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FORORD 

/ denne rapporten legger vi frem resultatene fra en undersøkelse som har pågåtl 
årlig siden våren 1987. Hensikten har vært å anslå hvor store stråledoser for
skjellige grupper i befolkningen har fått via maten, somfølge av Tsjernobyl-
ulykken. 

Fire grupper ble valgt ut og er undersøkt både ved direkte måling på kroppen 
(helkroppsmåling), og ved intervju hvor årlig inntak av de viktigste matvarene 
karttegges. 

Opplegget ble opprinnelig utarbeidet i samarbeid mellom Statens institutt for 
strålehygiene (SIS), Avdeling for kostholdsforskning ved Universitetet i Oslo og 
SNT. Undersøkelsene er i hovedsak utført av staben ved SIS. Data for innhald 
av radionuklider i matvarene er stort sett innhcntetfra de kommunale nærings-
middeltilsynenes virksomhet. 

Vi vil rette en spesiell takk til Statens institutt for strålehygiene og Avdeling for 
kostholdsforskning for arbeidet med disse undersøkelscne, men også til det 
kommunale næringsmiddeltilsynet for stor innsats i oppfølgingen etter 
Tsjernoyl-ulykken. Det er også god grunn til å takke de personar som årlig 
møter opp til undersøkelsene. Uten deres aktive medvirkning ville vi hatt store 
problemer med å gjennomføre doseovervåkningen. 
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SAMMENDRAG 

For å estimere stråledosebelastningen til befolkningen i Norge som følge av 
Tsjemobyl-ulykken, ble fire grupper valgt ut i 1987. De utvalgte gruppene be
stod av reindriftssamar fra Sør- og Midt-Norge, spesielt utvalgte personer fra 
Øystre Slidre og tilfeldig utvalgte personer fra Oslo og Sel. De to første gruppe
ne omfattet personer som en antok hadde et stort konsum av nænngsmidler med 
forholdsvis høyt innhold av radionuklider. De to andre gruppene var tilfeldig ut
valgte personer fra områder med henholdsvis lite og mye nedfall fra Tsjemobyl-
ulykken. Oslo-gruppen er beskrevet i detalj i en tidligere rapport (SNT-rapport 
2,1988) og er bare delvis omhandlet i denne rapporten. 

To metoder, kostholdsundersøkelse og helkroppsmålinger, ble benyttet til å esti
mere dosebelastningen til deltakeme i undersøkelsen. Ved hjelp av kostholdsun-
dersøkelsen ble inntak av radionuklider via maten i løpet av et år estimert. Ved 
helkroppsmålingene ble personene målt en gang i året og radioaktivitetsnivåene 
i kroppen ble bestemt. Årlig dose ble estimert med utgangspunkt i de innsamle-
de resultatene fra de to undersøkelsene. Undersøkelsene ble foretatt i tidsrom
met mars til mai i 1987,1988, 1989 og 1990.1 1990 var det kun reindriftssame-
ne og tilfeldig utvalgte personer fra Sel som ble undersøkt. 

Resultatene fra kostholdsundersøkelsen og helkroppsmålingene i de fire gruppe
ne er vist i tabellen. 

For tilfeldig utvalgte i Sel skyldes over halvparten av inntaket av radiocesium 
konsum av ferskvannsfisk og melk. I Oslo kom største delen av inntaket fra 
melk og storfekjøtt. Blant de spesielt utvalgte i Øystre Slidre skyldes hoveddel-
en av inntaket av radiocesium konsum av ferskvannsfisk, reinsdyrkjøtt og melk, 
mens blant reindriftssamene skyldes nærmere 90 prosent av inntaket av radioce
sium konsum av reinsdyrkjøtt. 

Korrelasjonen mellom doser beregnet ved hjelp av kostholdsundersøkelsen og 
helkroppsmålinger er god. Det er allikevel en faktor 2 - 4 i forskjell mellom do
ser estimert ved de ulike metodene. 

Gjennomsnittlig årlig inntak av radiocesium for befolkningen, er mellom 10 000 
Bq og 25 000 Bq, og de første årene etter ulykken var melk en av hovedkildene 
for inntaket av radiocesium. Dekontamineringstiltak i landbruket og kostholds-
råd har medført at dosene til befolkningen er blitt betydelig redusert. Undersø
kelsen har også vist at kostendringer har redusert dosen drastisk i de spesielt ut
valgte gruppene. Det er estimert at uten disse endringene ville inntaket av radio
cesium ligget ca. 400 - 700 prosent høyere for reindriftssamene, og ca. 20 - 30 
prosent høyere for den utvalgte gruppen fra Øystre Slidre. Det er spesielt konsu
met av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk som er blitt redusert blant disse gruppe-
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ne. I tillegg til disse matvareslagene er også konsumet av vilt og sauekjøtt blitt 
redusert hos de tilfeldig utvalgte personene i Sel. 

Den største dosebelastningen kom det andre året etter Tsjernobyl-ulykken for 
reindriftssamene, mens personene fra Øystre Slidre hadde økende helkroppsver-
dier de tre første årene etter ulykken. 

I løpet av de fire årene etter Tsjernobyl-ulykken har det vist seg at andelen som 
har redusert bruken av visse matvarer pga. faren for inntak av radioaktive næ-
ringsmidler, er blitt noe mindre. De tre første årene steg andelen av personer 
med et inntak som overskred det anbefalte maksimumsinntaket på 80 000 Bq/år. 
Fjerde året sank andelen som overskred denne grensen i de to gruppene som ble 
undersøkt. 

Resultater fra kostkoldsundersøkelsen og helkroppsmålingene. Både kostinn-
taket og helkroppsdosene er gjennomsnittsverdien 

GRUPPE ÅR KOSTINNTAK 
Bg/år 

HELKROPPSM&LING 
mSv/år 

Tilfeldig 
utvalgte 
personer 
Oslo 

1987 11 000 0.07 + 0.01 

Tilfeldig 
utvalgte 
personer 
Sel 

1987 
1988 
1989 
1990 

25 000 
31 000 
25 000 
14 000 

0.15 + 0.01 
0.11 + 0.01 
0.10 + 0.01 
0.06 + 0.03 

Spesielt 
utvalgte 
personer 
Øystre Slidre 

1987 
1988 
1989 

69 000 
116 000 
107 000 

0.4 + 0.07 
0.6 + 0.15 
0.7 + 0.24 

Reindriftssamer 
i Nordland, 
Nord- og ser-
Tr ende lag 

1987 
1988 
1989 
1990 

127 000 
234 000 
190 000 
90 000 

0.9 + 0.12 
1.7 + 0.31 
1.2 + 0.15 
0.9 + 0.20 
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SUMMARY 

In order to estimate the degree to which the Norwegian population was exposed 
to radiation as a consequence of the Chernobyl accident, four population groups 
were selected in 1987. These comprised Sami reindeer herdsmen from southern 
and central Norway, specially selected people from Øystre Slidre in central Nor
way, and randomly selected people in Sel and Oslo. The two firstmentioned 
groups encompassed individuals who were assumed to consume relatively large 
amounts of foods containing high levels of radionuclides. The two other groups 
included randomly selected people from two different districts, one of which 
had been little effected by fallout from Chernobyl (Oslo), and one which had 
been quite significantly affected (Sel). The Oslo group has been described in de
tail in a previous report (SNT-rapport 2,1988), and is only briefly mentioned in 
this report. 

Two methods, dietary studies and whole body measurements, were used to esti
mate the dose burden to which the participants had been exposed. The intake of 
radionuclides via food during the course of a year was estimated by dietary stu
dies, while whole body measurements were performed on people once a year to 
determine body radioactivity levels. The annual dose was calculated on the ba
sis of data gathered from the two types of study. The investigational period was 
March to May in 1987, 1988, 1989 and 1990. In 1990, only the Sami reindeer 
herdsmen and the randomly selected people from Sel were investigated. 

As regards the randomly selected individuals from Sel, more than half of die 
radiocesium intake derived from the consumption of freshwater fish and milk. 
In Oslo, the largest proportion of overall intake came from milk and beef. In the 
specially selected group from Øystre Slidre, the major contribution to radiocesi-
um intake came from the consumption of freshwater fish, reindeer meat and 
milk, while among the Sami group, over 90 percent of the radiocesium intake 
derived from the consumption of reindeer meat. 

There was good correlation between doses estimated on the basis of dietary stu
dies on the one hand, and whole body measurements on the other. Nevertheless, 
there was a two- to four-fold difference in the size of the dose estimated by die 
two methods. 

