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FORORD 

Det var i 1990 ingen store endringer når det gjaldt den radioaktive forurensnin-
gen elter Tsjernobyl-ulykken. Landbruksprodukterfra utmarksbeite (bl.a. småfe 
og storfe) hadde aktivitetsnivåer som årene før, men langt lavere enn i sopparet 
1988. For rein på vinterbeite var det en ytterligere reduksjon og aktivitetsnivå-
ene er ca. en tredjedel av 1986 nivåene. Det er kun få fiskevann med aktivitets
nivåer over 6000 Bqlkg. 

I løpet av 1990 har det LORAKON-systemet (LOkal RAdioaktivitetsKONtroll) 
fungert meget tilfredsstillende. Vi har i dag til enhver tid kunskap om nivåene av 
radionuklider i næringsmidler. Det er opparbeidet kunnskap og erfaring på om
rådet både lokalt og sentralt. Denne kunnskapen er av avgjørende betydning for 
beredskapen på området. 

Det erfortsatt nødvendig å vite hva de forskjellige grupper av befolkningen får i 
seg av radionuklider gjennom kostholdet. Måleberedskapen bør derfor opprett-
holdespå et tilfredstillende nivå vedde kommunale næringsmiddeltilsynene. 
Som et ledd i dette ble det i 1990 utplassert ytterligere etl LORAKON-
instrument i Finnmark (Alta). LORAKON er en vesentlig ressurs i landets atom-
beredskap. 
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SAMMENDRAG 

Den gjennomsnittlige individuelle stråledosen til den norske befolkning som 
skyldes inntak av næringsmidler var i 1990 mellom 0,03 mSv og 0,06 mSv. Det
te er omtrent på samme nivå som tidligere år etter Tsjernobyl-ulykken. Enkelt-
personer med et spesielt sammensatt kosthold (mye ferskvannsfisk og reinsdyr
kjøtt) og som lever i spesielt forurensede områder har mottatt høyere doser (ca. 
1 mSv). 

Kostholdsrådene til alle som spiser mye reinsdyrkjøtt og/eller vilt og fersk
vannsfisk ble opprettholdt i 1990. Målel er fortsatt at ingen enkeltmennesker 
skal utsettes for større stråledoser via maten enn én millisievert. 

Videre ble de eksisterende tiltaksgrenser opprettholdt. Disse er, bortsett fra 
grensen på 6000 Bq/kg i reinsdyrkjøtt, vilt og ferskvannsfisk, i overensstemmel-
se med grenseverdier i EF. Nordisk er det utarbeidet et forslag for felles nord
iske beredskapsplaner og nivåer. Dette forslaget blir i 1991 forelagt Embets-
mannskomitéen for næringsmidler (EK-Livs) under Nordisk Ministerråd. 

LORAKON-systemet omfatter pr. 1. januar 1991 69 utstyrsenheter fordelt på 57 
LORAKON-stasjoner. Personell ved LORAKON-stasjonene har også i 1990 
fått opplæring/kurs ved Statens institutt for strålehygiene (SIS). SIS har som tid
ligere år stått som koordinator for en rekke overvåkningsprosjekter og har på 
grunnlag av disse prosjektene utarbeidet prognoser for radioaktiviteten i for
skjellige næringsmidler. 

Foreliggende rapport oppsummerer data for innhold av radioaktivitet i meieri-
produkter, kjøtt og fisk målt i løpet av 1990. Radioaktivitetsnivåene var av sam
me størrelsesorden som året før, men betraktelig lavere enn i sopparet 1988. 
Rapporten inneholder også noen data fra det 5-årige radioøkologiske forskings
programmet i regi av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Stort sett ligger 
nivåene både i fisk og vilt under tiltaksgrensen på 6000 Bq/kg bortsett fra enkel
te villreinstammer og fiskelokaliteter. 

SNT-rapport 8,1991 
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SUMMARY 

The average per capita radiation dose received by the Norwegian population due 
to the intake of foodstuffs in 1990 was between 0.03 and 0.06 mSV. This was 
about the same level as in previous years since the Chernobyl accident. Certain 
individuals with special dietary habits (consumption of large amounts of fresh
water fish and reindeer), and who live in heavily contaminated areas, received 
higher doses (approx. 1 mSv). 

In 1990, dietary advice was maintained with regard to people consuming large 
amounts of reindeer meat and/or game and freshwater fish. The aim is still that 
no person shall be exposed to an annual dose through food of more than one 
millisievert. 
The existing intervention levels were also maintained. These are, with the ex
ception of the limit of 6000 Bq/kg for reindeer meat, game-meat, and freshwater 
fish, the same as those set by the EC. At the Nordic level, a proposed model for 
joint Nordic contingency plans and levels has been elaborated. This proposal 
was considered by the Nordic Group of High Officials on Foodstuffs (LK-Livs) 
in 1991. 

The LORACON system (LOca! RAdioactivity CONtrol) of country-wide moni
toring of radionuclide contamination of foodstuffs comprised, as of January 
1991, 69 analytical units located in 57 stations. The staff at the LORACON sta
tions received instruction/attended training courses run by the National Institute 
of Radiation Protection (SIS) also in 1990. As in previous years, SIS coordina
ted a number of monitoring projects, results from these being used by SIS lo fo
recast radioactive levels in various foodstuffs. 

The present report reviews the data concerning radioactivity levels in dairy pro
ducts, meat, and fish, for 1990. Levels were similar to Ihose recorded in the pre
vious year, but considerably lower than those in 1988. which was a year in 
which there was abundant growth of wild fungi, a significant source of radio
activity in contaminated areas. The report also presents some dala from a 5-year 
radio-ecological research programme carried out by the Norwegian Institute of 
Nature Research (NINA). In general, levels in wild fish and game were below 
the intervention limit of 6000 BQ/kg, apart from a few wild reindeer herds and 
fish from a few localities. 
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1. DOSER TIL BEFOLKNINGEN 

Det er i årene etter Tsjemobyl-ulykken foretatt undersøkelser for å bercgne 
gjennomsnittlig dosebelastning til befolkningen etter at tiltak er gjennomført. 
Det har også vært foretatt undersøkelser for å beregne dosen til de mest utsatte 
gruppene av befolkningen dvs. personer med et nøyt konsum av reinsdyrkjøtt, 
ferskvannsfisk og viltkjøtt. 

Tiltakene som er blitt utviklet etter Tsjemobyl-ulykken viste seg fortsatt i 1990 
å være effektive. Det har skjedd en betydelig reduksjon i stråledosene til befolk
ningen etter ulykken pga. de tiltak som er gjennomført. Kontrollmålinger fore
tatt av matvarer i vanlig salg etter at tiltak er gjennomført viser aktivitetsnivået 
under de fastsatte tiltaksgrenser. 

En strålehygienisk evaluering har også vist at tiltakene har vært korrekte. Uten 
tiltak ville de beregnede samfunnsøkonomisk kostnadene pga. helseskader som 
følge av Tsjemobyl-ulykken vært større enn kostnadene ved de tiltakene som er 
satt inn. 

