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SAMMENDRAG 

For å undersøke dosebelastningen til befolkningen i Norge som følge av Tsjemobyl-
ulykken, ble fire grupper valgt ut i 1987. To av de utvalgte gruppene bestod av 
reindriftssamer fra Midt-Norge, (sørsamer), og spesielt utvalgte personer fra Øystre 
Slidre. Personene i disse gruppene ble antatt å ha et stort konsum av næringsmidler 
med et forholdsvis høyt radioaktivt innhold. De to siste gruppene besto av tilfeldig 
utvalgte personer uten noe spesielt kostholdstnønster, en gruppe fra Sel kommune og 
en fra Oslo kommune. I Sel var det radioaktive nedfallet betydelig, mens i Oslo var 
nedfallet lite. Personene i hver gruppe ble målt en gang i året ved 
helkroppsmålinger, og i forbindelse med helkroppsmålingene ble det også utført 
kostholdsundersøkelser. I 1990 ble to av de opprinnelig fire gruppene, Sel og 
reindriftssamer i Nord-Trøndelag, undersøkt. 

I tillegg er en gruppe samer i Kautokeino blitt målt hvert år siden 1965, mhp. 
helkroppsaktiviteter som følge av kjernefysiske prøvespregninger i atmosfæren. Også 
denne gruppen ble målt i 1990. 

Gjennomsnittlig helkroppsaktivitet for hver gruppe er sammenliknet med tidligere år, 
og gjennomsnittlig årlig dose er beregnet. Gruppen i Sel har en gjennomsnittlig 
helkroppsaktivtet på 2800 Bq for menn, og 690 Bq for kvinner. Sammenliknet med 
tidligere år viser gruppen i Sel en jevn, men langsom nedgang. Årlig dose for 1990 
er beregnet til 0.06 mSv. Gruppen av reindriftssamer i Nord-Trøndelag har en 
gjennomsnittlig helkroppsaktivitet på 23 800 Bq for menn, og 13 600 Bq for 
kvinner. Dette tilsvarer en årlig dose på 0.9 mSv for individene i gruppen i 1990. 
Sammenliknet med tidligere år viser reindriftssamene nedgang i helkroppsaktivitet de 
tre siste årene. Denne nedgangen er større blant menn enn blant kvinner. 

Gjennomsnittlig helkroppsaktivitet blant reindriftssamene i Kautokeino er 3230 Bq 
for menn, og 2000 Bq for kvinner. Gruppen har vist en jevn nedgang i 
helkroppsaktiviteter siden 1987. Årlig dose er beregnet til 0.13 mSv. 

Ved sammenlikning mellom kvinner og menn i alle gruppene, har kvinnene omtrent 
60 % av mennenes helkroppsaktiviteter. 
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SUMMARY 

In order to determine the doses from radiocesium in foods, after the Chernobyl-
accident, four groups were chosen in 1987. Two groups, presumed to have a large 
consumption of food items with a high radiocesium content, were selected. These 
were Lapp reindeer breeders from central parts of Norway, and hunters a.o. from the 
municipality of Øystre Slidre. Two other groups were randomly selected, one from 
the municipality of Sel, and one from Oslo. The persons in these two groups were 
presumed to have an average diet, the fall-out in Sel was fairly large (100 kBq/m2), 
where as in Oslo the fall-out level was low (2 kBq/m2). The persons in each group 
were monitored once a year with whole-body counters, and in connection with these 
countings, dietary surveys were preformed. In 1990 two of these groups were 
followed, the Sel-group, and the Lapps in central parts of Norway. 

In addition to these two groups, a group of Lapp reindeer breeders in Kautokeino, 
(northern parts of Norway) has been monitored since 1965. This group has had high 
whole-body contents of radiocesium, due to the fall-out from nuclear weapon tests. 
Also this group was monitored in 1990. 

This report consists of the results from the whole-body countings in 1990. Average 
whole-body activity in each group is compared to earlier year's results, and an 
average yearly effective dose equivalent is computed. The Sel-group has an average 
whole-body activity of 2800 Bq for men, and 690 Bq for women. Compared to 
earlier years, there is a steady, but slow decrease in whole-body activities. Yearly 
dose is calculated to 0.06 mSv lor 1990. The Lapps in central parts of Norway have 
an average whole-body content of 23800 Bq for men, and 13600 Bq for women. 
This results in an average yearly dose of 0.9 mSv for the individuals in the group. 
Compared to earlier years, the Lapp group show a decrease in whole-body contents 
since 1988. This decrease is larger among men than women. 