The average annual radiocesium intake by the Norwegian population has been 
between 10,000 and 25,000 Bq, milk beeing one of the major sources in the 
years following the accident. Dietary advice, together with agricultural deconta
mination measures, has resulted in a considerable reduction in the level of expo
sure in the population. The study also demonstrated mat changes in dietary ha
bits have led to a dramatic dose reduction in the specially selected groups. It is 
estimated that without such changes, the intake of radiocesium would have been 
400 - 700 percent higher as regards the Sami group, and approximately 20 - 30 
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percent higher in the selected individuals comprising the Øystre Slidre group. 
There has been a particular reduction in the consumption of freshwater fish and 
reindeer meat in these groups. Apart from these two foodstuffs, the consumption 
of game meat and lamb and mutton has also been reduced by the randomly 
selected group of people in Sel. 

The highest dose burden so far recorded for the Sami group was in the second 
year after the accident, while the Øystre Slidre group showed increasing body 
values during the first three years post-Chernobyl. 

During the four years following Chernobyl, the proportion of people taking pre
cautionary measures by reducing the consumption of certain types of food has 
fallen somewhat. The proportion with an intake exceeding the recommended 
maximum level of 80,000 Bq/year rose during the first three years. In the fourth 
year, the proportion exceeding this limit fell in the two groups investigated. 

Results from the dietary studies and whole body measurements for the four 
groups are show in the table. 

Results from the dietary studies and whole body measurements. All figures are 
average values. 

Group Year Dietary intake 
Bq/year 

Whole body measurements 
mSv/year 

Randomly selected 
people in Oslo 

1987 11,000 0.07+/-0.01 

Randomly selected 
people in Sel 

1987 
1988 
1989 
1990 

25,000 
31,000 
25,000 
14,000 

0.15+/-0.01 
0.11+/-0.01 
0.10+/-0.01 
0.06 +/- 0.03 

Specially selected 
people in Øystre 
Slidre 

1987 
1988 
1989 

69,000 
116,000 
107,000 

0.4 +/- 0.07 
0.6+/-0.15 
0.7 +/- 0.24 

Sami reindeersmen in 
Nordland and Nord

land Sør-Trøndelag 

1987 
1988 
1989 
1990 

127,000 
234,000 
190,000 
90,000 

0.9+/-0.12 
1.7+/-0.31 
1.2+/-0.15 
0.9 +/- 0.20 
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1. INNLEDNING 

Det ble våren 1987 foretatt en undersøkelse for å estimere stråledosebelastnin-
gen til den norske befolkningen [1J. Undersøkelsen viste at gjennomsnittlig strå
ledose til befolkningen var under den anbefalte maksimumsdosen på 5 mSv. 
Kostholdsråd bidro til at stråledosene til spesielt utsatte grupper av befolkningen 
ble betydelig redusert seiv om man målte enkeltdoser over 5 mSv. Det var tyde
lig at belastningen varierte i befolkningen pga. varierende nedfallsmønster, va
rierande konsentrasjon av radiocesium i ulike næringsmidler og varierende kost
hold. Mange av de undersøkte personene hadde endret kostholdet for å redusere 
inntaket av radiocesium via maten. Det var derfor mulig at stråledosene ville 
øke de følgende år dersom kostendringene ikke ble fulgt opp, eller dersom akti-
vitetsnivåene i mat skulle stige. Undersøkelsen fra 1987 ble derfor fulgt opp i 
1988, 1989 og 1990 med helkroppsmålinger og kostholdsundersøkelser. De tre 
gruppene som var med i undersøkelsen var reindriftssamer fra Sør- og Midt-
Norge, med et høyt konsum av reinsdyrkjøtt, spesielt utvalgte personer fra Øyst
re Slidre, med et høyt konsum av ferskvannsfisk og produkter fra utmarksbeite i 
forurensede områder, og tilfeldig utvalgte personer fra Sel kommune. Sel kom
mune ble valgt ut fordi den ligger i et område som fikk betydelig nedfall etter 
Tsjemobyl-ulykken. I 1987 varen gruppe tilfeldig utvalgte fra Oslo med. Denne 
gruppen ble tatt med siden nedfallet var lite i dette området. Denne gruppen ble 
ikke tatt med i de senere undersøkelsene på grunn av dårlig oppslutning og for
di dosene var lave i 19S 7. I 1990 ble heller ikke gruppen fra Øystre Slidre tatt 
med. 

I denne rapporten er resultater fra alle fire årene rapportert og sammenlignet. 
Resultatene fra Oslo er delvis tatt med for sammenligningens skyld, men for 
nærmere beskrivelse av denne undersøkelsen henviser vi til en tidligere SNT-
rapport [1]. 
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2. MATERIALE OG METODE 

Utvalg av personer 

Undersøkelsen dekker de fire første årene etter Tsjernobyl-ulykken. Både kost-
holdsundersøkelsen og helkroppsmålingene har funnet sted i månedene fra mars 
til mai hvert år. I løpet av den tiden undersøkelsen har pågått har det vært syn-
kende deltagelse. Alle personene iom ble valgt ut første år, og som har møtt 
frem et eller flere år er tatt med i beregningene. En oversikt over deltakerne i de 
ulike grupper for hvert av årene er gitt i tabell 1. 

Tabell 1. 
Deltakere i undersøkelsen. 

GRUPPE 1987 
M K 

1988 
M K 

1989 
M K 

1990 
M K 

Tilfeldig utvalgte 
personer 
Sel 

52 53 31 34 25 27 19 14 

Spesielt utvalgte 
personer 
Øystre Slidre 

17 2 13 2 9 2 -

Reindriftssamer 
- voksne 
- barn 

45 31 
9 

32 19 
4 

24 15 
4 

29 33 

Gruppen i Sel er et tilfeldig utvalg foretatt av Statistisk sentralbyrå, 200 perso
ner ble tilskrevet og alle over 14 år ble oppfordret til å møte frem. Det samme 
gjaldt gruppen i Oslo hvor 38 personer var med i 1987. Personene i Øystre Sli
dre er valgt ut spesielt som en gruppe med et stort konsum av en eller flere av 
matvarene; ferskvannsfisk, lokalt produsert småfe, rein og vilt. Disse matvarer 
har vist seg å ha et nøyt innhold av radiocesium etter Tsjernobyl-ulykken. 

Reindriftssamene fra Sør- og Midl-Norge har også vært spesielt berørt av 
Tsjernobyl-ulykken. Reindriftssamene bruker tradisjonelt mye reinsdyrkjøtt i 
eget kosthold og reinsdyrkjøtt fra disse områdene har vært tildels sterkt konta
minert av det radioaktive nedfallet. Det radioaktive inntaket for samene er blitt 
beregnet på husholdsnivå. Tabell 2 gir en oversikt over antall hushold de ulike 
årene fordelt på de ulike fylkene. Oversikten viser at Nord-Trøndelag er det fyl
ket som har hatt størst representasjon hvert år, Sør-Trøndelag og Nordland har 
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derimot blitt stadig dårligere representert. I 1990 var det bare personene fra 
Nord-Trøndelag som ble bedt om å delta i undersøkelsen. 

Tabell 2. 
Antail hushold reindriftssamer som har deltan i undersøkelsen. 

1 1987 1988 1989 
* 

1990 

1 
Antail hushold 

41 31 26 20 

Sesr-Trøndelag 
Nord-Trondelag 
Nordland 

10 
23 
8 

S 
21 
5 

3 
22 
1 

20 

Kostholdsundersøkelsen 

For å beregne inntaket av matvarer med betydning for inntaket av radiocesium 
er det benyttet spørreskjemaer. I disse er det lagt vekt på hvor ofte de ulike mat
varene blir brukt (frekvens) og hvor store mengder som blir brukt (forbruk). 
Skjemaene er tilpasset de ulike gruppene som deltok. I Sel er hovedvekten lagt 
på frekvensangivelse og respondenten fylte seiv ut spørreskjemaet. De spesielt 
utvalgte i Øystre Slidre og reindriftssamene ble intervjuet, og intervjueren fylte 
ut skjemaet. Hos disse gruppene er det i tillegg til frekvensskjema lagt stor vekt 
på oppgitt totalforbruk av matvarer som ferskvannsfisk, reinsdyrkjøtt og vilt for 
perioden. For disse gruppene gjelder det beregnede inntak enkeltpersonene. For 
reindriftssamene er opplysningene samlet inn for husholdene og det beregnede 
inntak er gjennomsnittet pr. person i husholdet. Det er også undersøkt om det tas 
spesielle hensyn for å senke radiocesiuminnholdet ved tilberedningen av kjøttet, 
om det er tatt hensyn til beitested ved valg av matrein og om det er skaffet mat-
rein fra andre områder med mindre radioaktiv forurensing. En nærmere beskri-
velse av metoden finnes i rapporten fra første år av undersøkelsen [1]. 

