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FORORD 

/ 1989 var radioaktivitetsnivåene i næringsmidler vesentlig lavere enn året før. 
En viktig årsak til delte var et nærmest totalt fråvær av sopp i utmarksbeite. 
Rutinene med soneinndeling, nedforing og levendedyrmaling fungerte meget til
fredsstillende. Dette skyldes ikke minst god innsats i alle lokale ledd. 

Tre sovjetiske ubåtulykker i norske farvann i løpet av våren 1989 såtte bered
skapen på prøve både sentralt og lokalt. Sentralt ble disse ulykkene taklet av del 
nå permanente "Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid". Enkelte LORA-
KON-stasjoner ble også involvert direkte. 

Vi har idag et velfungerende system for radioaktivitelskontroll av bl.a. nærings
midler. Systemet, som hviler tungt på kompetanse både lokalt og sentralt, er 
avgjørende viktig for vår beredskap ved atomulykker, men også for en nødven
dig og rasjonell videre oppfølging etter Tsjernobyl-ulykken. 
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SAMMENDRAG 

Det gjennomsnittlige inntaket av radioaktivitet via matvarer har vært forholdsvis 
stabilt alle årene etter Tsjernobyl-ulykken og er cirka 10 000 Bq/år. Dosen til 
spesielt utsatte befolkningsgrupper er betydelig høyere. Spesielt er inntaket av 
radioaktivitet via reinkjøtt og ferskvannsfisk høyt hos enkelte grupper (jegere, 
sportsfiskere og reindriftssamer i Sør- og Midt-Norge). Undersøkelser tyder på 
at dette inntaket var høyest det andre året etter Tsjernobyl-ulykken. 

Eksisterende tiltaksgrenser ble opprettholdt også i 1989. Disse er, med unntak 
for grensen på 6 000 Bq/kg i reinkjøtt, vilt og ferskvannsfisk, i overensstem-
mel.se med grenseverdier i EF. Både i EF og i Codex Alimentarius er det eta
blert forhåndsbestemte beredskapsnivåer som skal komme til anvendelse ved en 
ny atomulykke. Disse to seltene av beredskapsnivåer er nokså like i tallverdier, 
men mens EFs grenser bare skal gjelde i 30 dager etter en ulykke, er 
Codex-grensene ment å skulle gjelde i ett år. Også nordisk ble det i 1989 ar
beidet med å utvikle en felles modell for handtering av radionuklider i nærings-
midler. Dette arbeidet bliravsluttet i 1990. 

Kostholdsrådene til alle som spiser mye reinkjøtt og/eller ferskvannsfisk ble 
opprettholdt i 1989. Målet med rådene er å unngå individdoscr som overstiger 
1 ni Sv/a r. 

LORAKON-systemet omfattet pr I. januar 1990 67 utstyrsenheter fordelt på 55 
LORAKON-stasjoner. Også i 1989 fikk personell ved disse stasjonene delta på 
kurs ved SIS. SIS sto og.så som koordinator for en rekke overvåkningspro.sjekter 
i 1989. På basis av disse prosjeklene er arbeidet med å lage prognoser for radio
aktivitet i ulike næringsmidler blitt sikrere enn tidligere. 

Tre sovjetiske ubåthavarier i norske farvann i løpet av 1989 viste behovet for 
pennanent og årvaken beredskap overfor atomulykker. Noen av LORA-
KON-stasjonene var direkte involvert i forbindelse med måling etter disse hava-
ricne. 

Foreliggende rapport gjennomgår data for innhold av radioaktivitet i meieripro-
dukter, kjott og fisk målt i løpet av 1989. I sum kan det konkluderes at nivåene 
var vesentlig lavere enn året før. En viktig årsak til dette var et nærmest totalt 
fråvær av sopp i utmarksbeite. I soppar (som i 1988) bidrar sopp betydelig til 
opptak av radioaktivt cesium i dyr på beite. 
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SUMMARY 

The average intake of radioactivity via foodstuffs has remained relatively con
stant at about 10,000 Bq per annum, during the entire period elapsing since the 
Chernobyl accident. However, the dose received by especially exposed popula
tion groups has been considerably higher. In particular, the intake of radioactiv
ity through the consumption of reindeer meat and freshwater fish has been high 
among certain groups (hunters and anglers, and Sami(Lapp) reindeer herdsmen 
in southern and mid-Norway). Studies show that their dietary radionuclide expo
sure was highest during the second year post Chernobyl. 

The existing intervention levels were also applied in 19X9. These are. with the 
exception of the limit of 6000 Bq/kg for reindeer meat, game meat, and fresh
water fish, identical with the maximum levels laid down by the EC. Both the [:.C 
and the Codex Alimentarius Commission have established pre-determined con
tingency levels which will be applied should a new nuclear accident occur. 
Though these two sets of levels have quite similar numerical values, the KC le
vels are intended io be applied for the first 30 days following an accident, w hile 
the Codex levels are intended to apply for one year. The Nordic countries were 
also engaged during 1989 in preparing a common Nordic model for dealing with 
problems associated with radionuclide contamination of foodstuffs. This work 
will be completed in 1990. 

The same dietary advice was given to people who are particularly large con 
sumers of reindeer meat and/or freshwater fish, as in previous years. The aim of 
such advice is to avoid individual doses exceeding I mSv/year. 
The LORACON system (local radioactivity control) of monitoring radionuclide 
contamination of foodstuffs comprised, as of I January 1990. 67 analytical 
equipment units distributed among 55 stations. The staff operating these units 
attended training courses run by the National Institute of Radiation Protection 
(SIS) also in 1989. SIS also coordinated a number of monitoring projecls in 
1989. Results from these projects have provided the basis for improved forecast
ing of levels of radionuclide contamination in food. 

The loss or breakdown of three Soviet submarines in Norwegian waters during 
1989, has highlighted the need for permanent and alert preparedness in connec
tion with nuclear accidents. Some of the LORACON stations were directly in
volved in measuring radioactivity levels following these submarine incidents. 

The present report reviews the data concerning radioactivity levels in dairy 
products, meat and fish, recorded during 1989. Overall, it may be concluded 
that levels were considerably lower than in the previous year. An important rea
son for this was the almost complete absence, in outlying pastures, of various 
types of fungi eaten by grazing livestock, such fungi being a major source of 
radioactivity. 
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1. DOSER TIL BEFOLKNINGEN 

Det er hvert år etter ulykken foretatt undersøkelser for å estimere dosebelast
ningen til befolkningen etter Tsjernobyl-ulykken og etter at tiltak er gjen
nomført. Næringsmiddeltilsynet har foretatt populasjonsbaserte uttak av mat fra 
detaljhandelen. Disse matvarene er blitt målt, og sammen med tilgjengelige 
kostholdsdata er det radioaktive inntaket for gjennomsnittsnordmannen beregn-
et. Dette inntaket har vært forholdsvis stabilt alle årene etter Tsjernobyl-ulykken 
og er cirka 10 000 Bq/år. 