Average whole-body content in the Kautokeino-group is 3230 Bq for men, and 2000 
Bq for women. The group has shown a steady decrease since 1987. yearly dose is 
calculated to 0.13 mSv. 

When comparing males and females, the females have about 60% of the male's 
whole-body activities. 
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1. INNLEDNING 

Det ble våren 1987 foretatt en undersøkelse for å estimere stråledosebelastningen til 
den norske befolkningen, [1]. Det var tydelig at dosebelastningen varierte i 
befolkningen pga. varierende nedfallsmønster, varierende konsentrasjon av radioce-
sium i ulike næringsmidler og varierende kostholdsmønster. Undersøkelsen i 1987 
viste at det var tatt store hensyn for å redusere inntaket av radiocesium via maten. 
Det var derfor et potensial for økende stråledoser de følgende år dersom kostendrin-
gene ikke ble fulgt opp, men også dersom aktivitetsnivåene i mat skulle stige pga. 
økende opptak av radiocesium. I 1987 var det fire grupper med i undersøkelsen; 
tilfeldig utvalgte fra Sel og Oslo kommune, og spesielt utvalgte personer fra Øystre 
Slidre og blant reindriftssamer i Midt-Norge. Denne undersøkelsen ble delvis fulgt 
opp i 1988, 1989 og 1990 med helkroppsmålinger og kostholdsundersøkelser. 

Det er i denne rapporten beskrevet resultatene fra undersøkelsen i 1990. Det er også 
tatt med resultatene fra et helkroppsmåleprosjekt som ble startet i 1965 og omfatter 
reindriftssamer i Kautokeino. Foruten reindriftssamene i Kautokeino var tilfeldig 
utvalgte personer i Sel kommune og reindriftssamer fra Midt-Norge, (heretter kalt 
sørsamer), med i 1990. Reindriftssamene har et høvt konsum av reinsdyrkjøtt og 
siden reinsdyrkjørt har vist seg å være spesielt sårbart for radioaktivt nedfall, ble det 
antatt at reindriftssamene ville ha et stort inntak av radiocesium via maten. De 
tilfeldig utvalgte '•• Sel kommune skulle ha et gjennomsnittlig kosthold, men Sel 
kommune er en av de kommunene som fikk mest nedfall etter Tsjemobylulykken, og 
man antok derfor at befolkningen ville ha et inntak av radioaktivitet i maten som lå 
høyere en landsgjennomsnittet. 
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2. METODE 

2.1 Utvalg. 

Tre av de opprinnelige fem gruppene har deltatt i vmdersøkelsen i 1990. De tilfeldig 
utvalgte personene fra Oslo var bare med i 1987, og de spesielt utvalgte fra Øystre 
Slidre deltok ril og med 1989, mens tilfeldig utvalgte i Sel kommune, reindriftssamer 
i Midt-Norge, og reindriftssamer i Kautokeino har deltatt alle tre årene. Sel 
kommune var en av de kommunene i landet som fikk størst nedfall som følge av 
Tsjernobyl-ulykken. For å fl et representativt utvalg av personer i kommunen, ble 
200 personer tilfeldig valgt ut av Statistisk sentralbyrå. Alle over 14 år ble 
oppfordret til å møte opp. Siden første utvalg i 1987 er det hele riden de samme 200 
menneskene som har vært tilskrevet, og de fleste personene har deltatt i 
undersøkelsen 2-3 ganger. Dessverre har antall oppmøtte hele riden minket. 