For befolkningen i gjennomsnitt har inntaket av radionuklider vært forholdsvis 
stabilt i årene etter Tsjemobyl-ulykken. Inntaket har vært ca. 10 000 Bq/år. I fi
gur 1 er det beregnet inntak for ulike grupper. Disse omfatter to grupper av til
feldige utvalgte personer fra Oslo og Sel som fikk henholdsvis lite og mye ned
fall etter Tsjemobyl-ulykken. Gjennomsnittet for inntak av radioaktivitet i be
folkningen som helhet vil ligge et sted mellom inntaket i Oslo og Sel. De to an
dre gruppene består av spesielt utvalgte personer blant henholdsvis reindriftssa-
mer og personer fra Øystre Slidre som har et høyt konsum av reinsdyrkjøtt, vilt
kjøtt og ferskvannsfisk. 

SNT-rapport 8,1991 
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GJENNOMSNITTUG K05TWWTAK ( k t q / * r ) 

BZ3 

I re insdyr ) 1 ferskvannsf isk 

Fjgfirl, 
Hovedbestanddelene i inntaket av radiocesium hos de ulike gruppene de fire 
første årene etter Tsjemobyl-ulykken, seforøvrig SNT-rapport 7, 1991. 

Det beregnede inntak av radiocesium utfra kostholdsdataene er svært forskjellig 
i de ulike gruppene. Utviklingen over tid mht. inntaket av radiocesium har ikke 
vist noen vesentlig endring i det innbyrdes forholdet mellom gruppene. Resultat-
ene viser at for alle gruppene var inntaket høyest det andre året etter ulykken, 
for deretter å avta det tredje året. Det ble for de to gruppene som var med i iS>y> • 
(Statistisk utvalgte i Sel og reindriftssamer) observert en ytterligere reduksjon i 
inntaket av radiocesium. 

Kostendringer som følge av Tsjemobyl-ulykken 

Etter Tsjemobyl-ulykken har mange personer endret kostholdet når det gjelder 
matvarer med høyt innhold av radioaktivitet. Av de som var med i undersøkel-
sen hadde mellom 70 og 80 prosent i Øystre Slidre spist mindre ferskvannsfisk 
enn normalt etter Tsjenobyl-ulykken. Befolkningen i Sel har også endret innta
ket av visse matvarer. Dette er vist i figur 2. 
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Figur 2. 
Kostholdsendringer i Sel de fire første årene etter Tsjernohyl-ulykken. Proscnt-
andel av de spurte som har redusert inntak av reinsdyrkjøtt, ferskvannsfisk eller 
sauekjøtt. 

Reindriftssamene er den gruppen som har foretatt flest og størst kostholdsend
ringer på grunn av ulykken. Første år etter ulykken reduserte 62 prosent av hus
holdene konsumet av ferskvannsfisk, fjerde året hadde 55 prosent av husholdene 
fremdeles et redusert konsum. Mellom 40 og 60 prosent har redusert inntaket av 
reinsdyrkjøtt. 

I tillegg har man skaffet kjøtt fra andre områder, endret slaktetidspunkt og foret 
ned dy rene. 

Inntak av radioaktivt cesium dersom kostendringer og andre tiltak ikke 
hadde blitt gjennomført for reindriftssamer 

Det er fra opplysninger om normalt konsum og kjennskap ti! radiocesiuminnhol-
det i matvarene gjort et etsimat for inntak av radiocesium uten kostholdstiltak 
for reindriftssamer. Tabell 1 viser estimert inntak pr. person i gjennomsnittshus-
holdet. De estimerte kostinntakene er i størrelsesorden 3 - 7 ganger høyere enn 
det beregnede inntaket etter kostholdsendsendringer. 
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Tabell l. 
Estimert inntak pr. gjennomsnittshushold hos reindriftssamcr, dersom kost-
holdstiltak ikke var gjennomført de tre første årene elter Tsjernobyl-ulykken, 
sammen med størrelsen på reduksjonen av inntaket somfølge av tiltak og kost-
endring angitt i prosent. 

År Estimert kostinntak 
ulen tiltak 

(Bq/kg) 

Kostinntak 
etter tiltak 

(Bq/kg) 

Reduksjon 
(prosent) 

1987 900 000 127 000 86 

1988 700 000- 900 000 234 000 67-74 

1989 800 000- 1000 000 190 000 70-81 

Inntaket av radioaktivitet i forhold til anbcfalinger 
Første år etter Tsjernobyl-ulykken anbefalte næringsmiddelmyndighetene (den-
gang Helsedirektoratet, nå Statens næringsmiddeltilsyn) at ingen skulle ha høye-
re totalinntak av radiocesium enn 400 000 Bq, bam under to år, gravide og die-
givende ikke over 80 000 Bq. For annet og senere år ble del anbefalt et maksi
malt kostinntak på 80 000 Bq/år, og 40 000 Bq/år for bam, gravide og diegiven-
de. Det er i figur 3 vist hvor mange prosent av pcrsonene i de ulike gruppene 
som overstiger et inntak på henholdsvis 400 000 og 80 000 Bq for hvcrt av åre
ne etter ulykken. 

Befolkningen som gjennomsnitt har hatt et innlak på ca. 10 000 Bq/år i disse 
årene. 
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PROSENT AV HELE GRUPPEN 

I 
87 88 89 87 88 89 90 

Ø.SLIDRE RDNORirTSSAUEH 

i 4 0 0 kBq Y//A mer enn 80 kBq 

Figur.1. 
Prosentvis ande/ av personene i hver gruppe som overskrider inntaksgrensene 
på 400 000 og 80 000 Bq I år. 
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2. TILTAKSGRENSER OG KOSTHOLDSRÅD 

Nedenfor gis en kort oversikt over gjeldende forvaltning av radionuklider i nær-
ingsmidler i Norge og internasjonalt, (se forøvrig SNT-rapport 4, 1990). 

Norske tiltaksgrenser 

Grenseverdiene kalles i Norge tiltaksgrenser. De får rettsgyldighet når de brakes 
som beslutningsgrunnlag for enkeltvedtak fattet av det kommunale næringsmid
deltilsynet (KNT) i medhold av næringsmiddelloven eller kjøttkontrolloven. 

Tiltaksgrensene er ikke gitt som forskrift. De anbefales av SNT for et år om 
gangen og bekreftes av Regjeringen. 

Tiltaksgrensene for 1990 omfatter cesium-isotopene og var: 

Tamrein, vilt og viltlevende ferskvannsfisk: 6000 Bq/kg 
Melk og barnemat: 370 Bq/kg 
Øvrige basisnæringsmidler: 600 Bqlkg 

EF 

EF-kommisjonen har forlenget g.'ldigheten av grenseverdier på 370 Bq/kg for 
melk og barnemat og 600 Bq/kg for andre matvarer til 1. april 1995 (Council 
regulation (EEC) No 737/90). 