I tillegg til dette er måling av dosebelastningen ved hjelp av helkroppsmålinger 
og kostholdsundersøkelser videreført i 1988 og 1989. Det blir utgitt en egen 
SNT-rapport om dette i løpet av høsten 1989. Det er tre grupper som er fulgt i 
de tre årene etter ulykken: reindriftssamer fra Sør- og Midt-Norge, spesielt ut-
valgte personer fra Øystre Slidre og tilfeldig utvalgte personer fra Sel. I figur 1 
er det gitt en oversikt over inntatt radiocesium for hver av disse gruppene i årene 
1987, 1988 og 1989. 

F in ur 1. 
Hovedbestanddelene i inntaket av radiocesium hos de tre gruppene, og 
utvildingen i løpet av de tre sisle årene. 

For tilfeldig utvalgte i Sel skyldes over halvparten av inntaket av radiocesium 
konsum av ferskvannsfisk og melk. Blant de spesielt utvalgte i Øystre Slidre 
skyldes hoveddelen av inntaket av radiocesium konsum av ferskvannsfisk. 
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reinsdyrkjøtt og melk, mens blant reindriftssamene skyldes nærmere 90 prosent 
av inntaket av radiocesium konsum av reinsdyrkjøtt alene. 

Kostholdsråd og andre tiltak som er gjennomført etter Tsjernobyl-ulykken har 
resultert i kostholdsendringer hos ellers utsatte befolkningsgrupper. Dette har 
redusert stråledosen til disse gruppene betraktelig. Spesielt gjelder dette for rein-
driftssamer og personer med høyt konsum av ferskvannsfisk. Reindriftssamene 
ville hatt et inntak 7-8 ganger høyere dersom kostholdet ikke var blitt endret, og 
nedforing av matrein ikke var blitt gjennomført. 

Det ble i 1989 også nødvendig å iverksette tiltak for å redusere aktivitetsnivåene 
i visse landbruksprodukter. Det var flere tiltak som ble benyttet for første gang 
eller i større målestokk enn tidligere. Bruk av saltslikkestein med berlinerblått 
viste seg å være kostnadsbesparende i forhold til den vanlige nedforingen. Det 
er betydelige stråledoser som er unngått som følge av tiltak årene etter 
Tsjernobyl-ulykken. Stråledosereduksjonen er blitt beregnet for årene 1986, 
1987 og 1988. De ulike tiltakene som er benyttet i Norge har forskjellig kost-
nad-/nytteforhold, men samlet kan man si at ressursbruken for å redusere stråle
dosen har vært akseptabel i forhold til helsegevinsten man har oppnådd. 
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2. TILTAKSGRENSER OG KOSTHOLDSRÅD 

Her gis en kort oversikt over gjeldende forvaltning av radionuklider i nærings-
midler i Norge og internasjonalt. Grenseverdispørsmålet er ikke endelig avklart, 
og man må regne med at internasjonal harmonisering på området vil få konse-
kvenser for norsk forvaltning i tiden som kommer. Et forslag til felles nordiske 
regler skal legges frem i 1990. Dessuten arbeider Den internasjonale strålevem-
kommisjonen, ICRP, med nye anbefalinger som vil kunne få store konsekven
sen 

Norske tiltaksgrenser 

Grenseverdiene kalles i Norge tiltaksgrenser. De får rettsgyldighet når de brukes 
som beslutningsgrunnlag for enkeltvedtak fatlet av det kommunale næringsmid
deltilsynet (KNT) i medhold av næringsmiddelloven og kjøttkontrolloven. 
Grensene kommer idag i praksis kun til anvendelse på kjøtt, geitmelk og vilt
levende ferskvannsfisk. KNT godkjenner slakt i henhold til geografisk soneinn
deling som fastsettes av fylkesveterinærene etter instruks fra Veterinær
direktøren. 

Hverken tiltaksgrensene eller soneinndelingen er gitt som forskrift. Tiltaks
grensene anbefales av SNT for ett år ad gangen, og bekreftes av regjeringen ved 
behandling av de årlige, ekstraordinære tilskudd som ytes den lokale over-
våkningen. Soneinndelingen er også årviss, og foretas av fylkesveterinæren i 
samråd med Landbruksdepartementet. Soneinndelingen danner grunnlag for 
nedforingsprogrammene og kompensasjonsordningen overfor dyrceierne. For-
valtningen er således provisorisk og knyttet til de økonomiske tilskuddsord-
ninger som er etablert som følge av Tsjernobyl-ulykken. Tiltaksgrensene for 
1989 omfatter cesium-isoiopene og var: 

Tamrein, vill o% viltlevende ferskvannsfisk: 6(100 Bq/kg 
Melk og barnemat: 370 Bqlkg 
Øvriite hasisnærinftsmidler: 600 Bq/kg 

Grensene vil være grunnlag for tillak og godkjenning av kjøtt også i slaktese
songen 1990-91. 

Grensevcrdicr i EF 

Rådets forordning (EEC) nr. 737/90 gjelder import av landbruksprodukter fra 
tredjeland (ikke-EF-medlemmer) etter Tsjernobyl-ulykken. Bestemmelsene i 
forordningen er tatt i bruk også for innenlandsk omsetning i de fleste EF-land. 
Grenseverdiene benevnes maksimali tillatte nivåer. De gjelder for cesium-iso
iopene og er følgende: 

Melko% spedbarnmat: 370 Bq/kf> 
Andre berørte produkter: 600 Bqlkg 
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EF-kommisjonen har gitt bestemmelser om gjennomføring av importkontrollen i 
sin forordning (EEC) nr. 1983/88. 

Rådets forordning 737/90 skal utløpe 31. mars 1995, dersom ikke EF-kommi-
sjonen bestemmer noe annet før dette tidspunkt. Forordningen inneholder prose-
dyrebestemmelser for produktvis avvikling av grenseverdiene i løpet av 
femårsperioden frem til forordningen utløper. 

