 
stedene, og om det er spurt etter opplysninger for individet 
eller husholdet. 

Tabell 1 
Type spørreskjema som er benyttet i de ulike gruppene, angitt 
ved avkryssing, tiår ikke annet er oppgitt er det samlet inn 
datt? på individnivå. 

Tilfeldig utvalg Spesielt utvalg Reindrifts-
Sel, Oslo Selr 0« Slidre saner 

Frekvensskjerna 

Forbruksskjema 

24 h-recall 

Matdagbok 

x x 
husholdsnivå 

x x 
husholdsnivå 

x 
husholdsnivå 

x x 

x 

Datainnsamling er hovedsakelig foregått ved intervju. Av 
praktiske hensyn fylte de tilfeldig utvalgte personene i Sel 
seiv ut skjemaet, men de som ønsket det fikk hjelp. 

Inntaket er i hovedsak beregnet utfra frekvensskjemaet. Her er 
det oppgitt hvor ofte og tildels i hvilke kvanta ulike 
næringsmidler er brukt. Angitt forbruk på husholdsnivå det 
siste året er nyttet som supplerende data. Mengdene fra de to 
spør reformene er satt mot hverandre og det totale forbruk 
eventuelt korrigert. Opplysninger om hva som er spist fore-
gående døgn <24 h-recall) og kostbeskrivelse for en uke 
(matdagbok) er brukt som tilleggsmateriale og ikke direkte i 
beregningene. Skjemaene innehclder også spørsmål om endringer 
i kosten pga. Tsjemobyl-ulykken. 

Mengdeberegning ble gjort utfra frekvens. Alle matvareslag er 
regnet i nettovekt og blandingsprodukter av kjøtt elle.' fisk 
er omregnet til ren vare. Omregn!ngsfaktorene er basert på 
opplysninger fra Avdeling for Kostholdsforskning, universitet
et i Oslo. Det er estimert standard porsjonsmengder. Forholdet 
mellom inntatt mengde hos kvinner og «enn er basert på tidlig-
ere undersøkelser (1) av forventet energiinntak (2). Porsjons-
størrelsen av kjøtt og fisk er satt noe høyere hos reindrifts-
samene ut fra en vurdering av de porsjonsmengder som er opp
gitt. 
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Det er ikke spurt spesielt om bruk av matvarer som ikke for
ventes a gi noen større mengde radioaktivitet. Dette gjelder 
cerealier, poteterr grønnsaker, frukt, hagebær, egg, fjørfe og 
meieriprodukter (unntatt melk og brunost). For de spesielt ut-
valgte personene gjelder det også brunost og for samene 
brunost og melk. 

Inntaket av disse varene er beregnet utfra Statistisk Sentral-
byra's forbruksundersøkelser (2) hvor antatt forbruk pr. 
person og dag er oppgitt. For å finne forskjellen i inntak for 
kvinner og menn er det antatt at de spiser samme type mat, men 
at den totale mengde varierer. Vurderingen av mengde er basert 
på opplysninger om forventet energiinntak (Statens Ernærings
råd (3)). Når det gjelder konsum av melk nos samene er mengd
ene basert på informasjon fra 24 h recall og data fra en 
undersøkelse på reindriftssamer i Karasjok (4). 

For de tilfeldig utvalgce personene i Oslo og Sel gjelder alle 
data på individnivå, det er kim benyttet frekvensskjerna. Når 
det gjelder bruk av ferskvannsfisk, reinsdyrkjøtt, viltkjøtt 
og ville bær fra tiden etter Tsjernobyl-ulykken er det spurt 
om hvor maten kommer fra og hvor mye som er konsumert. Da det 
ikke forventes at denne gruppen har et spesielt høyt forbruk 
av matvarer med høyt aktivitetsinnhold vil andre matvarer med 
relativt lavt innhold utgjøre en stor del av det totale inn
taket. Det er derfor tatt med spørsmål om andre matvarer. I 
beregningene er det tatt hensyn til forbruk av brunost, kjøtt
pålegg og fiskepålegg. For å finne forbruket av melk er det 
spurt om hvor mange glass som drikkes pr. dag og lagt til en 
viss mengde som en kan regne med tas inn via andre matvarer 
(5). 