Det ble tidlig etter ulykken klart at reinsdyrkjøtt fra Midt-Norge fikk høye 
aktivitetsnivåer av radiocesium som følge av Tsjernobyl-ulykken. Det ble derfor i 
1987 valgt ut en gruppe reindriftssamer fra dette området. Deltageme fira 
reindriftssamer i Midt-Norge ble valgt ut fra kriterier om et stort konsum av 
matvarer med høyt radioaktivtetsinnhold, spesielt reinsdyrkjøtt. Reinsdyrkjøtt fra 
Midt-Norge har vært tildels sterkt kontaminert av det radioaktive nedfallet. 
I 1990 valgte en ut fra økonomiske hensyn å bare måle på samer bosatt i Nord-
Trøndelag. Denne gruppen har de siste årene dominert utvalget av reindriftssamer, 
og det er de samme familiene som har deltatt hvert år. 

[ tillegg har en gruppe reindriftssamer i Kautokeino blitt målt hvert år siden 1965, 
[4]. Denne gruppen ble spesielt berørt av nedfallet etter de kjernefysiske 
prøvespregninger i atmosfæren som ble foretatt på 50- og 60-tallet. Tabell 1 gir en 
oversikt over personene som deltok i undersøkelsen i 1990. 

Tabell 1 
Oversikt over antall personer som hvert år er målt i hver av gruppene, gruppenes 
gjennomsnittsalder og -vekt. 

GRUPPE kn ANT. ALDER VEKT 

SEL 1990 mann 
kv innar 

19 
14 

55 
51 

73 
60 

SØRSAMBR 1990 mann 
kv innar 

29 
23 

40 
33 

69 
56 

KAUTOKZIMO 1990 mann 
kvinnar 

27 
26 

47 
41 

71 
62 

Helkroppsmålingene ble i år foretatt på tidsrom som angitt i tabellen på neste side. 
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Tabell 2. 
Oversikt over måletidspunkt og geometri 

STED M&LEDATO GEOMETRI 

Sel 9--10. mai stolgeometri 

Snåsa (earner) 19.-20. mare 
30. april 

palmergeometri 
ato1/palmergeometri 

Kautokeino 27.-28. mars palmergeometri 

I Snåsa, ved måling av sørsamer ble det utført to målerunder. Første gang kom ikke 
blystolen, som blir brukt ved stolgeometri, fram, og alle målingene ble utført ved 
palmergeometri. Ved neste målerunde var blystolen kommet til rette, og som en 
sammenlikning mellom stol- og palmergeometri ble alle de frammøtte målt med 
begge metodene. 

2.2 Stolgeometri. 

Det ble benyttet en 3" NaI(Tl) scintillasjonsteller (Harshaw), tilkoplet en 
mangekanalanalysator, (Canberra serie S10+), for å måle helkroppsaktiviteten i 
deltageme i undersøkelsen. Ved stolgeometri-målingene ble personene plassert i en 
blystol, med kuæme samlet og armene ned langs siden. Blystolens hensikt var å 
skjerme for bakgrunnsstrålingen. Nal-krystallen ble holdt i en gitt posisjon i forhold 
til blystolen, den gjennomsnittlig avstanden til kroppen (skuldre - knær) var 30 cm, 
se figur 1. Også Nal-krystallen var skjermet med bly, med unntak av den delen som 
var rertet inn mot målepersonen. Denne skjermingen medførte en 75% reduksjon i 
registrert bakgrunnsaktivitet. Ved beregning av helkroppsaktivitet ble det korrigert 
for personens høyde og vekt. Hver person ble målt i 600 sekunder, og den statistiske 
måleusikkerheten er anslått til 1-18 %, avhengig av kroppsaktiviteten. 

2.3 Palmergeometri. 

Ved malinger med palmergeometri ble personene anbragt på en stol, og detektoren 
ble plassert i fanget på personen, rertet inn mot mageregionen. Personen ble bedt 
om å bøye seg godt over detektoren, og målingen pågikk i 400 sekunder, se fig 1. 
Del ble ikke brukt noen form for skjerming, og usikkerheten i målingen er dermed 
større enn ved bruk av stolgeometri. Også ved palmergeometrimålingene ble det 
benyttet en 3" Nal(Tl) scintillasjonsteller (Harshaw), tilkoplet en mangekanalanaly
sator, (Canberra serie S10+). For å få en sammenlikning mellom palmergeometri og 
stolgeometri ble alle personene i andre målerunde ved Snåsa målt med begge 
metodene. Forholdet mellom helkroppsaktivJteter ble beregnet, og resultatene fra 
første målerunde ble korrigert med hensyn til dette. Ved helkroppsmålingene i 
Kautokeino ble en 2" scintillasjonsteller benyttet, som tidligere år. 
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Figur 1. Illustrasjon av de to helkropps-geometriene; palmergeometri og 
stolgeometri. 