Rådets forordninger (Euratom) nr. 3954/87, 944/89 og 2218/89, gjelder radio-
aktivitetsnivåer i tilfelle nye kjernefysiske ulykker. Disse forordninger gir 
EF-kommisjonen fullmakt til å fastsette nivåer med umiddelbar rettsgyldighet i 
alle EF-land både for import, eksport og innenlandsk omsetning av nærings-
mtdler og dyrefor. Nivåene skal gjelde i initialfasen etter en ny ulykke, og skal 
kunne bli stående i maksimalt tre måneder. I løpet av denne perioden skal det 
vedtas nye, tidsbegrensede forordninger som enten er en forlengelse eller end
ring av de forhåndsdefinerte beredskapsnivåene. Bercdskapsnivåene er som 
følger: 

Spedharnmat: 
Cesium og beslektede isotoper: 400 Bqlkg 
Jod-isotoper: 150 Bqlkg 
Strontium-isotoper: 75 Bqlkg 
Plutonium og beslektede isotoper: l Bqlkg 

Meieriprodukieroi/ flytende nærimsmidler: 
Cesium og beslektede isotoper: 1000 Bqlkg 
Jnd-isotoper: 500 Bq/kg 
Strontirtm-isoloper: 125 Bqlkg 
Plutonium og beslektede isotoper: 20 Bqlkg 

Andre, nærimsmidler: 
Cesium og beslektede isotoper: 1250 Bqlkg 
Jod-isotoper: 2000 Bqlkg 
Strontium-isotoper: 750 Bqlkg 
Plutonium og beslektede isotoper: HO Bqlkg 

Andre næringsmidlar inkluderer ikke de såkalt mindre viktige nivringxmullcr. 
Disse er definert i en egen liste og har grenseverdier som er ti ganger hovere enn 
nivåene for gruppen andre næringsmidler. 
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Anbefalingcr fra Codex Alimentarius 

Codex Alimentarius er FAO/WHOs fellesprogram for næringsmiddelstandard-
isering. Codex har vedtatt såkalte retningsgivende nivåer for radionuklider i 
næringsmidler i internasjonal handel. Nivåene er foreløpig ment å skulle gjelde 
bare i ett år etter en kjernefysisk ulykke. Codex anbefaler følgende maksimal-
nivåer: 

Mp.lk Q9 xpedharnmat: 
Cesium og beslektede isotopen 1000 Bq/kg 
Jod, strontium og beslektede isotopen 100 Bq/kg 
Plutonium og beslektede isotoper: I Bq/kg 

Nordisk harmoniseringsarbeid 

Nordisk Ministerråds embetsmannkomité for næringsmidler (ÅK-LIVS) har 
oppnevnt en tverrfaglig ekspertgruppe til å utrede en modell for handtering av 
radionuklider i næringsmidler. Ekspertgruppen har tatt utgangspunkt i Codex-
nivåene for internasjonal handel, og vil i 1990 komme med forslag til felles 
nordiske tiltaksnivåer. Disse nivåene vil bli supplert med et system av bered-
skapsnivåer og prosedyreregler som ikke er ulik den modellen EF har valgt. 

Ekspertgruppens avsluttende møte er i juni 1990, og gruppen tar sikte på å legge 
frem sine anbefalinger for ÅK-LIVS i oktober d.s. Det forventes at anbefaling-
ene etter dette vil gå til nasjonal høring og politisk behandling. Nordisk harmon
isering vil bli teknisk mulig i 1991, og eventuelle nye tiltaksnivåer vil kunne 
gjøres gjeldende i Norge tidligst fra og med slaktesesongen 1991-92. 
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Kostholdsråd 

Målsettingen for SNT er at ingen skal utsettes for større stråledose fra mat enn 
én millisievert pr år. Dette tilsvarer et inntak på 80 000 becquerel radioaktivt ce
sium i året. 

Denne målsettingen blir ivaretatt ved de tiltaksgrensene for mat i handel som er 
gitt ovenfor, supplert med kostholdsråd for storforbrukere av mat fra egen 
fangst. Kostholdsrådene har vært uendret siden 1987 og er som følger: 

Kostholdsråd for storforbrukere av reinkjøtt og ferskvannsfisk 

Radioaktivitet Maks. forbruk av reinkjøtt og ferskvannsfisk 

600 Bq/kg 100 kg pr år 10 måltid i uka 

1 000 Bq/kg 60 kg pr år 6 måltid i uka 

2 000 Bq/kg 30 kg pr år 3 måltid i uka 

3 000 Bq/kg 20 kg pr år 2 måltid i uka 

4 000 Bq/kg 15 kg pr år 3 måltid hver 14. dag 

6 000 Bq/kg 10 kg pr år 1 måltid i uka 

10 000 Bq/kg 6 kg pr år 1 måltid hver 14. dag 

15 000 Bq/kg 4 kg pr år 1 måltid hver 3. uke 

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

• Ingen bør spise mat som inneholder mer enn 20 000 becquerel pr. kg. 

• Gravide, diegivende og bam under 2 år bør ikke få i seg mer enn 
halvparten av det som angis i tabellen. 
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3. LORAKON 

Det er bygget opp et landsomfattende system for lokal radioaktivitetskontroll 
(LORAKON) i næringsmidler, vann, for, jord osv. LORAKON-systemet er i 
hovedsak tilknyttet det kommunale næringsmiddeltilsynet (KNT), men også 
reindriftskontorene og fylkesveterinærkontorer har utstyr. Systemet omfatter pr 
1. januar 1990 tilsatnmen 67 utstyrsenheter fordelt på 55 LORAKON-stasjoner, 
jfr. tabell 1. Parallelt med utplasseringen av LORAKON-utstyret er det lagt vekt 
på å etablere lokal kunnskap om radioaktivitet, radioaktivitetsmålinger, stråle
vern og strålehygiene ved KNT. Nærmere 300 personer har gjennomgått opp
læring ved Statens institutt for strålehygiene (SIS). 

LORAKON-systemet er blitt utvidet med 1 stasjon i 1989 (Narvik). I tillegg har 
Havforskingsinstituttet i Bergen bygget opp et avansert radioaktivitetslaborato-
riuni for malinger i marint miljø. Dette laboratoriet er tilknyttet LORAKON-sys
temet som et regionalt laboratorium. Det finnes fra før et slikt regionalt 
laboratorium ved SIS. Det foreligger forslag om ylterligere etl eller lo slike la
boratorier, hvorav ett fortrinnsvis plassert i Nord-Norge. 

SIS har det faglige/tekniske ansvaret for LORAKON-systemet, og instituttet har 
lagt stor vekt på kvalitetssikring av systemet. I 1989 ble det gjennomført ett kurs 
med deltagelse fra KNT, landbrukskontoret, reindriftskontorer og veterinær-
korpset. Det ble i tillegg gjennomført en ringtest med gode resuluter (avyik <10 
%). Det ble videre foreta» stikkprøver av levendedyrmålinger, med gode resul-
tater (vanligvis var avviket <10 %). Det ble som et hjelpemiddel for å kontrol
lere måleutstyret utdelt "fantomrein" (beholder med kjent mengde radioaktivitet) 
til reindriftskontorene. 

Utstyrsdekningen er på landsbasis god og malinger i forbindelse med soneinn
deling for småfe og slakting av rein lar seg gjennomføre uten større problemer. I 
forbindelse med slike topper har det likevel vært og vil bli nødvendig med en 
viss omlokalisering av utstyret. Denne omlokaliseringen av utstyr har gått bra 
takket være velvillighet hos de utlånende etater. 

Forsknings- og ovcrvåkningsprosjekter i 1989 

Analyseaktiviteten er blitt koordinert regionalt av fylkesmennenes koordiner
ingsgrupper for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler og av fylkesveler-
inærene. Fylkesveterinærene har hatt forvaltningsansvaret for levendedyrmåling, 
soneinndelingen for nedforingstiltak og bedømmelse av kjøtt. 