Codex Alimentarius kommisjonen 
Nivåene som Codex anbefaler for internasjonal handel ligger noe høyere enn 
EFs grenseverdier: 

Melk og barnemat (Jod-isotoper): 100 Bqlkg 
Melk og barnemat (Cesium-isotoper): 1000 Bqlkg 
Øvrige næringsmidler (Jod- og Cesium-isotoper): 1000 Bqlkg 

Nordisk harmoniseringsarbeid 

En prosjektgruppe under Nordisk Ministerråds Embetsmannskomité for nær
ingsmidler (EK-Livs) bestående av eksperter både fra strålevernsmyndigheter og 
fra næringsmiddelmyndigheter har utredet en modell for forvaltning av radio
nuklider i næringsmidler. Prosjektgruppen foreslår i sin rapport: "Forvaltning av 
næringsmidler etter kjernefysiske ulykker", felles nordiske beredskapsplaner og 
nivåer. 
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Kostholdsråd 

Målsettingen er fortsatt at ingen enkeltmennesker skal utsettes for større stråle
dose ved inntak av nærings/nidler enn én millisievert pr. år. Kostholdsrådene er 
uendret sirten 1987 (se SNT-rapport 4,1990 s.13). 

Tiltakene som har vært iverksatt i Norge både gjennom kostholdsråd, nedffiring 
av dyr, malinger av levende dyr og LORAKON-stasjonenes måleprogrammer 
og forvaltning forøvrig, har bidradd til at inntaket av radionuklider via nærings-
midler etter Tsjemobyl-ulykken ikke overstiger en årlig stråledose på én milli
sievert for utsatte befolkningsgrupper (jfr. kapittel 1). 
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3. LORAKON 

Det er via opplæring i årene etter Tsjernobyl lagt grunnlaget for en lokal kunn
skap angående radioaktivitetsmåiinger, strålevern og strålehygiene. Nærmere 
340 personer har siden 1986 gjennomgått opplæring ved Statens institutt for 
strålehygiene (SIS). Denne kunnskapen er i stor grad knyttet til det lokale nær
ingsmiddeltilsyn, men også folk fra reindriftskontorer, fylkesveterinærkontorer 
og distriktsveterinærer har fått opplæring. 

Det har foregått en videre utbygging av det landsomfattende LOkal RAdioakti-
vitets KONtroll-systemet (LORAKON) som pr. i dag utgjør 57 stasjoner. Syste
met ble i 1990 styrket med én ny stasjon i Alta og én i Harstad (instrumentet i 
Harstad tilhører Forsvaret). I tillegg til disse er det delvis bygget opp sn regional 
LORAKON-stasjon (avansert radioaktivitets-labortorium) ved SIS. Radio-
aktivitets-laboratoriet ved Havforskningsinstituttet i Bergen er også tilknyttet 
LORAKON-systemet som et regionalt laboratorium. 

Forsknings- og overvåkningsprosjekter 

Den største delen av analyseaktiviteten er blitt koordinert regionalt av fylkenes 
koordineringsgrupper. Denne virksomheten har gitt opplysninger og resultater 
som er blitt brukt som basis for soneinndeling for småfe og storfe, ved bedøm-
melse av kjøtt og i opplysnings- og informasjonsarbeidet overfor publikum. 

Malinger av sjø- og oppdrettsfisk har vært organisert og i stor grad utført av 
Fiskeridirektoratet, mens Kontrollinstituttet for meieriprodukter har overvaket 
aktivitetsnivåene i meieriprodukter. Direktoratet for naturforvaltning har samlet 
data for vilt og viltlevende ferskvannsfisk. 

Det har også i 1990 vært gjennomført et større sentralt måleopplegg når det gjel
der radioaktivitet i næringsmidler. 

For bl.a. å kontrollere at tiltaksprogrammet har virket, er det iverksatt prøveut-
tak fra de deiene av landet som er klassifisert som frisone når det gjelder småfe 
og storfe. I tillegg er det i hele landet tatt ut "matkurver" dvs. matvarer kjøpt i 
tilfeldige butikker. Disse matvarene blir målt av LORAKON-stasjonene for å 
kontrollere aktivitetsnivåene i forhold til tiltaksgrensene og for å estimere total-
inntaket. Resuttatene fra disse målingene er verdifulle i estimeringen av den 
helsemessige risikoen etter Tsjernobyl-ulykken. 

Et større overvakingsprogram angående utviklingen av aktivitetsnivåene gjen
nom sommersesongen i småfe, melk, geitemelk, tamrein, for og gress ble også 
gjennomført i 1990. I løpet av sommeren ble det kontinuerlig laget prognoser 
for slaktesesongen. Prosjektet omfattet flere lokale næringsmiddeltilsyn, land-
brukskontorer og forskningsstasjoner. SIS koordinerte prosjektet og ga fortløp-
ende vurdering og prognoser til Statens næringsmiddeltilsyn og Landbruksde-
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partementet. Det er et nært samarbeid mellom SIS og utvalgte LORAKON-
stasjoner i dette arbeidet. 

Samarbeidsprosjektet mellom Næringsmiddeltilsynet for Valdres og SIS angå-
ende aktivitetsnivåer i gress, melk og storfekjøtt ble fulgt opp også i 1990. 1 
Valdres-området pågår flere overvåknings- og forskningsprosjekter siden dette 
området er et av de områdene i landet som fikk mest nedfall etter Tsjernobyl-
ulykken. 

Radonmålinger 

Etter Tsjernobyl-ulykken er det ved de kommunale næringsmiddeltilsyn med 
LORAKON-utstyr blitt etablert kunnskap og erfaring vedrørende radioaktivitet, 
radioaktivitetsmålinger, strålevern og strålehygiene. Denne kunnskap har væri 
brukt med meget gode erfannger for å redusere skadevirkmngene etter 
Tsjernobyl-ulykken. Kunnskapen og målekapasiteten kan brukes også til andre 
samfunnsoppgåver i forbindelse med stråling. 

LORAKON-utstyret supplert med kullbokser kan benyttes til måling av radon-
konsentrasjon i inneluft. En slik måleprosedyre vil ikke avvike i nevneverdig 
grad fra det ordinære måleoppsettet kjent fra Tsjemobyl-målingene. 

Kullboksmetoden er i den senere tid blitt betydelig forbedret. Utprøving av den
ne metoden i USA konkluderer med at usikkerheten er mindre enn ± 10 prosent 
over et spekter av radonkonsentrasjoner som varierer med mer enn en faktor 10 
i måleperioden. Ved å måle boksen i 10 minutter er deteksjonsgrensen 7 Bq/m3. 
Det vil alltid være ønske om en lengst mulig integrasjonstid, (dvs. den tiden 
kullboksen står apen i det enkelte hus og "absorberer" radon-komponenter). Et
ter gjeldende anbefalinger vil 7 dagers integrasjonstid være nok for å foreta vur-
deringer angående mottiltak. Dersom lengre integrasjonstid allikevel ønskes, 
kan flere enkeltmålinger foretas. Utplassering av tre kullbokser med to måne-
ders intervaller vil gi et pålitelig gjennomsnittsverdi for en seks måneders perio
de. Ulempen med dette i forhold til andre metoder er noe ekstra arbeide, men 
fordelen er at man allerede etter en uke får opplysninger om nivået slik at man 
kan vurdere måleopplegget på nytt ut fra disse første verjene. 

Kapasiteten til radonmålinger i LORAKON-systemet er avhengig av flere fakto-
rer. Dersom målingene ble foretatt kun én dag i uken vil man med 67 utstyrs-
enheter kunne foreta ca. 50 000 malinger pr. halvår. (Til nå er det foretatt ca. 
20 000 malinger i Norge). Mellom 10 og 20 LORAKON-stasjoner har allerede 
startet radonmålinger. 
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4. MEIERIPRODUKTER 

Det er foretatt en systematisk innsamling av melkeprøver siden 1987. Analyse-
planen ble justert i 1987 slik at en 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). Disse analysene vil en fortsette med inntil videre. 