2.4 Beregning av helkroppsdoser. 

På grunnlag av helkroppsaktiviteten ved måletidspunktet er effektiv doseekvivalent 
beregnet for hver person. En har brukt en generell dosekonverteringsfaktor på 
3.65 • 1 0 s mSv/år pr Bq for 1 3 7Cs, og 5.62 • IO 5 mSv/år pr Bq for , 3 <Cs. Totaldosen 
er så regnet som summen av de to dosebidragene. Nærmere beskrivelse av 
utregningene er rapportert tidligere, [1], [2]. 

3. RESULTATER 

3.1 Sammenlikning av palmergeometri og stolgeometri. 

Som tidligere V.ZVM ble både palmergeometri og stolgeometri benyttet ved malingene 
på sørsamer i Snåsa. For å kunne sammenlikne malingene fra første målerunde med 
tidligere resultater ble forholdet mellom palmer- og stolgeometri. bestemt. Figuren 
nedenfor viser enkeltresultatene for de 16 personene som ble målt med begge 
geometriens, korrelasjonskoefTsienten var 0.98. Usikkerheten i malingene er 
beregnet til 13 % på 95 % konfidensiniervall. 
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Figur 2. Korrelasjon mellom doser beregnet fra palmergeometri og doser beregnet 
fra stolgeometri 

3.2 Kroppsinnhold av radiocesium. 

Gjennomsnittlig helkroppsaktivitet for kvinner og menn i de tre gruppene er 
beregnet. Tabell 3 gir en oversikt over total kroppsaktivitet (Bq) i hver av gruppene. 
Alle tall er oppgin med standard avvik for enkeltverdiene. 

Tabell 3 
Total helkroppsaktivitet, gjennomsniltsverdier for kvinner og menn i de ulike gruppene. 

GRUPPE All C S - 1 3 7 (Bq) C S - 1 3 4 (Bq) TOTALT (Bq) 

SEL 1990 M 
K 

2 4 8 5 * 3 3 6 9 
5 6 3 • 3 1 1 

2 4 4 * 
120 * 

4S9 
96 

2 7 8 5 • 3732 
6 9 0 * 324 

SØRSAMZR 
1990 H 

X 
1 9 9 2 5 * 12841 
1 1 1 1 3 * 5 3 0 0 

3 8 4 5 * 
2 5 1 9 • 

2 5 7 6 
1246 

2 3 7 6 9 * 15161 
13632 ; 6499 

KAUTOKEINO 
1990 M 

K 
3 2 3 3 * 1 0 6 3 
1995 • 7 4 2 

2 9 2 * 
2 8 0 * 

109 
153 

3 5 2 5 « 1074 
2 2 7 5 * 837 



KROPPSAKTIVITET (IcBq) 
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1 H mtnn 2 2 3 kvinner 

Figur 3. Fordeling av total helkroppsaktivitet (Bq) blant kvinner og menn i to av 
gruppene, Sel og sørsamer. 

Figur 3 viser forholdet mellom helkroppsaktivitet hos kvinner og menn i to av 
gruppene. Det er sørsamene som har de høyeste helkroppsaktivitetene. Til 
sammenlikning er resultatene fra ddligere år tatt med for de samme gruppene. 

KROPPSAKTIVITET (kBq) 

fefefefefefelthiihtitifcfefetiti 
«J«»»7 «81» 70 71 73 7374 757*77 78 7»80 81 82 83 «« 85 8« 87 W 6» «0 

AR 

I H i mmim W» fa>tom«r 

Figur 4. Fordeling av total helkroppsaktivitet (Bq) blant kvinner og menn i 
puppen reindriftssamer fra Kautokeino. 
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Figur 4 viser helkroppsmålingene fra Kautokeino hvert år siden 1965, [3]. Vi ser at 
gruppen hadde de høyeste helkroppsaktivitetene i 65-66. I perioden 1965-1986 er 
det Cs-137 som er målt, mens i 1987-1990 er det både Cs-137 og Cs-134. Figuren er 
i samme skala som figur 3, og en ser at sørsamene i gjennomsnitt i 1988 hadde 
høyere helkroppsaktiviteter enn samene i Kautokeino hadde på 60-tallet. En oversikt 
over spesifikk helkroppsaktivitet for kvinner og menn i hver gruppe er gitt i tabell 4. 