Fiskeridirektoratet har hatt spesielt ansvar for å følge utviklingen for sjø- og 
oppdrettsfisk. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har samlet data for vilt og 
viltlevende ferskvannsfisk. Kontrollinstituttet for meieriprodukter (KiM) har 
overvaket aktivitetsnivåene i melk og melkeprodukter, supplert med lokale mal
inger ved LORAKON-stasjonene i de hardest belastede områdene. 

Aktiviteten ved LORAKON-stasjonene har stort sett vært prioritert lokalt, uten 
tilbakerapportering av enkeltresultater til sentrale myndigheter. Et desentralisert 
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Tabell I. 
Oversikt over LORAKON-stasjonene. 

Fylke Eial Sted Fylke Etat Sted 

Østfold KNT Halden Sogn og KNT Sogndal 
KNT Sarpsborg Fjordane KNT Førde 

KNT Moss KNT Nordfjordeid 

Akershus KNT Nedre Romerike Møre og KNT 

RomsdaJ KNT 

Kristiansund N 

Sunndal 
Oslo KNT Oslo 

NVH Oslo KNT Molde 

KiM Oslo KNT Ålesund 

Hedmark KNT Tynset Sør- KNT Trondheim 

KNT Hamar Trøndelag KNT Orkdal 

KNT Elverum KNT 

KNT 

Rissa 

Melhus 
Oppland KNT 

KNT 

Sel 
Lillehammer 

DN Trondheim 

KNT Gjøvik Reindrifts
kontoret Røros 

KNT Øy sue Slidre Nord- KNT Namsos 
Buskerud KNT Drammen Trøndelag KNT Steinkjer 

KNT Gol KNT Levanger 
Vestfold KNT Tønsberg Reindrifts
Telemark KNT Skien kontoret Snasa 

KNT Tinn Nordland KNT Vefsn 

AusL-Agder KNT Grimstad KNT Brønnøy 

Vest-Agder KNT Kristiansand 5 KNT Bodø 

KNT Kvinesdal KNT Narvik 

Rogaland KNT 

KNT 

KNT 

Stavanger 

Sandnes 

Egersund 

Reindrifts
kontoret 

Troms KNT 

Finnmark KNT 

Rognan 

Tromsø 

Vadsø 
Hordaland KNT 

KNT 

KNT 

Ølen 

Odda 

Bergen 

KNT 

Forkonclscr: 

Hammerfest 

Fskcri- Bergen 
;l Bergen 

KNT = Kommunale næringsm iddcltilsyn 

di rektorat) 
Bergen 

;l Bergen NVH = Norgcs veterinærhøgskole 

Havforsknings- KiM = KontroNinsiilullci for mcicriproduktcr 
instituitct Bergen DN = Direktoratet for naturforvaltning 

tilsyn gjør det mulig å handheve tiltaksgrensene og gi informasjon til publikum 
om det lokale forurensningsnivået. 

Det var også for 1989 nødvendig med et større sentralt måleopplegg med hen-
syn på radioaktivitet i næringsmidler, i regi av SNT, Landbruksdepartementet 
(Ld) og SIS. I tillegg til de ordinære malinger, ble det også gjennomført et over
vakingsprogram. Det ble foretatt fortløpende malinger av småfe, melk, geit-
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melk, tamrein, for og gress for å følge utviklingen av aktivitetsnivåene gjennom 
sommersesongen og utarbeide prognoser for slaktesesongen. 

Målingene ble planlagt og foretatt av en rekke institusjoner og etater og ble 
fortløpende innrapportert til og behandlet ved SIS. SNT og Ld ble holdt orien
tert. Det var et nært samarbeid mellom fagmiljøet ved SIS og andre fagmiljøer 
involvert i overvåkningsarbeidet. 

Det ble også i 1989 gjennomført flere særskilte samarbeidsprosjekter mellom 
KNT og SIS. Et av disse var det såkalte "matkurv"-prosjektet, hvor stikkprøver 
av utvalgte næringsmidler innkjøpt i butikk ble målt av næringsmiddeltilsynet. 
Resultater fra denne undersøkelsen som også ble gjennomført i 1987 og 1988, 
gjør det mulig å gi et estimat over gjennomsnittsdosen til befolkningen i Norge 
(se kap. 1). 

Samarbeidsprosjektet mellom Valdres KNT og SIS om overvåkning av gress, 
melk og storfekjøtt ble gjennomført også i 1989. Siden dette området er et av de 
sterkest forurensede områdene utenfor Sovjetunionen, er det iverksatt et for
holdsvis detaljert måleprogram for å følge utviklingen av aktivitetsnivåene over 
år. 

KNT i Valdres, Sogndal, Gol og Namsos deltok i et samarbeidsprosjekt med 
Norges Landbrukshøgskole (NLH) og SIS for å utprøve vomtabletter tilsatt ce-
siumbinderen berlinerblått, til småfe. Denne utprøvingen var meget vellykket og 
konklusjonen ble at vomtabletten halverte aktivitetsnivåene i sauen. 

Det ble også gjennomført et prosjekt for å se på representativiteten av prøveinn 
samling og opptak av radiocesium fra jord til gress. Dette ble gjennomført av 
KNT i Valdres, Sogndal og Lierne og av Statens fagtjeneste for landbruket 
(Tjøtta forskningsgård) i samarbeid med NLH og SIS. 

I 
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4. UBAT-ULYKKER I NORSKE FARVANN 

I 1989 var det tre episoder med atomdrevne ubåter som ga eller kunne ha gitt 
utslipp av radioaktive stoffer. Det ble i forbindelse med disse tre hendelsene i-
verksatt beredskapstiltak og undersøkelser for eventuelt å kunne estimere 
mengden av frigjorte radioaktive stoffer fra ubåtene. I den tidlige fasen var det i 
hovedsak SIS som utførte og evaluerte målingene, men LORAKON-systemet 
ble også involvert. Havforskingsinstituttet hadde ikke sitt nyinnkjøpte utstyr i 
operativ stand, men var innvolvert i prøvetaking. KNT i Tromsø og i Ham
merfest ble involvert i to av de tre ubåt-hendelsene med malinger og prøveinn-
samling. 

Mike-ubåten 

8. april ble det rapportert om en atomdreven ubåt (Mike-kiassen) som hadde 
vært i brann og som senere sank i Norskehavet syd for Bjørnøya. Det ble senere 
rapportert om at 45 mann var druknet. I forbindelse med brannen som oppsto 
var det fare for spredning av radioaktive stoffer. Det ble derfor foretatt 
strykprøver av Orionfly som hadde passert over området og det ble innsamlet 
prøver av overflatevann fra havaristedet. Strykprøvene fra Orionflyet ble sendt 
til Tromsø for malinger hos næringsmiddeltilsynet og derfrå videre til SIS. Det 
er senere blitt tatt opp dypvannsprøver for å finne ut om det er lekkasjer av 
radioaktive stoffer fra ubåtens atomreaktor eller atomvåpnene ombord. Denne 
overvåkningen vil fortsette i tiden fremover. Til nå er det ikke blitt rapportert 
om noen prøver som har vist spor av radioaktive stoffer som kunne komme fra 
ubåten. 