For de spesielt utvalgte i Sel og Øystre Slidre er det brukt 
frekvens og forbruksskjerna som er tilnærmet likt det som er 
brukt hos reindriftssamene. Aktivitetsinntak er beregnet på 
individnivå og standard porsjoner for henholdsvis kvinner og 
menn er benyttet i beregningene. I skjemaet er det egne 
rubrikker for bruk av melk, ville bær og sopp. Det er videre 
undersøkt tidspunkt og sted for jakt og fiske. Det er også 
spurt om de respektive har fisket mer, eventuelt mindre etter 
reaktorulykken, eller om vedkommende har sendt inn egne prøver 
til analyse for å finne cesiuminnholdet. 

Når det gjelder reindriftssamene ville det ideelt sett vært 
best å samle inn data på individnivå, men av praktiske grunner 
er dataene samlet inn for husholdningene. Dette ble gjort 
bl.a. fordi den tilgjengelige tid til innsamling av data var 
begrenset og personene møtte familievis. For reindriftssamene 
er konsumet av reinsdyrkjøtt spesielt viktig å få frem. Dette 
kjøttet blir brukt i svært mange varianter og til ulike 
måltidstyper. A få frem gode tall for konsum hos den enkelte 
ville derfor være relativt krevende. Ved å spørre etter hvor 
mye kjøtt som var brukt totalt for husholdet var det lettere 
å få gode data. Forbruket kunne da oppgis i bl.a. antall rein 
slaktet og spist. Ved å bruke denne fremgangsmåten er det 
regnet ut et gjennomsnittsinntak for personene i husholdet. 
Dette er brukt i de videre beregnlnger for gruppen. For å 
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kunne bestemme cesiuminnholdet i reinsdyrkjøtt og ferskvanns-
fisk er det også her spurt om hvor og når reinen er slaktet og 
hvor det er fisket. 

Innhold av cesiumnuklider j matvarer 

Verdier brukt i alle områder: 
Tabell 2 viser hvilke verdier som er benyttet for innholdet av 
radioaktivt cesium i næringsmidler på landsbasis. 

Tabell 2 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i matvarer 
- på landsbasis. 

Aktivitets 
innhold1) Fotnote 

Matvarer Bq/kg 

Saltvanns-og oppdrettsfisk 10 3) 
Sau 300 3) 
Storfe (og kjøttpålegg) 100 3) 
Svin 25 4) 
Fjørfe og egg 5 4) 

Reinsdyrkjøtt:. 
- Lavt aktivitetsinnhold z) 750 4) 
- slaktet før Tsjernobyl-ulykken 30C «) Sau og vilt slaktet før Tsjernobyl- 50 4) 
ulykken 
Ekte geitost, PG 33 300 5) 
Gudbrandsdalsost, G 35 200 5) 
Hysost, F 33 150 5) 
Hvitost smør og 

diverse meieriprodukter 20 3) 

Grønnsaker, frukt og b»r 10 3) 
Kornprodukter og potet 5 3) 
Tyttebær, blåbær 100 5) 

1) Forholdet mellom "'Cs og 1 , 7Cs er antatt å vmre 1:2 
2) Reinsdyrkjøtt fra Finnmark og andre omrader hvor kjøttet var 

lite kontaminert, også brukt for kjøtt kjøpt i butikk. 
3) Analyse data hentet fra: Helserisiko i forbindelse med 

radionuklider i naringsmidler. Forholdene etter reaktor-
ulykken i Tsjernobyl. Rådgivende utvalg for naringsmiddel-
toksikologiske spørsmål rapport 1, 1967. 

4) Opplysninger fra SIS. 
5) Analysedata fra Helsedirektoratets database supplert med 

data fra Kontrolllnstitutt for Heieriprodukter (MM). 
Verdier over tiltaksgrense* er ekskludert. 
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Verdier brukt lokalt: 
Verdiene er beregnet for fylker og kommuner. Gjennomsnitts-
innholdet fra Helsedirektoratets database er benyttet som 
estimat for cesiuminnholdet i matvarer. Når det foreligger raer 
enn fem anaJyseresultater for en matvare i en bestemt kommune 
er det vanligvis beregnet en lokal verdi for matvaren. I de 
tilfeller man bar få analyser er verdien i tillegg sett i 
sammenheng med nedfallskartet, beregnet på grunnlag av jord-
prøvedata, fra Statens institutt for strålehygiene (6). Dersom 
det er god overensstemmelse mellom analyseresultatet for mat
varen og jordprøven er aktivitetsinnholdet i matvaren antatt å 
være representativ. For kommuner med færre enn fem analyser 
for en matvare er det benyttet fylkesmiddelverdier. 