Tabell 4 
Spesifikk helkroppsaktivitet (Bq/kg), gjennomsnitlsverdier med standard avvik for 
enkeltverdiene i de to gruppene. 

GRUPPE ÅR C S - 1 3 7 ( B q / k g ) CS-134 B q /kg ) TOTALT ( B q / k g ) 

SEL 1990 H 32 + 39 4 + 6 36 + 4 3 
K 1 0 + 5 2 i 2 12 + 6 

SØRSAMER 
1990 H 2 8 2 + 168 55 + 36 337 + 199 

K 2 2 0 + 148 52 + 39 2 7 2 + 1 8 6 

KAUTOKEINO 
1990 H 1 4 6 + IS 4 + 2 50 + 16 

K 32 ± 12 5 + 3 37 + 13 

I figur 5, 6 og 7 er spredningen i spesifikk kroppsaktivitet (8q/kg) innen hver enkelt 
gruppe vist. Frekvensfordelingen er lognormal-fordelt. Sørsamene viser i år som 
tidligere år, den største spredningen. 

« AMT/ILL 

40 

30 
• 

20 1 
10 1 . • , , 

5 l j U U 4S U U TS 15 H IM 113 145 itt IM JM 

HELKROPPSAKTIVITET (Bq/kg) 

• i ItfO 

Figur 5. Spredning i helkroppsaktiviteter i 1990 i gruppen fra Sel kommune. 
Figuren viser %-vii antatt penoner i hver kategori 
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Figur 6. Spredning i helkroppsakriviteter 1990 i gntppen fra Kautokeino. 
Figuren viser %-vis antatt personer i hvr kategori 

X ANTALL 

50 • 
25 I 
2D - l • 
15 I . i 
IO • 1 Ml 
5 il IM.!. • 

50 150 250 350 450 550 «50 750 

HELKROPPSAKTIVITET (Bq/kg) 

• i 1990 

«50 950 

Figur 7. Spredning i helkroppsaktiviteter 1990 blant sørsamer. 
Figuren viser %-vis antatt personer i hver kategori. 

Sammenlikning av forholdet mellom kvinner og menn n&r det gjelder total 
helkroppsaktivitet viser at i gjennomsnitt har kvinner rundt 50 % av mennenes 
aktiviteten Dette er det samme forholdet som tidligere funnet blant annet hos 
sørsamer og andre samer i Kautokeino ved tidligere undeisøkelser [4]. I Sel ligger 
kvinnene vesertlig lavere enn menn. Ser en pi det samme forholdet når det gjelder 
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spesifikk aktivitet, er gjennomsnittet omtrent 40 % lavere hos kvinner enn hos menn. 

Tabell 5 
Forholdet (%), mellom helkroppsakaviteter hos kvinner og menn, både når det gjelder 
total helkroppsaktivitet (Bq) og spesifikk helkroppsaktivitet (Bq/kg). 

GRUPPE AR TOTAL AKTIVITET 
t 

SPESIFIKK AKTIVITET 

% 
SEL 1990 25 33 

SØRSAMER 1990 57 81 

KAUTOKEINO 1990 65 74 

3.3 Helkroppsdoser. 

Tabell 6 viser gjennomsnittlig dose for hvert av årene etter ulykken, sammen med 
maksimum- og minimumsverdiene for de ulike gruppene. 

Tabell 6 
Gjennomsnittsdoser for hver gruppe beregnet utfra helkroppsaktivitetene ved 
måletidspunktet. Dosene er angitt med 95% konfidensintervall, saml maksimum og 
minimumsverdier. Alle doser er oppgitt i mSv/år. 