Echo-ubåten 

26. juni ble det meldt om et annet mulig havari av en sovjetisk atomdrevet ubåt. 
Meldinger som Aksjonsutvalget ved atomulykker (AVA) innhentet fra den 
norske ambassaden i Moskva sa at det trolig var brudd i primærkjølekretsen til 
ubåtens reaktor og ubåten hadde dermed vært utsatt for et alvorlig reaktorhavari. 
Kort tid etter varslet om mulig uhell ombord i ubåten, ble iet igangsatt innsam
ling av vannprøver rundt ubåten av norske marinebåter, mens ubåten var på vei 
til Murmansk. I en av disse vannprøvene var det målbare mengder av l 3 l I som 
har en halveringstid på 8 dager. Det ble målt radioaktiv jod også i luftfiltre fra 
en tysk målestasjon plassert nær Vardø. Disse opplysningene medførte at KNT i 
Hammerfest ble utstyrt med en mobil luftsuger for noen uker. Værforholdene i 
den tiden Echo-ubåten passerte norskekysten var gunstige med fralandsvind. 
Dette medførte at kun små mengder radioaktivt jod kom innover land. Fra be-
regninger foretatt av Sli) ble det estimert at mellom 10" og IO'3 Bq radioakt'. 
jod totalt b.c sluppet ut fra ubåten. Det er videre estimert at personer i befolk
ningen i Nordland, Troms og Finnmark maksimalt kan ha pustet inn 1 Bq av 
radioaktivt jod som følge av ulykken. Det ble ikke funnet målbare nivåer av 
radioaktivt jod i mal. Det var mannskapene på de norske båtene som overvaket 
ubåten som mottok de høyeste stråledosene utenom mannskapet på selve 
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ubåten. Den delen av det norske båtmannskapet som mottok de høyeste dosene 
til skjoldbrukskjertelen fra innånding fikk doser i størrelsesorden 1.6 mSv. 

Delta-ubåten 

1 juli ble det på nytt rapportert om at en atomdrevet ubåt hadde vanskeligheter 
og at det var muligheter for radioaktivt utslipp. De målingene som ble iverksatt 
for å overvake ubåten viste ikke spor av radioaktivt utslipp. 
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S. MEIERIPRODUKTER 

Det er foretatt en systematisk innsamling av melkeprøver siden 1987. Analyse-
planen ble justert i 1987 slik at man har konsentrert seg om de områder som har 
høyest radioaktivitet og områder som leverer store kvanta melk. Dette er gjort 
for å opprettholde beredskapen seiv om radioaktiviteten på kumelk nå er svært 
lav i forhold til i 1986. Analysene er foretatt ved Kontrollinstituttet for Meieri-
produkter (KiM). 

Kumelk 

Radioaktiviteten i kumelk har også i 1989 vært betryggende lav. Innholdet av 
radioaktivt cesium i H-melk fra mai 1986 til desember 1989 er vist i figur 2. 

Valdres som i 1988 hadde de høyeste målte verdier, hadde forholdsvis lave 
verdier i 1989. Høyeste verdi i 1989 hadde Brønnøysund med 53 Bq/liter siste 
uke i juli. På samme tid var nivået i melk i Valdres cirka 30 Bq/liter melk. I 
1987 var høyeste verdi 125 Bq/liter, målt i slutten av juli, mens høyeste verdi i i 
1988 var 216 Bq/liter, målt først i august. 

Uke 29/30 (siste halvdel av juli) hadde de høyeste verdier i 1986. Landsmiddel 
var da 61 Bq/liter. På prøver tatt i samme tidsrom ved de samme meierier i 1987 
var gjennomsnittet 25 Bq/liter. I 1988 var gjennomsnittet siste uke i juli 
17 Bq/liter og i 1989 12 Bq/liter. 

Februar April Juni August Oktober 

Figur 2. 
Radioaktivitet i H-melk 1986/87188/89, månedlige gjennomsnitt. 
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Geitmelk 

Fra 1989 ble det tillått å tilsette 1 g berlinerblått til 1 kg kraftfor for å redusere 
dyras opptak av radioaktivt cesium. Innholdet av radioaktivt cesium i geitmelk 
var lavt i inneforingsperioden. Hverken i 1988 eller 1989 var det noen meierier 
se m hadde over 50 Bq/liter mens geitene gikk på inneforing. Geitmelken kunne 
derfor disponeres fritt til brunostkoking i denne perioden. I 1987 var det åtte 
meierier som i denne perioden hadde malinger over 50 Bq/liter. Høyeste målte 
verdi på geitmelk på inneforing i 1987 var 140 Bq/liter, i 1988 42 Bq/liter og i 
1989 37 Bq/liter. 

I beitesesongen fra juni til september øker radioaktiviteten i geitmelk, fordi geit
ene beiter i fjell og utmarksbeiter som er mer belastet med radioaktiv forurens-
ning. 

I 1988 fikk vi en uforholdsmessig sterk stigning i innholdet av radioaktivitet i 
geitmelk fra siste uken av juli og utover i august. 1 enkelte områder steg nivået 
langt over verdiene for 1987. I 1989 uteble denne markerte toppen i sentrale 
Østlandsområder. Man antar at dette skyldtes det dårligste soppar på flere tiår. I 
1988 ble det foretatt omdisponering av geitmelk fra brunostkoking til retur fra 
atten meierianlegg. Dette var samtlige meierier med geitmelk på Østlandet, 
meierier i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Helgeland. I 1989 var det bare 
åtte meierier hvor det ble målt nivåer over 50 Bq/liter. Disse meierien var Bjerk-
reim-Egersund, Ålesund, Bygstad, Sogndal, Mosjøen, Aure, Namdalsmeieriet 
og Verdal. Høyeste målte verdi i geitmelk i 1989 var 247 Bq/liter i Namdals
meieriet. Ingen av meieriene på Østlandet hadde over 50 Bq/liter i geitmelk. 
Dette gode resultatet kan tilskrives et dårlig soppar og en god effekt av 
nedforing med berlinerblått der dette er utført på en effektiv måte. Figur 3 viser 
gjennomsnittsverdiene i geitmelk fra 1986 til og med 1989. 
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6. SMÅFE OG STORFE 

Beite og for 

Det er lagt opp flere overvåkningsprogrammer for å følge opptaket av radioces-
ium fra jord til vegetasjon i årene etter Tsjernobyl-ulykken. Hensikten er å be
stemme aktivitetsnivåene på utmarksbeite, men det er også blitt foretatt maling
er av for som brukes til nedforing. Måleresultatene har vist at problemer med 
aktivitetsnivåer på hjemmebeile er små. Det er på utmarksbeite og da spesielt 
fjellbeite at aktivitetsnivåene er høye og der nedgangen er liten fra år til år. 
Fjellområdene på Østlandet var et unntak første året da det var en klar nedgang 
fra 1986 til 1987, men denne reduksjonen har ikke funnet sted i de påfølgende 
årene. Generelt kan man si at aktivitetsnivåene i vegetasjonen på utmarksbeite 
reduseres svært langsomt. 