Det er i andre og tredje år foretatt enkelte korrigeringer av kostholdsundersøkel
sen i forhold til undersøkelsen det første Sret. Det er blant annet samlet inn flere 
detaljopplysninger om det konsumerte reinsdyrkjøttet hos samene, som f.eks. 
spørsmål om slaktetidspunkt, eventuell nedforing, reinbeiteområde og om 
radioceswm-innholdet i dyrene er kjent. Målingene av rein er blitt flere og bedre 
i løpet av treårsperioden, bl.a. er det tatt i bruk måling av levende dyr, [2]. Hvert 
enkelt dyr blir da målt før det godkjennes for slakting. Dataene for det konsum
erte reinsdyrkjøttet er således blitt mer detaljerte og nøyaktige. 
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Kostholdsundersøkelsen foretatt i 1990 er noe forenklet i forhold til tidligere år. 
Dette ble gjort for å redusere arbeidsmengden, grundige kostholdsundersøkelser 
er tidkrevende arbeid både mht. innsamling og bearbeidelse av data. Ved å be-
nytte informasjon som er samlet i perioden 1987 - 1989 var det i 1990 mulig å 
foreta en forenklet undersøkelse. Den forenklede metoden og spørreskjemaene 
som ble benyttet 1990, vil også kunne benyttes senere år. 

I Sel i 1990 er det samlet inn opplysninger om forbruk av ferskvannsfisk, reins
dyrkjøtt, vilt og melk. For å kunne vurdere innholdet av radiocesium er det spurt 
om hvor det er fisket, jaktet m.m. Konsum av melk er oppgitt i antall glass pr. 
dag og melk fra matretter er lagt til. For de matvarer det ikke er spurt spesielt 
om dette året, har vi benyttet beregnet konsum hos samme person tidligere år. 
Det er også spurt om vedkommende har tatt noen spesielle kostholdshensyn 
pga. Tsjernobylulykken det siste året og i tilfelle hvilke. For gruppen reindrifts-
samer er det kun samlet inn opplysninger om konsum av reinsdyrkjøtt. Det er 
også spurt etter eventuelle endringer i forbruk av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk 
samt årsaken til disse. For de matvarer det ikke er spurt om dette året, er det be
nyttet verdier for gruppens gjennomsnittlige konsum tidligere år. 

Utfra det analysematerialet som foreligger er innholdet av radiocesium i de ulike 
matvarene estimert. Analysene er utført ved Statens institutt for strålehygiene 
(SIS), Kontrollinstituttet for meieriprodukter (KIM), fylkesveterinærer, 
reindnftskontorer og ved det kommunale næringsmiddeltilsynet (KNT). Det er 
brukt LORAKON-instrumenter, (3" Nal-krystall tilkoplet en Canberra mangeka-
nalanalysator, S-10), til målingene. For reinsdyr bygger mange av dataene på 
malinger av levende dyr. For matvarer som viser stor variasjon i innholdet av 
radiocesium, eller som betyr mye for inntaket av radiocesium enten pga. høyt 
aktivitetsnivå eller stort konsum, er det regnet ut lokale verdier for fylke, kom
mune eller reinbeitedistrikt. For de øvrige matvarer er det regnet ut et landsgjen
nomsnitt. Tabeller med de benyttede aktivitetsnivåene finnes i vedlegg A. 

Heikroppsmålinger 

Det ble benyttet en 3" Nal-krystall tilkoplet en mangekanalanalysator til å måle 
aktivitetsnivået for deltakerne i undersøkelsen. Til målingene ble det benyttet en 
blystol for såkalt "stol-geometri" (3], Blystolens hensikt er å skjerme for bak-
grunnsstrålingen. I beregningene ble det tatt hensyn til personens vekt og høyde. 

Personen som skulle males ble plassert i en blyskjermet stol og Nal-krystallen 
ble holdt i en gitt posisjon i forhold til blystolen. Måletiden var ti minutter og 
antall tellinger i to forskjellige energiområder ble notert. Måleusikkerheten var i 
området 5 -10 prosent. Aktivitetsnivåene av n 4 C s og 1 3 1Cs ble bestemt, og derav 
ble spesifikk aktivitet (Bq/kg), beregnet. Fra disse resultatene var det da mulig å 
beregne årlig dose [4], dersom en forutsatte et konstant helkroppsaktivitetsnivå 
gjennom året. 
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Ved helkroppsmålinger av reindriftssamer i 1990 ble delvis såkalt "Palmer-
geometri" benyttet. Personene ble anbragt på en vanlig stol, og detektoren ble 
plassert i fanget på personen, nettet inn mot mageregionen. Personen ble bedt 
om å bøye seg godt over detektoren, og målingen pågikk i 400 sek. Det ble ikke 
brukt noen form for skjerming, og usikkerheten i målingene er større enn ved 
bruk av stolgeometri. Også her ble det benytte en 3" Nal-krystall, tilkoblet en 
mangekanalsanalysator. 

Beregning av doser 

Den effektive doseekvivalent (dose) er et mål på den biologiske virksomme do
sen. Enheten for dose er sievert (Sv). Forskjellige radioaktive stoffer vil for 
samme aktivitetsmengde (Bq) gi ulike doser. For radiocesium har vi i denne 
rapporten benyttet faktoren 0.014 mSv/kBq [4] som forholdstall mellom inntatt 
aktivitet og mottatt dose for de to radiocesiumisotopene. Dosen beregnet her vil 
være den dosen man får som følge av et års inntak av radiocesium via nærings-
midler. 

Det ble fra målingene av helkroppsaktivitet (Bq) beregnet en dose for et år. For
holdet mellom helkroppsinnholdet og dose er 3.4 x 10 5 mSv/år pr. Bq [5]. Del 
ble i beregningen antatt konstant helkroppsinnhold gjennom året. For reindrifts-
samene tok en hensyn til årsvariasjoner i helkroppsinnhold, ved at målingene 
ble lagt til en tid på året da kroppsinnholdet lå nær gjennomsnittsverdien [6]. 
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3. RESULTATER 

Kostholdsundersøkelsen 

Beregnet kostinntak 

Beregnet inntak av radiocesium for de tre gruppene og for de ulike årene er vist 
i figur 1. Resultatene fra undersøkeJsen i Oslo i 1987 er også vist. Det beregne-
de inntak av radiocesium utfra kostholdsdataene er tydelig forskjellig i gruppe
ne. Utviklingen over tid mht. inntaket av radiocesium har ikke vist noen vesent
lig endring i det innbyrdes forholdet mellom gruppene. Resultatene 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 1990 (Sel og reindrifts-
samer) observert en ytterligere reduksjon i inntaket av radiocesium. 

GJtNNOUSmiTlIG K05TINMTAK (kBq/ftr) 

sp 
87 88 89 90 

I rvlnsdyr ferskvannsflsk I milk E2S onn.l 

Fitur 1. 
Hovedbestanddelene i inntaket av radiocesium hos de ulike gruppene de fire 
første årene etter Tsjernobyl-ulykken. 

Det var gruppen i Oslo som i 1987 hadde det laveste beregnede inntaket på 
11 000 Bq. Gruppen i Sel har det nest laveste inntak på mellom 14 000 Bq og 
31 000 Bq. Gruppen i Øystre Slidre har et inntak som er 3 til 4 ganger høyere 
enn gruppen i Sel og denne forskjellen har økt i løpet av de tre første årene. Det 
gjennomsnittlige inntaket i Øystre Slidre lå på ca. 70 000 Bq første året og noe 
over 100 000 Bq de to påfølgende årene etter Tsjernobyl-ulykken. Reindrifts-
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samene har det markert høyeste inntaket alle årene, 5 til 8 ganger høyere enn 
inntaket i Sel. De tallene som er nevnt her og vist i figur 1 gjelder både kvinner 
og menn i hver gruppe. Figur 1 viser også hvor stor andel av det totale inntaket 
av radiocesium de ulike matvarene bidrar med i de forskjellige gruppene og åre
ne. Undersøkelsen viser at inntaket for menn er to til tre ganger høyere enn hos 
kvinnene. Det er i vedlegg B, tabell Bl gitt en oversikt over radiocesiuminn-
taket. Prosentvis andel i tallverdier og gjennomsnittlig konsum av matvarene for 
deltakergrappene finnes i tabell B2 til B7, vedlegg B. Generelt sett bidrar fersk-
vannsfisk og reinsdyrkjøtt sterkest til inntaket av radiocesium. 

Oslo 
Undersøkelsen i 1937 i Oslo viste at konsumet av melk og storfekjøtt ga det 
største bidrag til inntak av radiocesium, men at totalinntaket var beskjedent. 