Kumelk 

Radioaktiviteten i kumelk har også i 1990 vært betryggende lav. Innholdet av 
radioaktivt cesium i H-melk fra mai 1986 til desember 1990 er vist i figur 4. 

Valdres som i 1988 hadde de høyeste målte verdier, hadde meget lave verdier 
både i 1989 og 1990. I 1990 fant man den høyeste verdi i Brønnøysund med 
47 Bq/I i august måned, mot 53 Bq/l siste uke i juli i 1989. I Valdres hvor be-
Iastningen var stor de første årene etter nedfallet har verdiene svingt slik: I 1987 
var høyeste verdi 125 Bq/I målt i slutten av juli, i 1988 var høyeste verdi 
216 Bq/l målt først i august, i 1989 var høyeste verdi 30 Bq/l og i 1990 36 Bq/!. 
Variasjonene illustrerer i stor grad variasjonen i forekomst av sopp. 

Uke 29/30 (siste halvdel av juli) hadde de høyeste verdier i 1986. Landsgjen
nomsnitt var da 61 Bq/l. På prøver tatt i samme tidsrom (juli) ved de samme 
meierier i 1987 var gjennomsnittet 25 Bq/l. I 1988 var gjennomsnittet siste uke i 
juli 17 Bq/l, i 1989 12 Bq/l og i 1990 4,7 Bq/l. 

1986 (CJ.SNnT:60) 

1987 (GJ.SNnT:«) 
- - 0 - -

I98S (GJ.SNnT:25) 
D<". 

1989 <CJ SNITT: 8) 

- 4 — 
1990 (&I.SNITT: <) 

Figur 4. 
Radioaktivitet i H-melk fra 1986 til 1990, månedtige 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 innef6ringsperioden. Ikke siden 1988 har noen meierier hatt over 50 
Bq/l, mens geitene gikk på inneforing. Geitmelken kan derfor disponeres fritt til 
brunostkoking i inneforingsperioden. I 1987 var det åtte meierier som i denne 
perioden hadde malinger over 50 Bq/l. Høyeste målte verdi på geitmelk på inne
foring i 1987 var 140 Bq/l, i 1988 42 Bq/l, i 1989 37 Bq/l og i 1990 15 Bq/l. 

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 ble det foretatt omdisponering av geitmelk fra brunostkoking til retur fra 
18 meierianlegg i beitesesongen. Dette var alle meierier med geitmelk på Øst
landet, meierier i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Helgeland. I 1989 var 
det bare åtte meierier som hadde verdier over 50 Bq/l, hovedsaklig meierier på 
Vestlandet, i Trøndelag og Helgeland. I 1990 var det ti anlegg som hadde ver
dier over 50 Bq/l. Disse var Fosheim, Heidal, Vågå, Bjerkreim, Bygstad, Sunn
møre, Aure, Verdal, Namdalen og Mosjøen. Høyeste målte verdi på geitmelk i 
1989 var 247 Bq/l i Namdalsmeieriet. I 1990 var høyeste verdi 242 Bq/l, også i 
Namdalsmeieriet. Det gode resultatet i 1989 og 1990 kan tilskrives lite sopp og 
en god effekt av nedforing med berlinerblått, der dette er gjort på en effektiv 
måte. Figur 5 viser gjennomsnittsverdier i geitmelk fra 1986 til og med 1990. 

% 200 

frmm.&mmpQi 

19B6 (GJ.SOTTT.-H7) 

I9B7 («.SNITT: 51) 

198B («.SNITT: M ) 

1989 («.SNITT: 2S) 

- * — 
1990 («.SNITT: 91) 

Figur 5. 
Radioaktivitet i geitmelk fra 1986 til 1990, månedhge gjennomsnitt. 
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Strontium 90 i melkeprodukter 

Tiltaksgrenser for Strontium 90 (Sr-90) i EF er som følger: 

Spedbarn-mat 75 Bqlkg 
Meieriprodukter og flytende næringsmidler 125 Bqlkg 
Andre næringsmidler 750 Bqlkg 

I løpet av 1990 var det en del fokusering på muligheter for forekomst av Sr-90 i 
melkeprodukter. Det er derfor analysert en del av produktspekteret som kunne 
lenkes å være utsatt. Resultatene er betryggende lave i forhold til grenseverdier. 
De målte verdier er gjengitt nedenfor: 

Produkt Antall Bq/kg 

Geitmelk (19/9-90) (pr.kg tørrstoff) 3 7,3 +/- 0,6 

Feta F45 (juni) 2 3,0 +/- 0,6 

Geitmelk (22/6-90) (pr. kg tørrstoff) 2 2,9+/-0,1 

G 35 (juni) 4 2,0+/-0,4 

G 35 (3/9-90) 3 1,1 +/-0.3 

Jarlsberg F45 sk.fri (juni) 2 1,1+/-0,3 

Balsfjord F45 (juni) 2 1,1 +/-0.3 

Rosendal F45 (juni) 2 1,0+/-0,3 

Morsmelkerstatning (juni) 2 1,0+/-0,2 

Jarlsberg F45 m.sk. (juni) 3 0,9 +/- 0,04 
Norvegia F45 sk.fri (juni) 2 0,8+/-0,01 
Jarlsberg F45 sk.fri (Juni) 4 0,7+/-0,1 

Morsmelkerstatning (2/10-90) 6 0,6 +/- 0,3 

Japanprim (29/8-90) 3 0,4+/-0,I 

Man gjør oppmerksom på at analyseutstyret har en kvantitativ bestemmelses-
grense på 1,4 Bq/kg. En har derfor sikre verdier kun for produkter over 1,4 
Bq/kg. 
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5. SMÅFE OG STORFE 

Beite og for 
Det er lagt opp flere overvåkningsprogrammer for å følge opptaket av radiocesi-
ura fra jord til vegetasjon i årene etter Tsjernobyi-ulykken. Hensikten er å be
stemme aktivitetsnivåene på utmarksbeite, men det er også blitt foretatt malin
ger av fdr som brakes til nedforing. Måleresultatene viser fortsatt at problemene 
med aktivitetsnivåer på hjemmebeite er små. Det er på utmarksbeite og da spe
sielt på fjellbeite at aktivitetsnivåene er høye og der nedgangen er liten fra år til 
år. Generelt kan man si at aktivitetsnivåene i vegetasjonen på utmarksbeite re-
duseres svært langsomt. 

For og beiteprøver ble målt ved det kommunale næringsmiddeltilsynet. Resul-
tatene blir brukt lokalt til å gi husdyreierne råd om hvilke ffirslag som burde 
brakes i forbindelse med nedforingen. 

Overvåkningsmålinger for småfe og storfe 

Overvåkningsmålingene viste i slutten av august og i september 1990, en øk-
ning av aktiviteten i småfe i enkelte deler av lander I visse deler av landet var 
sligningen betydelig. Det ble samtidig meldt om økende mengde sopp, spesielt i 
skogsbeite. Dette førte til at nivaene for småfe i flere fylker ble noe høyere enn 
samme tid året før. I Hedmark og Oppland var nivaene i gjennomsnitt mellom 
50 og 60 prosent høyere enn året før. Enkelte kommuner hadde en økning på 
mer enn 100 prosent. Også i Buskerud og Trøndelag var nivaene høyere enn 
året før for småfe på skogsbeite. Blant annet i enkelte områder av Buskerud tok 
man sauene tidligere hjem fra fjellbeite enn vanlig; dette som en konsekvens av 
økende forekomst av sopp. 