Tabell 3 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i matvarer hvor det 
eksisterer analyseresuJtater på fylkes eller kommunenivå.1} 

FYLKE KOMMUNE 
Akti vitetsinnhold Aktivi tetsinnhold 

Matvarer Bq/kg antall analyser Matvarer BqAg antall anal yser 

ELG ELG 
Oppland 320 106 Sel 230 a N.Tr.lag 300 140 Ø.Slidre 340 20 
Nordland 400 48 Snåsa 320 13 
Andre 300 2) Brønnøy 520 26 
fylker Bindal 520 S 

VILT (unn att ei i og rein) 
Oppland 1200 38 
S.Tr.lag 500 2 
N.Tr.lag 1000 44 
Nordland SOO 20 
Andre S00 2) 
fylker 

MOLTER 
Oppland SOO 36 O.Slidre 1000 5 
S.Tr.lag 100 41 Røros 100 11 
N.Tr.lag 200 54 Meråker 200 6 
horc*land 400 9 Snåsa 300 15 
Ar die 100 2 2) 
fylker 

HELK 
Oslo 17 
(fellesme erlet) 
Oppland 43 
S.Tr.lag 25 
N.Tr.lag 30 
Nordland 46 

1) Forholdet nelloa ' "c« og ' "C« er antatt a vare 1:2 
Z) vurdert utfra ti lgjengelige analyaeresultater. 
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Verdiene for melk er regnet ut for hvert fylke. Utfra analys-
ene er det regnet ut et gjennomsnitt pr. måned. Gjennomsnittet 
av månedsverdiene er brukt som representativ verdi for fylket 
over hele året. 

Alle viltslag, med unntak av elg og rein, er slått sammen i en 
gruppe. Dette er gjort fordi bruken av disse dyresla^ene er 
relativt liten. De som har brukt mest har oftest brukt flere 
dyreslag. Det foreligger få analyser for hvert sted og hver 
dyreart. Beregningene er gjort utfra dyreslagene hjort, rådyr, 
hare og fugl, Verdiene er vist i tabell 3. 

Tabell 4 
middelverdi for totalt innhold av radioaktivt cesium i fersk-
vannsfisk (ørret) fra ulike kommuner. 1) 

Hidlere aktivitets-
Fylke/Kommune innhold 

Bq/Kg 
Antall analyser 

OPPLAND 
Sel 4700 50 
Øystre Slidre 5700 es 
Vang 2900 33 

SØR TRØNDELAG 
Rennebu 600 6 
Røros 1000 12 
Tydal 900 2 

NORD TRØNDELAG 
Verran 1200 14 
Namdalseid 700 4 
Meråker 1400 9 
Snåsa 2700 28 
Lierne 3400 15 
Namskogan 3700 11 
Høylandet E00 12 
Nærøy 800 7 
Namsos 700 2 

NORDLAND 
Bindal 1000 3 
Hattfjelldal 1700 2) 
Rana 700 2) 
Hemnes 300 2) 
Lurøy 300 2) 
Hedmark, Østerdalen 1200 7 
Diverse kommuner 300 3) 
med lite nedfall 

1) Forholdet mellom "'Cs og l>yCa ble antatt å være 1:2 
2) Ingen analyser, Cs-innholdet er estimert utfra 

nedfallsmønsteret og radioaktlviteter 1 fisk i nabokommuner. 
3) Estimat for kommuner med lavt aktivitetsnivå i jordprøver 

og med få eller ingen analyseprøver på fisk. 
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Ferskvannsfisk: 
For ferskvannsfisk er det for hver av de kommunene som er med 
i undersøkelsen, beregnet en gjennomsnittsverdi basert på 
analysedata for ørret. Dette er vist i tabell 4. 

I kommuner med svært få analysedata for fisk (mindre enn 5) er 
det i beregningen gjort en sammenlikning med nabokommuner samt 
med nedfallsnivået fea jordprøvedata (6). Dette gjelder 3 
kommuner i Nordland, Hemnes, Rana og Hattfjelldal. 

Noen av de utvalgte personene fra Oslo har brukt ferskvanns-
fisk fra kommuner rundt om i landet. I kommuner med lav 
cesiumaktivitet i jordsmonnet (6) eller med få analyseprøver 
med lave verdier er det estimert et nivå på 300 Bq/kg fersk
vannsf isk . 

Enkelte analysedata er hentet fra en rapport fra fylkesmannen 
i Nord-Trøndelag (7). 