Sel 
Konsum av melk, ferskvannsfisk og rein gir det største bidraget til inntaket av 
radiocesium i Sel. Det første året var andelen av radiocesium fra melk henholds-
vis 48 og 35 prosent for kvinner og menn. De påfølgende år har andelen av ra
diocesium fra melk minket mens inntaket av radiocesium fra ferskvannsfisk og 
reinsdyrkjøtt har økt, og utgjør samlet det meste av radiocesiuminntaket. Reins
dyrkjøtt gir i snitt for de fire første årene 9 prosent av cesium hos kvinner og 33 
prosent av inntaket he : menn, for melk er de tilsvarende tall 32 prosent mot 19 
prosent. 

Øystre Slidre 
Den største andelen av inntatt radiocesium i Øystre Slidre kommer vekselsvis 
fra ferskvannsfisk og rein. Disse to matvarene utgjør tilsammen ca. 3/4 av totalt 
inntak av radiocesium. Melk gir mellom 10 og 20 prosent av radiocesiuminn
taket for menn, og mellom 20 og 50 prosent for kvinnene. 

Reindriftssamer 
For reindriftssamene utgjør reinsdyrkjøtt en overveiende andel med rHe 86 til 
90 prosent av radiocesiuminntaket, ferskvannsfisk gir mellom 4 og 10 prosent. 
Andre matvarer bidrar lite for denne gruppen. 

Kostendringer som følge av Tsjernobyl-ulvkken 

Sel 
For de tilfeldig utvalgte i Sel er det i figur 2 gitt en oversikt over noen av kost-
endringene. Det er størst endringer i forbruket av ferskvannsfisk, reinsdyrkjøtt 
og sauekjøtt. Det var 25 prosent som hadde redusert forbruket av ferskvannsfisk 
første år etter ulykken. Det fjerde året hadde noe over 18 prosent spist mindre 
ferskvannsfisk enn før nedfallet. For alle årene viser resultatene at av dem som 
har redusert bruken har rundt halvparten helt latt være å spise ferskvannsfisk. 
Når det gjelder reinsdyrkjøtt var andelen av deltakere som hadde redusert innta
ket mer stabilt. Mellom 14 og 17 prosent av de spurte, hadde redusert forbruket 
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av reinsdyrkjøtt i de tre årene etter Tsjernobyl-ulykken, av disse hadde de aller 
fleste helt latt være å spise kjøtt av rein. Det fjerde året etter ulykken hadde ca. 6 
prosent redusert forbruket av rein. 

Mange av de spurte hadde også redusert bruken av sauekjøtt. Andelen som had
de redusert inntaket var første året 6 prosent, andre året 7 prosent, tredje året 20 
prosent og fjerde året 15 prosent. Det viste seg også at noe over halvparten av 
disse helt lot være å spise sauekjøtt etter ulykken. For vilt var andelen av de 
spurte som hadde redusert bruken mellom 5 og 10 prosent i disse årene, det vis
te seg at det var størst andel som hadde brukt mindre vilt det tredje året. Det var 
også enkelte personer som i tillegg hadde brukt mindre melk, sopp, grønnsaker, 
frukt og bær pga. Tsjemobyl-ulykken. 

Figur 2. 
Koslholdsendringer i Sel de fire første årene etter Tsjernobyl-ulykken. Prosent-
andel av de spurte som har redusert inntak av reinsdyrkjøtt, ferskvannsfisk eller 
sauekjøtt. 

Figur 3 viser at det har vært en viss forskjell mellom kvinner og menn når det 
gjelder endringer i kostholdet. 25 - 30 prosent av mennene og 30 - 46 prosent av 
kvinnene tør endret kostholdet som følge av Tsjernobyl-ulykken. Forskjellen 
mellom kvinner og menn var størst de to første årene. En ser at seiv fire år etter 
ulykken, er det ca. 1/3 som tar hensyn til Tsjernobyl-ulykken i sitt kostvalg. 
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Figur 3. 
Forskjeller mellom kvinner og menn i Sel kommune, når del gjelder kostholds-
endringer somfølge av Tsjernobyl-ulykken. 

Dataene fra undersøkelsen i Sel gjør det ikke mulig å beregne effekten av kost-
endringene, da det ikke ble spurt om hvor stor reduksjonen av inntaket var. 

Øystre Slidre 
Andelen av husholdene i de spesielt utvalgte gruppene som hadde redusert kon
sumet av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk er vist i tabell 3. Undersøkelsen viser 
at mellom 70 og 80 prosent av de spurte i Øystre Slidre har spist mindre fersk
vannsfisk enn normalt etter Tsjernobyl-ulykken. Forbruket er estimert til å være 
henholdsvis 56, 44 og 67 prosent av normalt konsum de tre årene. I gruppen er 
det normalt bare noen få som har et betydelig forbruk av reinsdyrkjøtt, og det er 
derfor først og fremst disse som har endret forbruket av denne matvaren. 
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Tabell 3. 
Prosentandel av de spurte som kar redusert bruken av eller latt være å spise 
ferskvannsfisk os reinsdvrkiétt. 

GRUPPE Prosentandel av gruppen som har redusert 
forbruket av: 

Ferskvannsfisk 
1987 1988 1989 
n=41 n=31 n=26 

1990 
n=20 

Reinsdyrkjøtt 
1987 1988 1989 1990 
n=4l n=3l n=26 n=20 

Spesielt 
utvalgte 
personer 
Ø.Slidre 

71 79 70 * 29 20 

" 

Reindri-
1 ftssamer 

62 52 50 55 61 57 54 40 

ikke undersøkt i 1987 

Reduksjon i inntaket av radioeesium hos personene i Øystre Slidre kan estime-
res mht. konsumet av feskvannsfisk. Uten endringer i konsumet av fisk ville ra-
diocesiuminntaket økt med henholdsvis 31, 28 og 22 prosent for de tre første 
årene etter ulykken. 

Reindriftssamer 
Reindriftssamene er den gruppen som har foretatt flest og størst endringer på 
grann av ulykken. Første år etter ulykken reduserte 62 prosent av husholdene 
konsumet av ferskvannsfisk, fjerde året hadde 55 prosent av husholdene framde
les et redusert konsum, se tabell 3. Forbruket er beregnet til henholdsvis 15,46, 
31 og 3) prosent av normalt forbruk for de fire årene, se tabell 4. 
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Tabell 4. 
Forbruk av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk før og etter Tsjernobyl-ulykken blant 
reindriftssamen Forbruket er oppgitt i kg nellovektpr. person i gjennomsnitts-
husholdet, tatlet i parentes angir prosent av normalt konsum. 

Far 
1986 
kg 
(%) 

1987 
n=41 

kg (%) 

1988 
n=31 
*g (%) 

1989 
n=26 

kg (%) 

1990 
n=20 

kg (%) 

Rein 67 
(100) 

47 (70) 52 (78) 41 (61) 42 (63) 

Fersk-
vannsfisk 

13 
(100) 

2 (15) 6 (46) 4 (31) 4 (31) 

Forbruket av reinsdyrkjøtt er betydelig endret. Første år etter ulykken hadde 61 
prosent av reindriftshusholdene brukt mindre kjøtt av rein enn normalt. For an
dre, tredje og fjerde året etter ulykken sank denne andelen til henftoldsvis 57, 54 
og 40 prosent. Det gjennomsnittlige inntaket ble redusert fra et normalt konsum 
på 67 kg til nærmere 47 kg første året etter ulykken, året etter økte forbruket til 
52 kg for deretter å nå et minimum på henholdsvis 41 kg og 42 kg tredje og fjer
de år. 

Andre tiltak for å redusere radiocesiuminntaket hos reindriftssamer 

Ved siden av å redusere forbruket av reinsdyrkjøtt, er det også satt i verk flere 
tiltak for å skaffe kjøtt med lavere radiocesiuminnhold, se tabell 5. Første år et
ter ulykken hadde man i 54 prosent av husholdene skaffet kjøtt fra områder med 
mindre radioaktivitet, året etter hadde 43 prosent skaffet slikt kjøtt, tredje året 
31 prosent og fjerde året hadde 50 prosent skaffet kjøtt fra områder med lavere 
aktivitetsnivå i reinkjøttet. Nedf6ring av egne dyr til matrein (rein til eget kon
sum), har økt. Det ble ikke foretatt nedfdring første år etter ulykken, men der
imot i hvert fjerde hushold andre år og i hvert andre hushold i tredje og fjerde år 
etter ulykken. Videre har mange bevisst lilberedt kjøttet på en slik måte at radio-
cesiurmnnholdet ble redusert. Dette var gjort i 35 - 40 prosent av husholdene 
disse årene. 
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Tabell S. 
Prosentandel av husholdene som har gjennomført ulike tiltak for å redusere 
radiocesiuminnholdet i reinkjøtt tit eget konsum. 