I Nordland ble det også observert økende nivåer de siste ukene av beiteseson-
gen. Den endelige soneinndelingen viste imidlcrtid aktivitetsnivåer av samme 
størrelsesorden som i 1989. 

Som overvåkningsmålingene tyder på, var det i 1990 flere dyr på nedforing og 
endel steder også lenger nedforingstid enn i 1989. Men økningen i nivaene var 
ikke så dramatisk som i 1988. 

Soneinndeling for småfe slaktesesongen 1990 

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

I 1990 var det nødvendig med nedforing av småfe i 101 kommuner (hele eller 
deler av kommunen). Til sammenligning var det nødvendig med nedforing i 
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148 kommuner i 1988. Det året var det spesielt mye sopp i sauebeitet i tillegg 
var det høyere nivåer av radioaktivt cesium i soppen enn forventet. 

I slaktesesongen 1990 måtte cirka 135 000 sauer fOres ned for å redusere radio
aktiviteten før de kunne slaktes. Det tilsvarende tallet for 1988 var cirka 360 000 
dyr og for 1989 109 000 (se tabell 2). I 1989 var det spesielt lite sopp i sauebei-
tene. 

Nedforing av småfe 

Kompensasjon for nedforing ble i 1990 utbetalt for all dokumentert nedforing 
som startet etter 15. august. Avhengig av nivået ble dyrene delt inn i grupper 
med ulike nedf6ringstider. Det ble regnet med en halveringstid på tre uker. 

Tabell 2. 
Antatt sauer nedforet i årene fra 1986 til 1990. 

År 1986 1987 1988 1989 1990 

Antall sauer 320 000* 270 000 360 000 109 000 135 000 

% av totalt 
antall sauer 

27 23 30 9 11 

I tillegg kommer dyr i forbudssonc. 

Bøndene fikk i 1990 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 utsatt slakting. I 
tillegg ble det utbetalt en ekstra kompensasjon i de tilfeller der bmkeme fikk 
ekstra store problemer med nedforingen. 

De fleste stedene der det var nødvendig med nedforing i 1990, var nedforings-
tiden 2 - 3 uker. I noen få områder var det nødvendig med nedforingstider på 
6 - 8 uker. 

Overvåkningsprogrammene for småfe viste at i flere områder der det ikke ble 
benyttet saltslikkestein med cesiumbinder (berlinerblått) var nivåene tilnærmet 
lik 1987 nivåer. I områder der saltslikkestein med berlinerblått ble benyttet, var 
nivåene flere steder redusert med opptil 50 prosent i forhold til 1987.1 kystom-
rådene i Nord-Norge hadde man trolig ikke like god effekt av saltslikkestein. 

1990 er det andre året med omfattende bruk av saltslikkestein tilsatt cesiumbin-
deren berlinerblått på beite. Uten bruk av denne type cesiumbinder ville det vært 
adskillig høyere radioaktivitetsnivå i sauene. 
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I 1990 var spesialkraftforet Kufor A (12,5 prosent) med 0,1 prosent berlinerblått 
tilgjengelig for småfe/ storfe på lik linje med i 1989. 

Nedforingen har forløpt uten spesielle problemer. Regelverket for kompensasjon 
og erstatning er nå godt innarbeidet, og det innkom så og si ikke klagesaker til 
departementet i løpet av 1990. 

Opplysninger innhente! fra England viser at det i småfe har vært tilnærmet like 
aktivitetsnivåer for årene 1987 -1990. I de aktuelle beiteområdene i England er 
det ikke nevneverdige mengder sopp. 

F- 'aringer her i landet har også i 1990 vist at cesiumbinderen berlinerblått tilsatt 
i saltslikkestein virker effektivt ved moderate nivåer av radioaktivt cesium i ut
marksbeite. Først ved et soppar, med nivåer som i 1988, vil en få se om det er 
effektivt nok til å avhjelpe situasjonen også i slike tilfelle. 

Nedforing av sau høsten 1990 gikk bra. Ved årskiftet 1990/91 var det kun mini
male mengder sauekjøtt som ikke var blitt godkjent til menneskemat pga. for 
nøyt innhold av radioaktivt cesium. Sauekjøtt som ikke ble godkjent til menne
skemat pga. for høyt innhold av radioaktivitet blir brukt til pelsdyrfor. 

Stikkprøvekontroll av småfe 

Den offentlige kjøttkontrollen ble pålagt å ta ut cirka 600 slakteprøver av sau på 
landsbasis fra de områdene som ikke var pålagt nedforing. Stikkprøvene (kjøtt-
prøver/slakteskrotter) ble undersøkt lokalt og måleresultatene ble sendt til Land
bruksdepartementet via fylkesveterinærene. Resultatene av stikkprøvekontrollen 
bekreftet at soneinndelingen var riktig. 

Storfe 
Problemene med radioaktivitet i storfekjøtt var også i 1990 adskillig mindre enn 
for småfe. Nivåene var betydelig lavere og færre dyr berørt. Det aller meste av 
landet var frisoner i 1990, mens noen få områder ble sikringssoner. 

Storfe som ble målt levende ved slakterier og som inneholdt mer enn 600 Bq/kg 
radioaktivt cesium ble som regel sendt hjem igjen for videre nedforing. 

De to siste årene er ikke noe storfekjøtt blitt avvist som menneskemat pga. for 
høyt innhold av radioaktivitet. Til sammenligning ble det i 1986 avvist 20 tonn 
storfekjøtt til menneskemat, mens de tilsvarande tall for 1987 var 3,2 tonn og 
for 1988 2 tonn. 
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Målsetting og prognose for 1991 
Målsettingen for 1991 er at alt småfe- og storfekjøtt skal reddes for humant 
konsum ved å sette inn effektive tiltak som hindrer at slakt blir avvist pga. for 
høyt innhold av radioaktive coffer. Ved utforming av tiltakene vil det bli lagt 
stor vekt på kostnad-Aiytteaspektet ved de ulike tiltakene. 

Seiv om en både i 1989 og 1990 opplevde forholdsvis lave nivåer av radioaktivt 
cesium i småfekjøtt, må husdyrholderne være forberedt på at denne situasjonen 
kan bli en helt annen dersom det et år igjen blir store mengder sopp i utmarks
beitet. Fra et år til det neste vil man kunne oppleve store variasjoner i aktivitets-
nivåene i kjøtt fra dyr som har gått på utmarksbeite. 

Kostnadene ved nedforing av småfe (kompensasjon til bønder som har hatt dyr 
på nedfåring) for hvert av årene etter Tsjernobyl-ulykken er vist i tabell 3. Ta
bell 4 viser verdien av nedforet småfe (verdien av kjøtt som er frigjort til hu
mant konsum) for hvert av årene etter Tsjernobyl-ulykken. 

Tabell 3. 
Kostnader til nedforing m.m. av småfe. 