Reinsdyrkjøtt; 
Aktivitetsinnholdet i reinsdyrkjøtt har tildels vært svært 
nøyt. Innholdet viser store variasjoner og er avhengig av års-
tiden. Om vinteren når dyrene går på vinterbeite kan Cesium-
Innholdet være 10-12 ganger høyere enn om sommeren. Hvilket 
beiteområde dyret kommer fra spiller også en viktig rolle. Se 
tabell 5. 

I Øystre Slidre og Sel kommune er gjennomsnittet av alle 
analyserte prøver benyttet. Tallene er aviundet til nærmeste 
hele tusen: 

Øystre Slidre 13 000 Bq/kg - 16 analyser 
Sel 10 000 Bq/kg - 16 - " -
Dovre 10 000 Bq/kg (antatt) 

Fordi samene bruker mye reinsdyrkjøtt er det lagt ned en del 
arbeid i å finne representative verdier. Samene deler områdene 
inn i reinbeitedistrikter etter hvilke steder de forskjellige 
reinflokkene benytter. Fordi cesiuminnholdet i dyrene i stor 
grad avhenger av beitested er beregningene foretatt for de 
enkelte reinbeitedistrikt. 

Så langt det er mulig er det funnet en verdi for reinslakt om 
sommeren og tidlig på høsten samt en verdi for reinslakt sent 
på høsten eller om vinteren. Når personen som deltok i under
søkelsen kunne tidfeste slaktetidspunktet er de tilsvarende 
vinter eller sommerverdier for det området benyttet. Når 
slaktetidspunktet er ukjent er det benyttet en middelverdi 
mellom sommer og vinterslakt. 

I områder hvor det foreligger svært få analyser er det brukt 
tilnærmede verdier fra nærliggende områder med relativt lik 
mengde radioaktivt nedfall. 

I Nordland fylke forelå det relativt få analyser i tillegg til 
at disse var utført på ulike tidspunkt. Grunnlaget for å sette 
egne verdier til hvert reinbeitedistrikt var derfor dårlig. 
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Det er derfor benyttet fellesverdier for hele fylket. 
I de tilfeller hvor det er gjort analyse på kjøttet som er 
spist/ er de oppgitte verdier benyttet. Det er ikke tatt 
hensyn til tilberedningsmåten og eventuelt reduksjon i 
aktivitetsnivået. 

Tabell 5 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i reinsdyrkjøtt,1). 
Verdier benyttet i de ulike reinbeitedistrikt. 

Sonun er Vinter 
Aktivitet antall Aktivitet antall Årsmiddel-

Reinbeiteområde innhold prøver innhold prøver aktivitetsinnh. 
(Bq/kg) (Bq/kg) (Bq/kg) 

SØR TRØNDELAG 
Essand 1 000 15 10 000 81 5 000 
Riasten 3 000 3 10 000 120 -Trollheimen 1 600 5 io ooo 
NORD TRØNDELAG 
Fosen 1 COO 4 15 000 2) 8 000 
Færen 3 000 2 36 000 3) 20 000 
Lure /Brandfjell 4 000 5 35 000 30 -Skjærfjell 2 000 2) 23 000 40 13 000 
Ø.Namdal 3 000 4 36 000 41 19 000 
V.Namdal 3 000 4 15 000 14 -
NORDLAND 
Alle områder 4 000 4) 12 000 6 5) 8 000 

1) Forholdet mellom 1 3 , C s og l s 7 C s er an ta t t å være 1:2 
2) Estimert l ik Vestre Namdal da nedfallsmengden er r e l a t i v t l ik 
3) Estimert l ik Østre Namdal da nedfallsmengden er r e l a t i v t l ik 
4) Vurdert utfra 8 analyser og nedfallsmønster i fylket 
5) Gjennomsnitt av 6 analyser on e t te r samråd med ansatte 

på SIS. 
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Stråledosen til enkelte utvalgte grupper tørste 
år etter Tsjernobyl-ulykken er undersøkt 
Statens institutt for strålehygiene har utført 
"helkroppsmålinger", mens Avdeling for 
kostholdsforskning ved Universitetet i Oslo har 
kartlagt kosthold og kostholdsendringer. 
Som folge av kostholdsendringer ble ikke 
stråledosen til utsatte grupper første året etter 
Tsjernobyl-ulykken urovekkende høy. Det er 
rimelig å tro at kostboMsråd har bidratt til dette. 
(Jndersøkelsene er gjennomført blant rein-
driftssamer og blant innbyggere i Sel, Øystre 
Slidre og Oslo. 