1 TYPE TILTAK 1987 1988 1989 1990 
n=41 n=31 n=26 n-20 

1 Brukt kjott fra: 
Dyr fra andre områder 
Egne dyr beita i 
Sverige 
Egne nedfdrede dyr 

54 43 31 50 

12 15 
0 23 50 55 

Spesiell tilberedning 40 35 38 35 

Det er også blitt gjort endringer i slaktetiden for rein. Normalt blir ca. 90 prosent 
av reinen slaktet om vinteren og kun 10 prosent om sommeren. Andre året etter 
ulykken ble deler av slaktingen forskjøvet til sommeren. Av det konsumerte 
kjøttet var ca. 60 prosent sommerslakt andre året, ca. 40 prosent tredje året og 
ca. 34 prosent det fjerde året. Sommerslakt vil si at dyrene blir slaktet ved slut
ten av sommerbeiteperioden. Slakting om sommeren blir foretrukket siden foret 
på sommerbeite er mindre kontaminert enn f6ret på vinterbeite. 

I figur 4 er det gitt en oversikt over hvor store deler av det konsumerte kjøttet 
som var berørt av ulike tiltak. Første år etter ulykken var 36 prosent av det kon
sumerte kjøttet fra lokalt vinterslakt (ikke nedfåret), 26 prosent ble skaffet fra 
områder med mindre radiocesium i kjøttet og 38 prosent var kjøtt av egne dyr 
slaktet før ulykken. Senere år ble det konsumert kjøtt fra områder med lite ned
fall (38 prosent andre året, 18 prosent tredje året og 13 prosent fjerde året) og fra 
lokalt sommerslakt (39 prosent andre året, 31 prosent tredje året og 34 prosent 
fjerde året). I tillegg ble det konsumert nedforet vinterslakt henholdsvis 5 pro
sent, 19 prosent og 34 prosent andre, tredje og fjerde året etter Tsjernobyl-
ulykken. 
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MENGPE RCINSDVRKJOTT (kp) 

19BC/B7 1«B?/fl8 1 9 M / B 9 1989/90 

AR 

• l i E52 2 E3s V2n QHH 5 

1 Vinterslakt, ikke nedforet 
2 Vinterslakt, nedforet 
3 Sommerslakt 
4 Reinkjøtt slaktet før ulykken 
5 Reinkjøtt fra andre områder med lavere aktivitet 

Figur i. 
Mengde reinsdyrkjøtt konsumert årlig av reindriftssamer 1986 - 90. Andel av 
kjøttet som er berørt av ulike tiltak for å senke radiocesiuminnholdet er angitt. 

Inntak av radioaktivt cesium dersom kostendringer og andre tiltak ikke hadde 
blitt gjennomfart 

Det er fra opplysninger om normalt konsum og kjennskap til radiocesiuminnhol
det i matvarene gjort et estimat for inntak av radiocesium uten kostholdstiltak 
for reindriftssamer. Det er til disse beregninger benyttet verdier for aktivitets-
nivåer i rein og fisk som er gitt i tabell A5, vedlegg A. Tabell 6 viser estimert 
inntak pr. person i gjennomsnittshusholdet. De estimerte kostinntakene er i stør
relsesorden 3 - 7 ganger høyere enn det beregnede inntaket med endringer, seiv 
om en benytter halveringstider i næringsmidler som er forholdsvis korte. 
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Estimert inntak pr. gjennomsnittshushold hos reindriftssamen dersom 
kostholdstiltak ikke var gjenno:,.ført de tre første årene etter Tsjernobyl-
ulykken, sammen med størrelsen på reduksjonen av inntaket somfølge av tiltak 
og kostendring. 

År Estimert Kostinntak 
(Bq/kg) 

Kostinntak 
etter tiltak 

(Bq/kg) 

reduksj on 
(%) 

1987 
1988 
1989 

900 000 
700 000 - 900 000 
800 000 - 1 000 000 

127 000 
234 000 
190 000 

86 
67 - 74 
70 - 81 

I sesor^r. 1987 - 88 og 1988 - 89 ble det brukt noe saltslikkestein med berli-
nerblått for rein på beite, uten at reinen dermed ble regnet som nedfåret. Noen 
reineiere har dessuten bevisst valgt beitesteder utfra kontamineringsgrad i beite
ne. I hvor stor grad disse tiltakene er gjennomført er usikkert. Grovt regnet er 
det antatt at innholdet av radiocesium i reinen ville vært rundt 40 prosent høyere 
uten slike tiltak 

Det estimerte inntaket hos reindriftssamene uten tiltak ville dermed også blitt 
større og ligget i området 700 000 - 900 000 Bq/år i 1987 - 88 og 800 000 -
1000 000 Bq/år i 1988 - 89. Det er ikke gjort estimater for fjerde året etter ulyk-
ken. 

Helkroppsmålinger 

Fra de målte helkroppsaktivitetene er det mulig å beregne stråledoser til delta-
keme i undersøkelsen [5]. I tabell B8, vedlegg B, er gjennomsnittlig dose for 
hvert av årene etter ulykken gitt, sammen med maksimumverdiene, minimums-
verdiene og tilhørende persentiler for de ulike gruppene. I figur 5 er det også gitt 
en oversikt over dosene for de forskjellige årene og gruppene. Figuren viser at 
gjennomsnittlig helkroppsdose for de spesielt utvalgte i Øystre Slidre har økt 
hvert år etter ulykken. Derimot fikk reindriftssamene sin høyeste dose andre året 
etter ulykken med avtagende verdier det tredje og fjerde året. For de tilfeldig ut
valgte i Sel har det bare vært små variasjoner i de fire årene. Fordelingen og 
spredningen av dosene innenfor de forskjellige gruppene varierer betydelig og 
er størst for reindriftssamene. I figur 5 er også verdiene fra målingene i Oslo i 
1987 tatt med. 
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Figur 5. 
Resultater fra helkroppsmålingene, gjennomsnittsverdier med 95 prosent konfi-
densintervall 

Sammenligninger mellom helkroppsmålinger og kostinntak 

Det er mulig å estimere dosen fra resultatene gitt i kostholdsundersøkelsen [4). 
Når man sammenligner doser beregnet fra helkroppsmålinger og kostholdsun
dersøkelsen, er dosene fra kostholdsundersøkelsen en faktor 2 til 4 høyere enn 
dosene beregnet fra helkroppsmålingene. I tabell 7 er dette forholdet vist for 
hvert år og for de forskjellige gruppene som deltok i undersøkelsen. Noe av for-
klaringene til denne forskjellen kan være effekten av tilberedningsmetoder på 
radioaktivitetsinnholdet i maten. Denne effekten er det ikke korrigert for i un
dersøkelsen. 
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Tabell 7. 
Forhold mellom gjennomsnittlig kostinntak (mSvlår) og helkroppsdose 
(mSvlår). 

GRUPPE 1987 1988 1989 

T i l f e l d i g u t v a l g t e 2 . 5 0 3 .95 3 .50 
p e r s o n e r 
B a l 
S p e s i e l t u t v a l g t e 2 . 6 5 2 . 9 0 2 . 2 6 
p e r s o n e r 
Øystra S i l d r a 
R e i n d r i f t s s a m e r 2 .17 2 .02 2 . 4 9 

I Figur 6 er sammenhengen mellom helkroppsdosene o j beregnede doser fru an
slått kostinntak av radiocesium vist. Det er i figuren som et eksempel, vist data 
fra undersøkelsen hos samene de tre første årene etter ulykken. 

14 
HELKROPPS-MAUNG (mSv/ir) 

14 

12 • 

10 " 
8 

6 

4 ^ 

2 

l ^ ^ ^ 
• 

0 2 4 6 8 
KOSTINNTAK (ruSv/dr) 

10 12 ( i 

Figur 6. 
Korrelasjon mellom helkroppsmdlinger og kostinntak. Data fra de tre første 
årene etter ulykken for reindriftssamer. Kostinnlaket er beregnet på husholdsni-
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I tabell 8 er korrelasjonskoeffisientene for de forskjellige gruppene de tre første 
årene vist. Samsvaret mellom inntaket av radiocesium og beregnet dose fra 
helkroppsmålingene er forholdsvis godt. Korrelasjonskoeffisientene varierer 
mellom 0.5 og 0.98. 

Tabell S. 
Korrelasjon mellom kelkroppsmålinger og kostinntak. For reindriftssamer er 
kostinntaket beregnet på husholdsnivå. 