År 1986 1987 1988 1989 1990 

Kostnader 
(mill.) 

35* 43 63 20 23 

I tillegg kommer kassen kjøtt lii en verdi av 90 mill. 

Tabell 4. 
Innsparing (verdien av nedforet småfe). 

År 1986 1987 1988 1989 1990 

Innsparing 
(mill.) 

256 216 288 87 108 
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6. TAMREIN 

Reindriftsnæringen må fortsatt ta hensyn til at reinbeitene er forurenset av radio
aktivitet. Både endring av normalt slaktetidspunkt og nedforing har vært nød
vendige tiltak for å redusere kassasjon av reinkjøtt. 

Figur 6 viser hvordan radioaktivitetsnivåene for rein (levendedyr malinger) har 
utviklet seg fra 1986 til og med 1990. Målingene er fra utvalgte beiteområder i 
Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark, samt tamreinlagene i 
Sør-Norge. Alle målingene er gjennomført i vinterbeitepenoden. Målingene gir 
gode indikasjoner på kontamireringsgraden av beitene, men bidrar også til prog
noser for utvaskingshastigheten av radioaktivitet fra reinbeitene. Fra 1986 til 
1987 var det en markert nedgang i aktiviteten, med en reduksjon på mellom 30 
og 60 prosent. Figur 6 viser at radioaktiviteten i dyrene nesten ikke ble redusert 
fra 1987 til 1988. Dette skyldes de store mengdene sopp høsten 1988. De to sis
te årene har reduksjonen av radioaktivitet i dyrene variert fra ca. 15 prosent til 
30 prosent, med en midlere årlig reduksjon på 24 prosent. 

Kassasjonsvolumet i 1990 var 26 tonn reinkjøtt til en verdi av 1,4 millioner kro
ner, mot vel 37 tonn året før. Kompensasjon for tidlig slakting utgjorde 2,9 mil
lioner kroner. En tilsvarende sum ble brukt til nedloringsutgifter. I tillegg kom 
utgifter til forskning, veiledning og levendedyrmålinger på tilsammen 0,8 mil
lioner kroner. Det ble gitt tilskudd på 0,9 millioner kroner til nedforing av rein 
som skulle brukes til egen husholdning og til kjøp av annen mat. Tilsammen ut
gjorde disse kostnadene en sum på 8,9 millioner kroner. Dette var en reduksjon 
på 1,6 millioner kroner i forhold til året før. Det ble ikke brukt vombolus inne-
holdende cesiumbinder til rein i slaktesesongen 1990/91. Gjennomgang av 
driftsforholdene i radioaktivt forurensede distrikter viser at det finnes områder 
hvor vombolus heller ikke i fremtiden vil være noe alternativ. Den eneste løs-
ning i disse distriktene vil fortsatt være nedforing eller tidlig slakting. 

Kostnadsnivået er nå redusert til et nivå som synes å ville vedvare. Ordninger 
med tidlig slakting samt bruk av nedforing og/eller vombolus vil trolig vare i 
mange år fremover. 
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Distrikt 

— Susendal 

-Vågå 

- Østre Namdal 

--Bindal/Kappf. 

•Lom 

Figur 6, 
Radioaktivitetsnivåer i reinfra utvalgte beiteområder. Figuren viser 
levendedyr-målinger i vinterbeiteperioden. 
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7. VILT OG FERSKVANNSFISK 

Overvåkning av og informasjon om radioaktivitet i vilt og ferskvannsfisk ble i 
1987 lagt til miljøvernavdelingene (MVA) hos de enkelte fylkesmenn. Overvåk-
ningsopplegget ble utarbeidet i samarbeid mellom MVA og Direktoratet for 
naturforvaltning (DN). Ettersom måleresultatene fra perioden 1986 - 1989 viste 
at nivået av radioaktivt cesium i vilt og fisk hadde sunket betraktelig og stort 
sett IA under tiltaksgrenser! på 6000 Bq/kg, ble kartleggingsomfanget redusert i 
1990. De fylkene som var hardest rammet (Buskerud, Oppland, Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag) av radioaktivitet ble bedt om å opprettholde et visst 
kattleggingsomfang. 

På oppdrag for Direktoratet for Naturforvaltning har Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) gjennomført et 5-årig forskningsprosjekt i radioøkologi. Pro
sjektet ble avsluttet i mars 1991 og en del resultater fra prosjektet er referert her. 
Prosjektet har hatt som hovedformål å se på hvordan radioaktiviteten sprer seg i 
ulike næringskjeder på land (vegetasjon, rype, villrein) og i vann (bunndyr, fisk) 
i områder med stort nedfall av radioaktivitet. 

Resultater og utvikling 1989 -1990 

På viltsiden ble overvåkningen foretatt på villrein, elg, hjort, rådyr og en del 
fugl/småvilt. De fleste prøvene er tatt om høsten. På fiskesiden har prøvene vært 
konsentrert om ørret, røye, sik og abbor tatt på ulike tider av året. 

Siden måleresultatene fra 1989 forelå for sent til å komme med i SNT-rapport 
nr. 4, 1990, blir deler av disse presentert her. I diskusjonene er det lagt vekt på å 
få frem omfanget av malinger som overstiger tiltaksgrensen på 6000 Bq/kg. 

Vilt 
M&leomfanget for radioaktivitet i vilt i 1989 og 1990 har vært svært lavt. Det 
må derfor vises varsomhet ved tolkning av resultatene. 
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Tabell H. 
Gjennomsnittlig radioaktivitet (Bq/kg) i lårmuskelmasse hos villreinfelt ijakt-
tiden i 1989 -1990. Antall målte dyr er angitt i parentes. Maksimale verdier 
målt i hvert område under jakten er også tatt med. 

Villreinområde 1989 1990 Maks. 1990 

Ottadalen, S - - -
Ottadalen, N 1600(18) - -
Snøhetta 3800 (9) - -
Rondane, N 5100(41) ca. 4500* -
Rondane, S - 2900 (2) 3484 

Knutshø 3500 (4) 3400(11) 4783 

Forelhogna 1000(2) 400(1) 421 

Sølnkletten 6100(10) 8500(4) 11 203 

Prøver tatt i forbindelse med radioøkologisk forskingsprogram. Prøver tas ikkc under 
jaktsesongen derfor er nivået bcregnet ut fra figur på nesle side. 

Målingene viser at nivåene under jakt stort sett ligger under tiltaksgrenser på 
6000 Bq/kg. I Sølnkletten ligger gjennomsnittsnivået fremdeles over tiltaksgren
ser 1 Rondane nord ligger gjennomsnittet under tiltaksgrensen, mens enkeltmå
linger fremdeles kan komme opp i verdier over grensen. 

Forskningsprogrammet har vist at radioaktivitetsnivået kan være lavt rett før 
jakt, mens verdiene kan komme opp i det femdobbelte om vinteren når villrei
nen går på lavbeite. 

I Nord-Trøndelag er det utført omfattende malinger på elg, rådyr, hare, hjort og 
rype. Både i 1989 og 1990 ligger verdiene under 3000 Bq/kg og de aller fleste 
også under 1000 Bq/kg. Dette stemmer bra med enkeltmålinger av samme type 
vilt foretatt i de andre fylkene. Enkeltmålinger av rådyr har resultert i verdier 
opp mot 2500 Bq/kg (Oppland, Nord-Trøndelag) og av lirype verdier på opp
imot 2900 Bq/kg (Nord-Trøndelag). 