GRUPPE AR ANT. SNITT + AWIK MAX MIN 

Oalo 1987 39 0.06 + 0.01 0.09 0.02 

Sel 1987 
1988 
1989 
1990 

127 
65 
51 
33 

0.14 + 0.01 
0.11 7 0.02 
0.10 + 0.03 
0.06 + 0.03 

0.57 
0.53 
0.63 
0.38 

0.03 
0.04 
0.02 
0.00 

øystre Sildra 1987 
1988 
1989 

26 
28 
15 

0.34 • 0.15 
0.45 • 0.31 
0.55 + 0.50 

1.15 
2.12 
2.29 

0.08 
0.08 
0.07 

Sartairar 1987 
1988 
1989 
1J90 

107 
61 
76 
52 

0.82 + 0.19 
1.62 * 0.57 
1.07 • 0.21 
0.89 + 0.20 

6.87 
12.98 
4.70 
2.26 

0.08 
0.19 
0.09 
0.21 

Kautokeino 1987 
1988 
1989 
1990 

47 
49 
45 
53 

0.28 + 0.04 
0.21 + 0.02 
0.15 * 0.02 
0.13 • 0.01 

0.62 
0.44 
0.36 
0.25 

0.08 
0.07 
0.06 
0.05 
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DOM (mSv/år) onølff m«d 95 % konfldtns 

YT 
— i — i — i — i — i — 

87 87 SB 8» 90 
OSLO SEL 

87 88 89 SC 
KAUTOKEINO 

87 88 89 
Ø.SLIDRE 

87 88 89 SO 
SØRSAMER 

Figur 8. Helkroppsdoser beregnet ut fra helkroppsmålmger. Figuren viser 
gjennomsnittlige helkroppsdoser i gruppene angitt med 95% konfidens-
intervall. 
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4. DISKUSJON 

4.1 Målemetode og utvalg. 

Det er stadig færre som møtei opp ved undersøkelsene de siste årene. Det er 
sannsynlig at de som møter frem er spesielt oppmerksomme på den radioaktive 
forurensingen og dermed ikke er representative for gruppen. Det kan blant annet 
tenkes at de tar flere hensyn til radioaktivitet i matvarevalget og at dosen dermed 
blir lavere. Spesielt i Sel er gjennomsnittsalderen i målegruppen høy, og dermed 
mindre representativ for befolkningen i Sel. Når det gjelder søisamene er det i 1990 
bare valgt ut samer fra Nord-Trøndelag. Første år i undersøkelsen viste at 
gjennomsnittlig inntak av radiocesium var lavest i dette fylket, sammenliknet med 
inntak i Nordland og Sør-Trøndelag, men ikke i de to påfølgende år. En må derfor 
kunne anta at utvalget er representativt for samer i Trøndelag og Nordland. Når det 
gjelder gruppen av reindriftssamer i Kautokeino, har oppmøtet vært stabilt. 

Når det gjelder målemetoden ligger usikkerheten i de fleste tilfellene i området 
5 %. Spredningen i helkroppsakttvitet innen hver av gruppene skyldes altså i 
hovedsak individuelle variasjoner. Disse individuelle variasjonene kan i hovedsak 
forklares med forskjeller i mengden av radiocesium-inntak, men også varierende 
biologisk halveringstid og opptak av radiocesium. 

Helkroppsmålingene er i alle år blitt foretatt i tidsrommet mars til mai. For personer 
med et høyt inntak av reinsdyrkjøtt har andre undersøkelser [4] vist at helkroppsmå-
lingen i denne riden er representative for årsgjennomsnittet av radiocesium i 
kroppen. Andre matprodukter i omsetning viser ikke så store variasjoner i 
aktivitetsnivåene gjennom året som reinsdyrkjøtt, og valg av måletidspunkt blir 
dermed ikke så avgjørende. 

4.2 Sammenholdelse av palmergeometri/stolgeometri. 

Tidligere undersøkelser [5], viser at palmergeometrien innebærer store usikkerheter 
når det gjelder bestemmelse av helkroppsaktiviteter på individnivå, men at metoden 
gir brukbare gjennomsnittsverdier i gruppene. Ved sammenlikning av måleresultatene 
for de 16 personene som ble milt med begge geometriene, fikk man en overraskende 
god korrelasjon. Dette gir muligheten for at resultatene i 1990 sammenliknes med 
tidliger års resultater. 