I GRUPPE 1987 1988 1989 

Tilfeldig utvalgte 0.63 0.79 0.65 
personer 
Sel 
Spesielt utvalgte 0.83 0.76 0.98 
personer 
Øystre Slidre 

1 Reindriftssamer 0.63 0.50 0.76 

Ser man på helheten i materialet for de tre første årene finner man følgende kor-
relasjonskoeffisienter: 

Reindriftssamer: 0,59 

Sel og Øystre Slidre: 0,78 

Alle grupper: 0,71 

Blant reindriftssamer er det særlig resultatene fra to hushold (i 1988) der 
resultatene fra helkroppsmålingene og kostholdsundersøkelser stemmer dårlig 
overens. I 1990 var d--t nødvendig å foreta malinger på en enklere og ikke like 
nøyaktig metode, siden deler av måleutstyret ble borte i forbindelse med trans
port mellom målestedene og resultatene kan derfor ikke sammenlignes direkte. 
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4. DISKUSJON 

Metode 

De store variasjonene i radioaktivt nedfall gjør sammen med flere andre faktorer 
at innholdet av radiocesium varierer sterkt i matvarer. Sted og tid for prøveta
king spiller inn, men en finner også store variasjoner for ulike prøver av samme 
matvare tatt på samme område og til samme tid. Ideelt sett burde akkurat den 
maten forsøkspersonene har spist vært målt. I undersøkelsen er dette tilnærmet 
ved å bruke lokale måleresultater for matvarer som viser stor variasjon. Tidsva-
riasjoner i aktivitetsnivåene Innenfor et år er det spesielt tatt hensyn til for reins
dyrkjøtt. 

Dataene viser at antall fremmøtte er redusert i løpet av perioden. Det er mulig at 
de som møter frem er spesielt oppmerksomme på den radioaktive forurensingen 
og dermed ikke er representative for gruppene. Det kan blant annet tenkes at de 
tar flere hensyn til radioaktivitet i matvarevalget og at dosen dermed blir lavere. 
I tillegg vil en person som deilar i disse undersøkelsene over flere år kunne øke 
kunnskapen om radioaktivitet og kosthold og dermed påvirke matvarevalget. 
Gruppen i Øystre Slidre er liten og har blitt ytterligere redusert i løpet av perio
den. Dette medfører større usikkerhet i resultatene, og at gruppen blir mindre 
representativ. Når det gjelder samene har det møtt opp stadig færre fra Sør-
Trøndelag og Nordland, andelen fra Nord-Trøndelag har dermed økt. Første år i 
undersøkelsen viste at gjennomsnittlig inntak av radiocesium var lavest i dette 
fylket. Dersom denne trenden gjelder også de påfølgende år, er gruppens gjen
nomsnitt lavere enn det ville ha vært dersom andelen fra de øvrige fylkene ble 
opprettholdt. 

Innsamling av data en gang i året og bruk av spørreskjemaer gjør at dataene er 
avhengig av respondentens hukommelse og oversikt over eget kosthold. Dette er 
også et usikkerhetsmoment ved undersøkelsene. 

Helkroppsmålingene er i alle år blitt foretatt i tidsrommet mars til mai. For per-
soner med et høyt inntak av kontaminert reinsdyrkjøtt har andre undersøkelser 
|6], vist at helkroppsmålingen i denne tiden er representative for årsgjennom
snittet av radiocesium i kroppen. Siden dengang er driftsformen lagt om pga. 
Tsjernobyl-ulykken. En stor del av reinslaktingen foregår nå om sommeren, på 
det tidspunktet hvor radiocesiuminnholdet i reinen er på det laveste. Dette skulle 
virke utjevnende på kroppsinnholdet av radiocesium hos dem som konsumerer 
mye kjøtt av rein, og en antar derfor at tidsrommet mars til mai fremdeles er re
presentativt for det gjennomsnittlige kroppsinnholdet av radiocesium. For perso-
ner som ikke har et høyt konsum av reinsdyrkjøtt har man ingen opplysninger 
om hvordan forholdet mellom årsgjennomsnittet av radiocesium og kroppsinn
holdet av radiocesium i tidsperioden mars til mai er. Det er likevel et faktum at 
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andre matprortukter i omsetning ikke viser så dramatiske variasjoner i aktivitets-
nivåene gjennom året som reinsdyrkjøtt. 

Resultatvurdering 

Resultatene fra både helkroppsmålingene og kostholdsundersøkelsen viser at 
reindriftssamene har hatt den største belastningen hvert år etter Tsjernobyl-
ulykken. De høyeste radiocesiumverdiene i helkroppsmålingene ble målt i 1988. 
Disse nivåene skyldes i hovedsak aktivitetsnivåene i reinsdyrkjøtt, mens øknin-
gen fra 1987 til 1988 skyldes for en stor del at reinsdyrkjøtt fra før ulykken ikke 
lenger var tilgjengelig. Reduksjonen fra 1988 til 1989 og til 1990 i inntatt radio-
cesium skyldes igjen større kostholdsendringer og tiltak som har medført redu
serte aktivitetsnivåer i reinkjøtt. I tillegg kommer den naturlige reduksjonen av 
radiocesium i reinbeite. 

De spesielt urvalgte i Øystre Slidre har fått de nest høyeste verdiene både i inn
tatt radiocesium via maten og ved helkroppsmålingene. Når det gjelder denne 
gruppen er det verd å merke seg at det er flest menn. Dette skyldes at utvalget er 
basert på et forventet høyt radiocesiuminntak. Dermed finner en også høyere 
måleverdier og høyere kostinntak enn om kvinner og menn var likt representert. 
Det er en viss uoverensstemmelse mellom de to undersøkelsesmetoder når det 
gjelder utviklingen over tid. Helkroppsmålingene tyder på at maksimalverdiene 
ennå ikke er nådd for personene i Øystre Slidre, mens kostholdsundersøkelsen 
tyder på en reduksjon i inntaket av radiocesium fra 1988 til 1989. Personene i 
Øystre Slidre ble som kjent ikke undersøkt i 1990. Det er i hovedsak reinsdyr
kjøtt og ferskvannsfisk som medfører det største inntaket av radiocesium. 

Nivåene for inntak og kroppsinnhold av radiocesium er lavest for deltakerne fra 
Sel. Det er bare mindre variasjoner mellom de forskjellige årene for denne grup
pen. 

Det er fra offentlig hold blitt informert om hvordan man relativt enkelt kan redu
sere aktivitetsnivået i maten med over 50 prosent ved tilberedning. Mellom 35 
og 40 prosent av samene sier at de aktivt har benyttet slike metoder disse årene, 
flere av dem som har brukt reinsdyrkjøtt i Øystre Slidre har også gjort det. Også 
ved vanlig tilberedning vil ofte en del av de radioaktive stoffene forsvinne, bl.a. 
over i kokevannet, effekten er svært variabel og det er ikke korrigert for dette i 
undersøkelsen. 

Kostholdsundersøkelsen viser tydelig at en stor del av de spurte har tatt spesielle 
hensyn for å redusere inntaket av radiocesium. 

Den totale dosen (dose commitment) etter 50 år, som følge av Tsjernobyl-
ulykken, er i stor grad avhenj a av halveringstiden av radiocesium i matvarene. 
Det er forholdsvis stor usikkerhet forbundet med bestemmeisen av denne halv
eringstiden, foruten at tiltak vil påvirke halveringstiden. Senere arbeider, [7], 
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indikerer halveringstider på 10 - 20 år for produkter som melk og kjøtt f ra ut
marksbeite. Reinsdyrkjøtt er her et unntak med ca. 5 år. Andre matvarer vil ha 
tildels betydelig kortete halveringstid. Det ble i de etterfølgende estimater be-
nyttet en halveringstid på 1 - 3 år for alle matvarer med unntak av reinsdyrkjøtt. 
Den estimerte totaldosen etter 50 år, med og uten kosfholdsråd er vist i tabell 9. 
Forskjellene mellom dosene med og uten kostholdsråd er basert på de endring-
ene kostholdsundersøkelsen viser. 

Tabell?, 
Estimert totaldose etter 50 år (i mSv), med og uten kostholdsråd. 

GRUPPE Antatt dose med 
kostholdsråd 

Antatt dose uten 
kostholdsråd 

Tilfeldig utvalgte 1-2 * 
personer 
sal 
Spesielt utvalgte 5-9 6-12 
personer 
Øystra Slidre 
| Reindriftssamer 20 80 

mangier opplysninger 

For reindriftssamene har en regnet med en halveringstid for radiocesium i mat
varer på 4 år. Grunnen til dette er at reinsdyrkjøtt dominerer inntaket av radioce
sium. For de spesielt utvalgte i Øystre Slidre er dosen beregnet utfra en halv
eringstid på 1 - 3 år, henholdsvis laveste og høyeste estimat. Kostholdsendringe-
ne gjelder her bare forbruk av ferskvannsfisk. De samme halveringstidene er 
brukt i Sel. Her har en ikke nok opplysninger om kostholdsendringene til å be-
regne dosen uten disse endringene. 