Det radioøkologiske forskningsprogrammet har kartlagt radioaktivitetsnivået i 
villrein i Rondane og Knutshø. I henhold til beregninger ble Knutshø belastet 
med bare 40 prosent av den radioaktive mengden Rondane ble belastet med. 
For begge områdene er det beregnet at gjennomsnittsnivået i 1990 ligger på en 
tredjedel av nivået i 1986. Kurvene under viser at det er en tendens til at denne 
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utviklingen er iferd med å flate ut. Gjennomsnittsnivået for villrein i Rondane 
og Knutshø før jakt ligger nå på henholdsvis ca. 4000 Bq/kg og 800 Bq/kg. 

I \ A 
l- I/ \ 
i -r \ 
i. ' \ A 

MANLufnrninMAnsiv; MANiDtnnitHr.i.-. :^r, 

Figur 7. 
Utvikling i innhald av radioaktivitet hos villreinstammen i henholdsvis Rondane 
(til venstre) og Knutshø (til høyre) i perioden 1986 - 1990. Det gjøres oppmerk
sam på at de lo kurvene har ulik målestokk langs den vertikale aksen, med må
lestokk på gjennomsnittlig innhald cv cesium (Bq/kg) i muskulatur x 10 000 for 
Rondane og gjennomsnittlig innhald av cesium (Bq/kg) i muskulatur x 1000 for 
Knutshø. 

Sesongvariasjonene i radioaktivitetsnivå går tydelig frem av kurvene. Årsaken 
til dette er at om vinteren/tidlig vår lever rein stort sett av lav med høyt innhold 
av radioaktivt cesium, mens den beiter på annen vegetasjon sein vår/som-
mer/høst. 

De to første årene etter nedfallet ble det i det sterkt belastede området i Rondane 
påvist en signifikant nedgang på 25 prosent i andelen levende kalv. Dette er ik-
ke blitt påvist etter 1988. For Knutshø-stammen er ingen signifikante slike end-
ringer blitt påvist. 

De store sesongvariasjonene mellom vinter/vår og sommer/høst vil viskes ut et-
terhvert, som følge av at radioaktivt cesium fngjøres fra lav gjennom nedbryting 
og tas opp i annen vegetasjon. Dette kan føre til en økning i nivået om sommer-
en i annen type vegetasjon, og forplante seg videre til dyr på samme beite. Re
duksjon i nivået om vinteren vil antagelig fortsette, men flate ut ctterhvert. 

IA 
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Ferskvannsfisk 
Fylkenes måleaktivitet har vært omfattende når det gjelder fisk. Måleresultatene 
er satt opp i tabellen nedenfor (tabell 6). 

Tabell 6. 

Radioaktivitetsnivå (Bq/kg) i fisk for 1989 og 1990 ifylkene Buskerud, Oppland, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Antall malinger over tiltaksgrensen og mel
lom 3000 og 6000 Bq/kg er oppført. 1 parentesen bak middelverdi er det opp
ført Antall lokaliteter I Antall malinger. 

Fylke Radioaktivitetsnivå 1989 Bq/kg Fylke 

Middelverdi Høyeste 
målte verdi 

Antall malin
ger mellom 
3000-6000 

Antall malin
ger over 6000 

Buskerud 439 (38/40) 2507 0 0 

Oppland 1357(94/296) 17 490 40 10 

Sør-Trøndelag 1722(7/9) 10 054 0 1 

Nord-Trøndelag 2005(43/115) 23 618 5 3 

Fylke Radioaktivitetsnivå 1990 Bq/kg Fylke 

Middelverdi Høyeste 
målte verdi 

Antall malin
ger mellom 
3000-6000 

Antall malin
ger over 6000 

Buskerud 429(27/31) 1275 0 0 

Oppland 1015(104/191) 10213 2 2 

Sør-Trøndelag 574 (17/26) 6511 1 0 

Nord-Trøndelag 1245(60/160) 10 825 2 3 

Malinger av ferskvannsfisk viser en jevn nedgang i radioaktivitet fra 1989 -
1990.1 1989 lå ca, 3 prosent av målingene over tiltaksgrensen på 6000 Bq/kg, 
mens i 1990 lå bare ca. 1 prosent av målingene over grensen. Mens 13 prosent 
av målingene lå mellom 3000 - 6000 Bq/kg i 1989, lå bare 2,5 prosent av mål
ingene i dette intervallet i 1990. 

I forbindelse med det radioøkologiske forskningsprogrammet er det foretatt en 
grundig vurdering av innholdet av radioaktivitet i ørret og røye i Høysjøen i 
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Nord-Trøndelag. Det er her beregnet en gjennomsnittlig økologisk halveringstid 
for ørret på 357 dager, og for røye på 550. Årsaken til forskjellen er ulikt opptak 
av næringsstoffer og forskjeller i vanntemperatur der henholdvis røye og ørret 
oppholder seg. Forskjellen i estimerte halveringstider mellom de to artene var 
stor det første året etter Tsjernobyl-ulykken, men jevnet seg raskt ut. Resultat-
ene kan tyde på at nivåene er iferd med å flates ut mellom sommer og vinter og 
mellom ulike fiskeslag. 

Prognose 

Målingene foretatt i fylkene og i regi av forskningsprogrammet viser at reduk
sjonen i radioaktivitet skjer relativt raskt. Stort sett ligger verdiene nå både i fisk 
og vilt under 6000 Bq/kg. Et unntak er villrein der Sølnkletten villreinområde 
fremdeles har gjennomsnittsverdier over 6000 Bq/kg. 

Det gjennomsnittlige radioaktivitetsnivået vil antagelig fortsatt synke. Men det 
radioaktive cesiumet er nå bundet til vegetasjon, jordsmonn og slam i innsjøer 
og vil gradvis frigjøres for opptak i planter og dyr/fisk. I henhold til forsknings
programmet vil det ta lang tid (sannsynligvis 20 - 40 år) før nivået er tilbake til 
verdier målt før Tsjernobyl-ulykken. Det vil antagelig skje en gradvis utvisking 
av sesongvariasjonene i radioaktivitetsnivå, både i vegetasjon og beitende vilt 
og husdyr. En kan derfor forvente en økning i nivået om sommeren og en svake-
re reduksjon i vinternivået. 

Fremtidig overvåkningsbehov 

Som vist over er det bare enkelte villreinstammer og fiskelokaliteter som har 
verdier over tiltaksgrensen på 6000 Bq/kg. I henhold til dette vil fylkene Opp
land, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndeland og Nordland bli bedt om å overvake be-
lastede fiskelokaliteter og villreinstammer. Det vil også bli tatt stikkprøvemålin-
ger av rype, hare, rådyr, hjort og elg. 

Det radioøkologiske forskningsprogrammet skal videreføres i Dovrefjell og Bør-
gefjell med intensiv overvåkning av radioaktivitetsnivå og utvikling i jords
monn, vegetasjon (beiteplanter), villrein og rype. Denne overvåkningen vil være 
svært viktig for å k„.ine gi mer eksakte konklusjoner om utvikling og årsaksfor
hold i forbindelse med radioaktivitet i norsk natur. 