4.3 Resultatvurdering. 

Resultatene fra helkroppsmålingene viser at sørsamene har hatt den største 
belastningen hvert i r erter Tsjemobyl-ulykken. Tidligere rapporter [1], har vist at 
helkroppsaktiviteten i hovedsak skyldes aktivitetsnivåene i reinsdyrkjøtt. De høyeste 
helkroppsaktivitetene ble milt i 1988, og det har siden van en jevn nedgang i 
aktivitet, mer blant menn enn blant kvinner. Sørsamene viser høyere 
helkroppsaktiviteter som en følge «v Tsjemobyl-ulykken, enn tidligere malinger blant 
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reindriftssamer i Kautokeino. 

Nivåene er lavest i gruppen fira Sei, det er bare mindre variasjoner mellom de 
forskjellige årene. Målingene viser en svak nedgang siden 1987. 

Målingen blant samer i Kautokeino viser at denne gruppen er mindre berørt av 
Tsjernobyl-ulykken. Målingene viser en jevn nedgang siden 1987. 

Det er en klar forskjell mellom kvinner og menn, både når det gjelder totalt 
kroppsinnhold av radiocesium, og spesifikk aktivitet. Tabell 5 viser at kvinnene i 
gjennomsnitt har 50 % av mennens totale helkroppsaktiviter, og 60 % av mennenes 
spesifikke aktivitet. Dette skyldes at kvinner har et lavere kostinntak av radiocesium, 
de har annen kroppsbygning (mindre muskelmasse), og i enkelte tilfeller også en 
kortere biologisk halveringstid når det gjelder radiocesium. 

Det er også tydelig at ulike tiltak for å minke mengden radioaktivitet i matvarer har 
hatt en effekt. Tiltak som nedforing av husdyr, endrede slaktetidspunkt og 
kostholdsråd har vært med på å redusere dosene til de utvalgte gruppene. 

5. KONKLUSJON 

Helkroppsmålinger blant de fire gruppene viser at reindriftssamer i Midt-Norge er 
den grupper som er hardest rammet av Tsjernobyl-ulykken. Gjennomsnittsverdiene 
for total helkroppsaktivitet de siste fire årene var henholdsvis 28000 Bq, 51700 Bq, 
34100 Bq og 19900 Bq blant menn, og 10500 Bq, 15800 Bq, 15000 Bq og 11100 Bq 
blant kvinner. Den høyeste enkeltverdien i denne gruppen ble målt i 1988 og var på 
164150 Bq. Dette gir beragnede årsdoser på henholdsvis 0.82 mSv, 1.62 mSv, 1.07 
mSv og 0.89 mSv for gruppen som gjennomsnitt de fire årene. Dersom en 
sammenlikner disse resultatene med malinger av reindriftssamer i Kautokeino i 1965-
1966, finner en at helkroppsakrjvitetene som følge av Tsjernobyl-ulykken blant 
reindriftssamer i Midt-Norge er høyere. 

Malinger blant reindriftsamene i Kautokeino viser gjenomsnittlig helkroppsaktivtet på 
3230 Bq for menn, og 2000 Bq for kvinner. Den beregnede årlige dosen for 1990 i 
gruppen er 0.13 mSv. Gruppen har vist jevnt synkende helkroppsaktiviteter siden 
1987. 

1 Sel har gjennomsnittlig helkroppsaktivitet variert mellom 4200 - 2500 Bq blant 
menn, og mellom 1900 • 560 Bq blant kvinner de siste fire årene. Årlig dose 
beregnet for tilfeldig utvalgte i Sel kommune er på 0.06 mSv i 1990. Også denne 
gruppen har vist langsomt synkende helkroppsverdier siden 1987. 
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TAKK 

Vi vil rette en takk Liv Gjertsen som siden 1983 har organisert, utført og hatt 
ansvaret for de årlige helkroppsmålingene i Kautokeino. Disse målingene har pågått 
som et årlig prosjekt siden 1965. Resultatet av målingene i 1990, foretatt av Liv 
Gjertsen og Anita Andersson har vi benyttet i denne publikasjonen. 

Vi vil også takke Kari Thunem for deltagelse ved målingene i Sel. 
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