Det ble i forbindelse med undersøkelsen beskrevet i denne rapporten også fore-
tatt helkroppsmålinger og kostholdsundersøkelser i Oslo i 1987. Totalt 38 
personer deltok. Aktivitetsnivåene både i kostholdet og i personene var ca. halv
parten av nivåene i Sel, [1]. I motsetning til Sel, som er blant de områdene som 
fikk mest nedfall etter Tsjernobyl-ulykken, er Oslo et av de områdene som fikk 
minst. Gjennomsnittet for befolkningen vil derfor ligge et sted mellom resultat-
ene fra disse to områdene. Det er derfor antatt at det gjennomsnittlige inntaket 
av radiocesium hos befolkningen i Norge var mellom 10 000 og 25 000 Bq før
ste året etter ulykken. Resultatene fra Sel de to påfølgende år tyder på at det 
gjennomsnittlige inntaket av radiocesium fra mat ikke har endret seg vesentlig. 
Fra tilsvarende resonnement som ovenfor vil dosen beregnet fra helkropps-
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målinger ligge mellom 0.08 mSv og 0.15 mSv i snitt for befolkningen i Norge, 
hvert av de fire årene etter Tsjemobyl-ulykken. 

Resultatene sett i forhold til næringsmiddelmyndighetenes kostholdsråd 

Første år etter Tsjernobyl-ulylcken anbefalte næringsmiddelmyndighetene (den-
gang Helsedirektoratet, nå Statens næringsmiddeltilsyn) at ingen skulle ha et 
høyere totahnntak av radiocesium enn 400 000 Bq, barn under to år, gravide og 
diegivende ikke over 80 000 Bq. For annet og senere år ble det anbefalt et mak
simum kostinntak på 80 000 Bq/år, og 40 000 Bq/år for barn, gravide og diegi
vende. 

Det er i figur 7 vist hvor mange prosent av personene i de ulike gruppene som 
overstiger et inntak på 400 000 og 80 000 Bq for hvert av årene etter ulykken. 

Figur 7. 
Prosentvis andel av personene i kver gruppe som overskrider inntaksgrensene 
på 400 000 og 80 000 Bq/år. 

I Sel har ingen hatt et inntak av radiocesium via maten på over 400 000 Bq. 
Mens henholdsvis 2,6 og 8 prosent hadde et inntak på over 80 000 Bq/år for de 
første tre årene. Det fjerde året var det ingen som hadde et inntak på mer enn 
80 000 Bq. Det er kun menn som har overskredet det anbefalte inntaket. 
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I Øystre Slidre hadde ingen av respondentene et inntak på over 400 000 Bq i det 
første året, mens andre året hadde én person et inntak på 737 000 Bq. Henholds
vis 3,4 og 4 personer hadde et inntak på over 80 000 Bq/år for de tre årene, dis
se utgjør 16, 27 og 36 prosent av de utvalgte. De to kvinnene i gruppen lå under 
de anbefalte maksimumsinntakene i hele perioden. 

Hos reindriftssamene er det i 5 prosent av husholdene et gjennomsnittlig inntak 
på over 400 000 Bq første året, 13 prosent andre året og 4 prosent tredje året. 
Gruppen ligger forholdsvis høyt i forhold til anbefalingen som er satt for annet 
og påfølgende år. For de fire årene hadde henholdsvis 54, 74, 81 og 40 prosent 
av husholdene et gjennomsnittlig inntak av radiocesium på over 80 000 Bq/år. 

En kan regne med at inntaket av radiocesium fra maten i gjennomsnitt er nesten 
dobbelt så høyt for menn som for kvinner, en undersøkelse blant samer i Kauto
keino [8], samt dataene fra denne undersøkelsen støtter denne antakelsen. Dette 
tilsier at de aller fleste mennene i gruppen av reindriftssamene har et inntak 
som overskrider anbefalingene for annet og tredje år etter ulykken (80 000 
Bq/år). Det er ikke gjort spesielle undersøkelser for å finne inntaket hos gravide, 
diegivende og barn. Tendensen for alle tre gruppene er at andelen av personer 
med et inntak på over 80 000 Bq/år økte frem til 1989, men for det fjerde året 
var det en reduksjon i andelen med et inntak på mer enn 80 OOOBq. 

SNT-rapport 7,1991 31 



5. KONKLUSJON 

Det er meget store variasjoner i dosebelastningen innen den norske befolknin
gen, og det avgjørende for størrelsen av mottatt dose er hvilke matvarer en spi-
ser. Det gjennomsnittlige inntaket av radiocesium fra mat de fire første årene 
etter Tsjemobyl-ulykken ligger for de tilfeldig utvalgte i Sel på 25 000, 31 000, 
25 000 og 14 000 Bq/år for henholdsvis første, andre, tredje år og fjerde året 
etter ulykken. Dosen beregnet fra helkroppsmålingene er på 0.15, 0.11, 0.10 og 
0.06 mSv/år for henholdsvis første, andre, tredje og fjerde året etter ulykken. 
Over halvparten av inntaket skyldes konsum av ferskvannsfisk og melk. 

For de spesielt utvalgte i Øystre Slidre er gjennomsnittlig inntak av radiocesium 
første, andre og tredje året etter ulykken henholdsvis 69 000, 116 000 og 
107 000 Bq/år. Tilsvarende doser beregnet fra helkroppsmålingene er 0.4, 0.6 
og 0.7 mSv/år. Nærmere 90 prosent av inntaket av radiocesium kommer fra 
ferskvannsfisk, reinsdyrkjøtt og melk. 

For reindriftssamene er inntaket av radiocesium de fire årene henholdsvis 
127 000, 234 000, 190 000 og 90 000 Bq/år. Dosen beregnet fra helkroppsmå-
linger er 0.90, 1.7, 1.1 og 0.9 mSv/år. Nærmere 90 prosent av inntaket av radio
cesium skyldes konsum av reinsdyrkjøtt. 

Det er foretatt forholdsvis store kostendringer hos deltakeme i undersøkelsen. 
Mellom 50 og 60 prosent av reindriftssamene har redusert forbruket av visse 
ma'.varer (reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk). Av de spesielt utvalgte i Øystre Sli
dre har nærmere 70 - 80 prosent redusert forbruket spesielt av ferskvannsfisk og 
blant de tilfeldig utvalgte i Sel har mellom 30 og 50 prosent tatt hensyn ved 
konsumet av visse matvarer, spesielt ferskvannsfisk, sauekjøtt og reinsdyrkjøtt. 

Kostendringene (som følge av bl.a. kostholdsrådene) etter Tsjemobyl-ulykken 
har redusert dosen drastisk hos de to spesielt utvalgte gruppene. Reindriftssame
ne har mottatt mellom 1/3 og 1/7 av dosen med kostendringer enn hva tilfellet 
ville vært uten endringer. Hos de spesielt utvalgte i Øystre Slidre ville dosene 
vært mer enn 20 - 30 prosent høyere uten kostendringer. Totaldosen etter 50 år 
er estimert til 80 mSv uten endringer og 20 mSv med kostendringer for rein
driftssamene, 6 -12 mSv uten kostendringer og 5 - 9 mSv med kostendringer for 
gruppen i Øystre Slidre. 

Det er god sammenheng mellom dosene beregnet ved hjelp av de to undersøkel-
sesmetodene (helkroppsmålinger og kostholdsundersøkelsen). Korrelasjonskoef-
fisienten er 0.71 for alle deltakeme de tre førsle årene. Det er likevel en faktor 2 
til 4 forskjell mellom dosene estimert fra de to undersøkelsene. I 1990 ble må-
lingene noe mer usikre siden en ny geometri måtte benyttes på grunn av mang-
lende utstyr. 

Andelen av personer som har et inntak høyere enn det anbefalte inntaket på 
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80 000 Bq/ir økte frem til 1989 for så å avta i 1990.1 1989 hadde 8 prosent av 
personene i Sel og 36 prosent av personene i Øystre Slidre et inntak som over
skred denne grensen. I 1990 overskred ingen av deltakerne i Sel grensen. Hos 
reindriftssamene lå gjennomsnittlig inntak av radiocesium på over 80 000 Bq/år 
i 81 prosent av husholdene tredje året (1989) og i 40 prosent av husholdene fjer
de året (1990). Dersom ingen forholdsregler var tatt for å begrense inntaket av 
radiocesium ville langt flere overskride grensen, overskridelsene ville dessuten 
være mye mer drastiske enn det som nå har vært tilfellet. En måtte uten tiltak 
vært forberedt på gjennomsnittlige inntak av radiocesium i husholdene på 
700 000 -1 000 000 Bq/år pr. person for reindriftssamene. 
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6. ANBEFALINGER 

Undersøkelsen til nå har vist at det er store variasjoner i inntak av radiocesium 
og i dosebelastningen både når det gjelder år og grupper. Det har vært en bety
delig andel, spesielt blant gruppen fra Øystre Slidre og blant reindriftssamene, 
som har et høyere inntak enn det anbefalte maksimumsinntaket. Dette bør med
føre fortsatt overvåkning av aktivitetsnivåene og dosebelastningen for de utvalg-
te gruppene. Undersøkelsen har også vist at kostholdsrådene har vært meget 
effektive som tiltak og bør følges opp med intensivert rådgiving. 