Gjennom det Norsk-Sovjetiske miljøsamarbeidet vil en forsøke å øke målingene 
av radioaktivitet i fisk fra vassdragene i Finnmark. 
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8. ANDRE NÆRINGSMIDLER 

Radioaktivitet har ikke representert noe problem for andre grupper næringsmid-
ler bortsett fra sopp og honning enn de som er nevnt i foregående kapitler. 
(Honning kan ligge omkring eller over tiltaksgrensen på 600 Bq/kg enkelte ste
der.) Fiskeridirektoratets kontroll med marine produkter og oppdrettsfisk er opp-
rettholdt ut fra eksporthensyn, og har ikke avdekket nivåer over 20 Bq/kg. Det 
har allikevel vært et visst behov for sertifisering av varepartier for eksport. 

Ferdigprodusert barnemat 

Ferdigprodusert barnemat kan utgjøre en vesentlig del av sped- og småbarns 
kosthold. På denne bakgrunn har Hedemarken interkommunale næringsmiddel
kontroll foretatt måling av radioaktivitetsnivået i fabrikkfremstilt barnemat både 
i 1989 og 1990. Prosjektets formål var å kartlegge om radioaktivitetsnivåene i 
ferdigprodusert barnemat som frembys har et radioaktivitetsnivå under tiltaks
grensen på 370 Bq/kg av radioaktivt cesium. Deler av dette prosjektet er tidlige-
re publisert i NÆRkontakt (Anne-Barbro Valle og Atle Vold, "Radioaktivitets
nivå i ferdigprodusert barnemat", NÆRkontakt 3/90). 

Konklusjonen på undersøkelsen var at alle 80 prøver av 10 ulike varianter av 
barnemat produsert ved Nestlé A/S, Hamar, lå godt innenfor tiltaksgrensen på 
370 Bq/kg av Cs 137 og Cs 134. De høyeste verdiene finner en for produkter 
som inneholder lammekjøtt. Middelverdien for radioaktivt cesium ligger her 
oppunder 20 Bq/kg, hvilket må sies å være betryggende lavt. 

Sopp 

Etter 1988 er man blitt klar over at sopp er en viktig faktor når det gjelder akti
vitetsnivået for husdyr på utmarksbeite. Soppen har en betydelig evne til å ta 
opp radiocesium. Dette viser seg ved at flere sopparter vil kunne få langt høyere 
aklivitetsnivåer enn annen vegetasjon. Siden husdyr på utmarksbeite spiser 
sopp, kan sopp være en av hovedkildene til radioaktiv forurensing av melk og 
kjøtt. Sopp kan også medføre økt inntak for mennesker som spiser sopp fra om
råder som fikk mye nedfall i 1986. 

Aktivitetsnivåene i sopp har ikke endret seg mye over tid. Det ser ut som om 
tilgjengetigheten av radiocesium er tilnærmet konstant. I figur 8 er gjennom
snittlig aktivitetsnivå i sopp for noen av fylkene vist. Det som er avgjørande for 
aktivitetsnivåene i husdyr på utmarksbeite er mengde sopp tilgjengelig i beitet. 
Dette vil i stor grad bestemme aktivitetsnivåene i dyr. I 1990 var det et middels 
år for sopp med oppblomstring helt på slutten av beitesesongen. 
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Nordland Møre og Romsdal Sor-Trendelag Rogaland 

Y*VA 1969 i H 1990 

Figur 8. 
Gjennomsnittlige aktivitetsnivaer for sopp i noen utvalgte fylker for årene 1989 
og 1990. 
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9. SAMARBEID MED SOVJET 

I forbindelse med FNs Tsjemobyl-prosjekt ble Norge innvolvert når det gjelder 
mottiltak i landbruket. I denne forbindelse ble det etablert et samarbeid mellom 
Sovjet og Norge vedrørende tiltak og forskning. Når det gjelder tiltaksdelen har 
FN bedt Norge om å samarbeide med Sovjet slik at de norske tiltakene med ce-
siumbindere (vomtablett, saltslikkestein) kan tas i bruk i Sovjet. Det har vært 
flere møter i Norge og Sovjet angående dette. I september 1990 var bl.a. den 
Ukrainiske Landbruksministeren på Norges besøk. I oktober samme år ble det 
satt i gang eksperimenter i Hviterussland, Russland og Ukraina med vomtablet-
ter tilsatt berlinerblått for storfe. I november ble det arrangert landbrukssemina-
rer i de samme republikkene i FN-regi. Flere norske forskere holdt foredrag og 
innlegg på disse seminarene om tiltak for å redusere aktivitetsnivåene i jord-
bruksprodukter. 

Bruken av cesiumbindere er i hovedsak rettet mot private bønder med storfe i 
Sovjet. Dersom de norske tiltakene ikke blir brukt vil disse bøndene ikke lenger 
få tillatelse til å holde dyr i de forurensede områdene. Dette vil gi store sosiale 
konsekvenser. Bruk av cesiumbindere i Sovjet vil kunne medføre betydelige re-
duksjoner av aktivitetsnivåene i kjøtt og melk for en lav kostnad. Tradisjonelt 
jordbruk vil også kunne opprettholdes i stor grad. Dyr behøver ikke flyttes og 
man kan også spise egenprodusert melk/kjøtt. På lengre sikt vil det være mulig 
å gjeninnføre sau og geitedrift i de forurensede områdene og ikke bare storfe-
produksjon. 

Forskningsdelen av samarbeidet vil i hovedsak dreie seg om de mekanismene 
som styrer opptak av radioaktive stoffer fra jord til gress og dyr. Det er av spe
siell interesse å se på varigheten av den radioaktive forurensingen når det gjel
der utmarksbeiter. Beredskapsmessig får Norge gjennom dette samarbeidet vik
tig informasjon angående hva som skjer i nærområdet ved en atomulykke. 
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Adresseliste for 

STYRINGSGRUPPEN FOR OVERYÅKNING AV 
RADIOAKTIVITET I NÆRINGSMIDLER 

Direktoratet for naturforvaltning 
Tungasletta 2,7004 TRONDHEIM 
telefon (07) 85 05 00 

Fiskeridirektoratet 
Postboks 185. BERGEN 
telefon (05) 23 80 00 

Fylkesveterinæren for Hedemark og Oppland 
Vangsveien 73,2300 HAMAR 
telefon (06S) 28 800 

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

Innherred kjølt- oe næringsmiddelkontroll 
HamnegL 20,7700 STErNKJER 
telefon (077) 62 982 

Landbruksdepartementet, iordbruksavdelingen 
Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 
telefon (02) 34 93 59 

Landbruksdepartementet, vcleringravdclingcn 
Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 
Telefon (02) 34 91 79 

Norsk Kjøtt 
Postboks 60 Refstad, 0513 OSLO 
telefon (02) 15 05 ;0 

Norske Melkeprodusenters 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 4190 

Statens næringsmiddeltilsyn 
Postboks 8187 Dep. 0034 OSLO 
telefon (02) 67 15 85 
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11990 var radioaktiviteten i næringsmidler 
omtrent på samme nivå som året før. 
Rapporten summerer opp hvilke nivåer som 
ble påvist, og presenterer de tiltak som ble 
satt inn. 