F6r- og beiteprøver ble målt ved KNT med LORAKON-måleutstyr. Resultatene 
ble brukt lokalt til å gi husdyreierne råd om hvilke f6rslag som burde brukes i 
forbindelse med nedforingen. 

Soneinndeling for småfe slaktesesongen 1989 

For småfe ble landet delt inn i frisoner og tiltakssoner. Soneinndelingen ble ho-
vedsaklig foretatt ut fra resultatene av måling på kvende dyr og var klar 18. 
september. 

Av de kommuner som hadde tiltakssoner i 1988 var det 57 kommuner som 
slapp nedforing i 1989, mens det ikke var noen nye kommuner som ble tiltaks
soner. 

I følge soneinndelingen for slaktesesongen 1989 måtte cirka 109 000 sauer fores 
ned for å redusere radioaktiviteten før de kunne slaktes. Det tilsvarende tallet i 
1988 var cirka 360 000 dyr. 

Nedforing av småfe 

Kompensasjon for nedffiring ble i 1989 utbetalt for all dokumentert nedforing 
etter 15. august. Avhengig av nivået ble dyrene delt inn i grupper med ulike 
nedforingslider. Det ble regnet med en halveringstid på 3 uker. 

Bøndene fikk i 1989 fem kroner pr dyr pr dag for å fore ned dyrene. Det ble 
ikke gitt nedforingskompensasjon for den første nedforingsuken. Kompensa
sjonen skulle også dekke all nedsatt klassifisering på grunn av utsalt slakting. 1 
tillegg har det blitt utbetalt en ekstra kompensasjon i de tilfeller der brukeme har 
fått ekstra store problemer med nedforingen. 

Nedforingstiden var de fleste steder betydelig kortere i 1989 enn i 1988. Spesielt 
gikk nedforingstiden ned i Hedmark og Oppland. Denne gunstige utviklingen 
skyldtes delvis at det var usedvanlig lite sopp i beitet i 1989 og dessuten at det 
ble brukt saltslikkestein tilsatt berlinerblått på utmarksbeite. Småfe ble foret ned 
med tilskudd av kraftfdr tilsatt 0,1 prosent berlinerblått ved siden av for mest 
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mulig fritt for radioaktivitet. Det ble kun innvilget én søknad om dispensasjon 
fra nedforingsoppleggget. 

Blant annet på grunn av en spesielt mild høst gikk nedforingen svært bra. Ved 
årsskiftet 1989/90 var det kun 860 kg småfekjøtt som ikke var blitt godkjent til 
menneskemat på grunn av for høy radioaktivitet. Til sammenligning var det i 
1986: 2300 tonn, i 1987: 66 tonn og i 1988: 32 tonn småfekjøtt som ikke ble 
godkjent til menneskemat. Småfekjøtt som ikke blir godkjent til menneskemat 
på grunn av for høy radioaktivitet blir brukt til pelsdyrfor. 

Stikkprøvekontroll av småfe 

Den offentlige kjøttkontrollen ble pålagt å ta ut cirka 600 prøver på landsbasis 
fra frisoner (cirka 0,1 prosent av småfe som slaktes i disse sonene). 
Stikkprøvene (kjøttprøver/slakteskrotter) ble undersøkt lokalt og måleresultatene 
ble sendt til Landbruksdepartementet via fylkesveterinærene. Resultatene av 
stikkprøvekontrollen bekrefter at soneinndelingen var riktig. 

Storfe 

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

Det aller meste av landet var frisone i 1989. Noen få områder ble sikringssoner, 
mens områder med tiltakssoner ble svært begrenset. 

Storfe som er målt levende ved slakteriet og som har inneholdt mer enn 600 
Bq/kg radioaktivt cesium ved måling på levende dyr er som regel blitt sendi 
hjem for videre nedforing. 

Ved årsskiftet 1989/90 var ikke noe storfekjøtt blitt avvist som menneskemat på 
grunn av for høyt innhold av radioaktivitet. Til sammenligning ble det i 1986 
avvist 20 tonn storfekjøtt til menneskemat, mens det tilsvarende tall for 1987: 
3,2 tonn og for 1988: 2 tonn. 

Målsetting og prognose for 1990 

Målsettingen for 1990 er at alt småfe- og storfekjøtt skal reddes for humant 
konsum, ved å sette inn effektive tiltak som hindrer at slakt blir avvist på grunn 
av for høyt innhold av radioaktive stoffer. Ved utformingen av tiltakene vil det 
bli lagt stor vekt på kostnads-/nytteaspektet ved de ulike tiltakene. 

Seiv om man i 1989 opplevde en betydelig nedgang i innholdet av radioaktive 
stoffer, må husdyrholdeme være forberedt på at denne situasjonen kan bli en 
helt annen dersom det et år igjen blir store mengder sopp i utmarksbeitet. Mel
lom enkeltår vil man kunne oppleve store variasjoner i aktivitetsnivåene i kjøtt 
fra dyr som har gått på utmarksbeite. 
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7. TAMREIN 

Reindriftsnæringen har også i slaktesesongen 1989/90 vært nødt til å ta hensyn 
til radioaktiv forurensning av reinbeitene. En undersøkelse foretatt av NLH, SIS 
og Norske Meierier konkluderer med at den radioaktive forurensningen i jords
monnet vil ha en biologisk halveringstid på 20 år. Slike perspektiver viser at 
reindriftsnæringen i de mest radioaktivt forurensede områdene vil være avheng
ig av særskilte tiltak i mange år fremover. 

Radioaktivitetsnivået i rein var betydelig lavere slaktesesongen 1989/90 sam-
menlignet med året før. Hovedårsaken til dette er at det høsten 1989 var svært 
lite sopp. Også andre årsaker som utbeiting av forurenset lav kan ha betydning. 
Radioaktivitet i rein (målt på levende dyr) fra enkelte reinbeitedistrikt viser re
duksjon mellom 40 og 80 prosent fra 1988 til 1989. Vinterbeitene (lavbeitene) i 
de mest utsatte områdene inneholder imidlertid fortsatt så høye radioaktivitets-
mengder at beiting i områdene fører til at innholdet i kjøttet overstiger tiltaks-
grensen. 

De tiltakene som reineierne benyttet slaktesesongen 1989/90 var tidlig slakt og 
nedfdring. Slakting av rein fgr reinen kommer inn på de forurensede lavbeitene 
har gjennom de sisle årene vist seg å være den sikreste måten å hindre et for 
høyt radioaktivt nivå i reinkjøttet. Samtidig har reineiernes økte erfaring gjort 
det mulig å nedfore rein med svært begrensede tap av dyr under nedforingen. 

Oppgjøret fra slaktesesongen 1989/90, viser al maksimalt 40 tonn reinkjøtt ble 
kassert på grunn av for høyt radioaktivt innhold. Dette utgjør en reduksjon av 
kassasjon på nesten 70 prosent sammenlignel med forrige slaktesesong hvor 
næmiere 130 tonn reinkjøtt ble kassert. Kassasjonsvolumet utgjorde cirka 2 pro-
senl av den totale produksjon av reinkjøtt i Norge og tilsvarte en verdi på 1,6 
millioner kroner. 

Kompensasjon for tidlig slakt utgjorde 3,3 millioner kroner, mens nedforings-
kostnadene utgjorde 2,5 millioner kroner. De direkte tiltakene (kassasjon, tidlig 
slakt og nedforing) utgjorde tilsammen 7,4 millioner mot 10,4 millioner forrige 
slaktesesong. 

Prognosene lilsier al kassasjonsvolumet vil bli ubetydelig slaktesesongen 
1990/91. Foreløpige beregninger av kostnadene til tiltak kommende slaktese
song gir forventede utgifter til tidlig slakt og nedforing på 2,8 millioner kroner, 
mot 5,8 millioner kroner for slaktesesongen 1989/90. 
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8. VILT OG FERSKVANNSFISK 

Overvatning av, og informasjon om radioaktivitet i vilt og ferskvannsfisk ble i 
1987 lagt til miljøvernavdelingen (MVA) hos fylkesmennene. Overvåknings
opplegget ble utarbeidet i samarbeid mellom MVA og Direktoratet for naturfor
valtning (DN). 

På viltsiden har målingene særlig blitt konsentrert om villrein. Det er felt prøve-
dyr (før jakt) og tatt prøver under ordinær jakt. Omfanget var imidlertid vesent
lig mindre i 1989 enn i foregående år. Villrein har også stått sentralt i det 
radioøkologiske forskningsprogrammet i regi av DN/Miljøvemdepartementet og 
dala fra programmet (villrein fra Rondane, Knutshø, Snøhetta) inngår i materi
alet som presenteres her. Det foreligger ikke data på andre viltarter. 

Del sentrale overvåkningsopplegget på ferskvannsfisk omfattet prøvetaking, fra 
to til førti lokaliteter i hvert fylke ved to tidspunkter. MVA i de mest belastede 
fylkene har imidlertid gjennomført mer omfattende analyseopplegg. 

DN har ennå ikke mottatt rapporter fra alle fylkesmennene og har følgelig ikke 
utarbeidet noen fullstendig oversikt over forekomst/innhold av radiocesium i 
ferskvannsfisk for 1989. Resultatene fra Nord-Trøndelag er imidlertid diskutert. 
Ørret og røye er de mest sentrale artene på fiskesiden. 

Utvikling fra 1988 til 1989 

Vilt 

Resultatene fra malinger av radiocesium i villrein fra de ulike villreinområdene i 
1989 er framstilt i tabell 2. Materialet omfatter bare voksne dyr; bukker og 
simler er slått sammen. Verdiene representerer gjennomsnill. Det er tildels stor 
individuell variasjon i cesiuminnholdet. I og med at det fra mange områder fore-

Tabell 2. 
Gjennomsnittlig radioaktivitet (Bq/kg) målt i lårmuskelmasse hos villreinfelt i 
forskjellige perioder i 1989. Antall målte dyr er angitt i parentes. 

Villreinomrade VJrvinter Sommer Jakt 

Ottadalen 2100(5) 1600(18) 

Snøhetta 5100(1) 3800 (9) 

Rondane, N 11900(29) 2800(1) 5100(41) 

Rondane, N 13500(4) 4400 (3) 

Rondane, S 5200(14) 

Knutshø 8200(5) 2600(1) 3300 (4) 

Forelhogna 370(1) 1000(2) 

Sølnkletten 1900(2) 6100(10) 
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ligger et svært begrenset antall prøver, er det grunn til å betrakte verdiene utifrå 
denne usikkerheten. 

I Snøhetta, Rondane, Knutshø og Sølnkletten er cesiuminnholdet i villrein skutt 
i jakttiden relativt høyr. Cesiuminnholdet synes lavere i dyr skutt før ordinær 
jakt. Fra områder hvor det i tillegg foreligger malinger fra vinteren fremgår 
betydelige sesongvariasjoner i materialet, noe som primært antas å skyldes va
riasjon i næringsvalg. 

Tabell 3 viser utviklingen i innhold av radiocesium i villrein skutt i jakttiden i 
perioden 1986 til 1989. I alle villreinområdene foreligger det en nedgang fra 
1988 til 1989. Verdiene fra 1989 ligger også lavere enn verdiene i 
1987-sesongen, som igjen i gjennomsnitt var lavere enn i 1988. Den overrask-
ende økningen fra 1987 til 1988 ble satt i sammenheng med de rådende klima
tiske forhold sommeren 1988 og man bør derfor avvente prognoser for innhold 
av radiocesium i villrein under høstjakten 1990. 

Tabell 3. 
Gjennomsnittlig radioaktivitet (Bq/kg) i lårmuskelmasse hos villreinfelt i 
jakttiden i perioden 1986-1989. Antall målte dyr er angitt i parentes. 

Villreinområde 1986 1987 1988 1989 ; 

Ottadalen, S 2984 (200) ! 
i Ottadalen, N 1600(18) 

Snøhetta 8150(31) 5200 7038 (65) 3800 (9) | 

Rondane, N 8372(154) 5100(41) [ 

Knutshø 8891 (30) 5500 6477 (48) /300(4) ; 

Forelhogna 3215(202) 1360 2668(10) 1000(2) 

Sølnkletten 8464 (72) 6100(10) ! 

Ferskvannsfisk 

Nord-Trøndelag var av de fylker som fikk størst nedfall av radioaktivt cesium i 
1986. Den trenden som beskrives med hensyn til utvikling i innhold av radioce
sium i ferskvannsfisk fra dette fylket antas i stor grad å gjelde øvrige eksponerte 
regioner. 

I perioden 1986/87 til 1989 har radioaktivitet i ørret og røye fra ferskvann i 
Nord-Trøndelag blitt redusert med henholdsvis 70 og 63 prosent. I 1987 ble det 
funnet verdier over tiltaksgrensen (6000 Bq/kg) i .18 vann. I 1989 ble det påvis! 
gjennomsnittsverdier over grensen i bare tre vann; Litjvann og Namsvatn, begge 
i Røyrvik samt Svarttjønna i Lierne. 

En tilsvarende trend er også påvist i Oppland fylke hvor det i 1989 bare var et 
fåtall vann som hadde fisk med radiocesiuminnhold over tiltaksgrensen. 
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Månedlige malinger av fisk fra Snåsavatnet (Nord-Trøndelag) viste liten ned
gang i radioaktivitet i forhold til andre vann. Innholdet av radioaktivt cesium i 
lake var høyere enn hos ørret og røye, og det er foreløpig ingen tegn til reduk
sjon. 

Undersøkelser foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Høysjøen i 
Verdal viste at tilførselselva i 1989 fremdeles førte med seg radioaktivitet og at 
hovedmengden av radioaktivt cesium lå lagret i det øvre sedimentlaget. Kreps
dyret Mvsis relicta finnes i blant innet Snåsavatnet. Dette er spesielt fordi det 
både oppholder seg ved bunnen, hvor det spiser dødt organisk materiale, og 
vandrer opp i vannmassene for å beite dyreplankton. Det blir da tilgjengelig for 
fisk. Mysis kan dermed bidra til forsinket nedgang i radioaktivitet i fisk. I 
Høysjøen ble den økologiske halveringstiden for radioaktivt cesium beregnet til 
295 dager for ørret og 513 dager for røye. Legges dette til grunn, kan innholdet 
av radioaktivt cesium i ørret fra de fleste vann i Nord-Trøndelag forventes å 
komme ned på nivået før Tsjernobyl i 1995-1997. For røye forventes dette å 
skie i 2001-2005. 

Når det gjeluer handtering av fcrskvannsfl.sk ved det kommunale næringsmid
deltilsynet kan følgende opplyses: Tiltaksgrensen på 6000 Bq/kg kommer i 
praksis ikke til anvendelse ved omsetning av fcrskvannsfisk i Norge i dag. I en
kelte av de hardest nedfallsrammede områdene, slik som Valdres og de indre 
grenseområdene mellom Nord-Trøndelag og Nordland, registreres det riktignok 
nivåer over 6000 Bq/kg i ferskvannsfisk, men det foregår ikke organisert 
næringsfiske i disse områdene. Den lokale forvaltningen er derfor basert pa sys
tematisk overvåkning, informasjon til lokalbefolkningen om radioaktiviiets-
nivåene og distribusjon av kostholdsråd der det er nødvendig. 

Fremtidig overvåkning 

DN legger opp til å følge utviklingen i radiocesium i vilt og ferskvannsfisk i en 
del belastede områder også etter at det radiookologiske forskningsprogramnict 
avsluttes i 1990. Detaljerte planer for denne overvåkningen vil bli utarbeidet i 
løpet av 1990. 
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9. ANDRE NÆRINGSMIDLER 

Radioaktivitet har ikke representert noe problem for andre grupper nærings-
midler (unntatt sopp) enn de som er nevnt i foregående kapitler. Fiskeridirekto
ratets kontroll med marine produkter og oppdrettsfisk er opprettholdt ut fra ek-
sporthcnsyn, og har ikke avdekket nivåer over 20 Bq/kg. Det har allikevel vært 
et visst behov for sertifisering av varepartier for eksport. I forbindelse med 
ubåt-ulykkene var det også nødvendig med ytterligere malinger og sertifiser-
inger i forbindelse med eksport. 

Sopp 

I 1988 ble det avdekket at noen sopptyper, særlig rimsopp og ulike arter 
slørsopp, tok opp radiocesium i langt større grad enn annen vegetasjon. Det 
kunne være opptil 150 ganger høyere aktivitetsnivåer i soppen i forhold til i 
annen vegetasjon. Det er i første rekke soppen som gjør cesiumet som er bundet 
i jorden tilgjengelig for planter og dyr (økt biotilgjengelighet). 

Det ble i 1988 gjennomført et større overvåkningsprogram for å kartlegge og 
folge aktivitetsnivåene i sopp. Dette prosjektet ble fulgt opp også i 1989. Publi
kum ble informert om de forholdsvis høye aktivitetsnivåene i sopp, og man hen-
viste til kostholdsrådene i forbindelse med konsum av store mengder sopp. 

Problemet med de høye aktivitetsnivåene i sopp har ellers vært knyttet til den 
pålolgende økningen i aktivitetsnivåene i husdyr. Det viste seg at mens 1988 
hadde vært el svært godt soppar, ble 1989 et meget dårlig soppar. Aktivitets
nivåene i sopp var som i 1988 eller til og med noe høyere. Nedenfor er det vist 
at forholdet mellom aktivitiletsnivået i sopp og gress har økt fra 1988 til 1989. 
Det skal ikke utelukkes at nivåene i sopp vil fortsette å stige i årene som 
kommer 

Aktivitetsnivået i sopp/Aktivitetsnivået i gress 

• I I I il 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bops' tpu 
• • rjas [T" 103'j 

, i 

Fi\<ttr4. 
Forholdet mellom aktivitetsnivået i sopp og i gress for 9 ulike sopptyper og 
gress fra samme lokalitet. Sammenligning avfaktorer i 1988 og 1989. 
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Adresseliste for 
STYRINGSGRUPPEN FOR OVERVÅKNING AV 
RADIOAKTIVITET I NÆRINGSMIDLER 

Direktorata for naturforvaltning 
Tungaslctta 2, 7004 TRONDHEIM 
telefon (07) 91 30 20 

Fiskeridirektoratet 
Postboks 185,5001 BERGEN 
telefon (05) 20 00 70 

Fylkesveterinæren for Hedmark og Oppland 
Vangsvcicn 73, 2300 HAMAR 
telefon (065) 28 800 

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

Innhcrrcd kjfltt- og næringsmiddelkontroll 
Hamncgt. 20, 7700 STEINKJER 
telefon (077) 62 982 

Landbruksdepartementet, jordbruket vdclingcn 
Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 1 
telefon (02) 34 93 59 

Landbruksdepartementet, vcterinæravtlclingcn 
Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 1 
telefon (02) 34 91 79 

Norsk Kjfltt 
Postboks 60 Refstad, 0513 OSLO 5 
telefon (02) 15 05 10 

Norske Mclkcproduscnlcrs Landsforbund 
Postboks 58, 1430 AS 
telefon (09) 94 25 60 

Reindriftsadministrasjonen 

9500 ALTA 
telefon (084) 34 944 

Statens institutt for strålehygiene 
Postboks 55. 1345 ØSTERÅS 
telefon (02) 24 41 90 

Stalcns næringsmiddeltilsyn 
Postboks 8187 Dep. 0034 OSLO I 
telefon (02) 67 15 85 
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11989 var radioaktivitetsnivåene i nærings-
midler vesentlig lavere enn året før. 
En viktig årsak til dette var nærmest totalt 
fråvær av sopp i utmarksbeite. 

Beredskapen ved atomulykker ble i løpet av 
våren satt på nye prøver da tre sovjetiske 
atomdrevne ubåter havarerte i norske 
farvann. 