Vi anbefaler at: 

• undersøkelser bør gjennomføres de kommende 5 år. 

• informasjon med kostholdsråd bør fortsette. 

• det bør være en kontinuerlig vurdering av andre tiltak so-1 k:ii gjennom
føres for å redusere aktivitetsnivåer i reinsdyrkjøtt og ferskv annsfisk. 
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VEDLEGG A 

Innnold av radiocesium i matvarer 

Det er i dette vedlegget gitt en oversikt over hvordan aktivitetsnivåene i mat ble 
bestemt i forbindelse med beregningen av inntaket av radiocesium. 

For matvarer som har et relativt stabilt radiocesiuminnhold eller som man regner 
med vil gi relativt lite bidrag til total inntaket av radiocesium, er det benyttet en 
gjennomsnittsverdi for hele landet. Tabell Al viser en oversikt over disse ver
diene. 

Tabell AI, 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i matvarer på landsbasis. 

Aktivitetsinnhold 
MATVARER (Bq/kg) 

1987 1988 1989 1990 

Saltvanns- og 
oppdrettsfisk 10 10 10 9 
Sau 300 200 260 150 
Storfe (og kjøttpålegg) 100 40 30 45 
Svin 25 10 10 5 
Fjørfe og agg 5 4 4 3 
Reinsdyrkjøtt fra butikk 750 750 1600 
Ekte geitost, FG33 300 100 90 85 1 
Gudbrandsdalsost, G35 200 70 160 120 
Mysost, F33 150 50 85 65 
Div. meieriprod. hvit 
ost, snør 20 14 8 7 
Grønnsaker, frukt, ter 10 8 4 4 
Kornprod. poteter 5 4 3 3 
Tytt «tuer, blåbær 100 100 70 60 

For matvarer som en regner med vil gi en betydelig dei av radiocesiuminntaket, 
eller som viser store variasjoner i aktivitetsnivå, er det regnet ut lokale verdien 
Verdiene er regnet ut for fylke, kommune eller reinbeitedistrikt. Tabell A2 viser 
verdiene for elg, villrein, øvrig vilt, molter og melk på fylkesnivå. I tabell A3 og 
A4 er verdiene for ferskvannsfisk (kommunenivå), og tamrein (reinbeitenivå), 
vist. 
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Tabell A2. 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i matvarer pd fylkesnivå. 

MATVARER Aktivitetsinnhold 
(Bq/kg) 

1987 1988 1989 1990 1 

Elg: 1 
Oppland Ø.S/Sel 320 350/400 1000/550 200 
Nord-Trøndelag 300 250 400 250 
Sør-Trøndelag 200 200 
Nordland 400 600 200 
Andre 300 200 

Vilt: 
(untatt elg og rein) 
Oppland Ø.S/Sel 1200 800/700 350 300 
Nord-Trøndelag 500 300 
Sør-Trøndelag 1000 
Nordland 500 
Andre 500 

Villrein: 
Dovre/Rondane 10 000 14 500 8 500 6 000 

Holter: 
Oppland B.S/Sel 500 900/450 900/500 450 
Nord-Trendelag 200 200 500 450 
Sør-Trøndelag 100 100 200 
Nordland 400 400 200 
Andre 100 100 

Helk: 
oppland Ø.S/Sel 43 50/24 66/18 15 
Nord-Trøndelag 30 12 7 6 
Sør-Trøndelag 25 12 10 

| Nordland 46 9 1 

For melk er det utfra analysedataene regnet ut et gjennomsnitt pr. mnd. Gjen
nomsnittet av månedsverdiene er brukt som representativ verdi for fylket over 
hele året. Alle viltslag med unntak av elg og rein, er slatt sammen i en gruppe. 
Dette er gjort fordi bruken av disse dyreslagene er relativt liten. De som har 
brukt mest har som oftest brukt flere dyreslag. Siden det ble gjort undersøkelse i 
to kommuner i Oppland er verdiene spesifisert for disse kommunene, Sel og 
Øystre Slidre (Ø.S.) 

For ferskvannsfisk er det for hver av kommunene som er med i undersøkelsen, 
beregnet en gjennomsnittsverdi basert på analysedata for ørret. I 1990 ble det 
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kun brukt en verdi for hele fylket: 2 000 Bq/kg i Oppland og 900 Bq/kg i Nord-
Trøndelag. Verdiene for ferskvannsfisk er vist i tabell A3. 

Tabell A3. 
Middelverdi for totalt innhald av radiocesium iferskvannsfiskfra ulike kommu-

i FYLKE Hidlere Aktivitetsinnhold | 
1 kommune Bq/kg) 

1987 1988 1989 ] 

OPPLAND 1 
Sel 4700 5600 3800 
Øystre Slidre 5700 7000 9000 
Vang 2900 3500 2000 | 

NORD-TRØNDELAG 1 Verran 1200 1100 400 1 
Namdalseid 700 1500 600 
Meråker 1400 1400 1100 
Snåsa 2700 3800 3500 
Lierne 3400 3900 2800 
Nanskogan 3700 5600 1600 
Høylandet 600 200 500 
Ncrøy 800 2000 
Namsos 700 500 
Røyrvik 7400 4800 
Stjørdal 3000 1800 

SØR-TRØNDELAG 
Rennebu 600 
Røros 1000 600 
Tydal 900 600 200 
Holtålen 600 1100 

NORDLAND 
Bindal 1000 
Hattfjelldal 1700 5800 400 
Rana 700 500 
Hemnes 300 
Lurøy 300 

HEDMARK 1200 

ANDRE | 300 300 

Aktivitetsinnholdet i reinsdyrkjøtt har tildels vært svært nøyt, det viser dessuten 
store variasjonen Om vinteren når dyrene går på vinterbeite kan cesiuminnhol-
det være 10 -12 ganger høyere enn om sommeren, hvilket beiteområde dyret 
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kommer fra spiller også en viktig rolle. Akttvitetsinnholdet av cesium er derfor 
beregnet for de enkelte reinbeitedistrikt. Så langt det er mulig er verdiene spesi
fisert etter tidspunkt for slakt. Det er estimert en sommerverdi (mai-sept) og en 
vinterverdi (okt-apr) for slakt i de ulike distrikter. Denne framgangsmåten ble i 
særlig grad benyttet første år i undersøkelsen, og i noe mindre grad senere år. 
Fra 1987 har målingene av reinsdyrkjøtt blitt flere og bedre. De senere år er det 
ofte regnet ut spesifiserte månedsverdier for slakt i de ulike områdene. Når slak
tetidspunktet er kjent er slike verdier benyttet. Nar brukeren seiv har kjent det 
målte innholdet KV radiocesium i matreinen er disse verdiene benyttet. Dette 
gjelder for en stor del av kjøttet i 1988, 1989 og 1990. Det er ikke tatt hensyn til 
tilberedningsmåten og den påfølgende reduksjon i aktivitetsnivået i beregninge-
ne for inntaket av radiocesium. 

I tabell A4 er sommer- og vinterverdiene for reinsdyrkjøtt fra de ulike reinbeite-
distriktene vist. I de tilfeller det kun er benyttet brukernes oppgitte verdier er det 
den laveste og den høyeste verdien for området som er oppgitt. Verdiene for 
Nordland gjelder rein konsumert av enkeltfamilier fordi så få deltok i undersø
kelsen. 

Ved estimering av inntak av radiocesium uten noen kostholdsendringer pga. 
Tsjemobyl-ulykken, er det benyttet antatte nivåer for radiocesiuminnhold i 
reinsdyrkjøtt uten omlegging av slaktetid, nedforing, innkjøp av rein fra lite 
kontaminerte områder mm. 

Tabell AS. 
Benyttede verdier for reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk for alle områder hos 
reindriftssamene uten endrede slaktetider, nedforing eller andre tiltak. 

MATVARE Aktivitetsnivå 
(Bq/kg) 

1987 1988 19B9 

Ferskvannsfisk 1 600 3 900 2 600 
Reinsdyrkjatt 18 000 9 000 10 000 

SNT-rapport 7,1991 39 



Tabell A4. 

Totalt innhold av radiocesium i reinsdyrkjøtt fra ulike reinbeitedistrikter, opp
gitt i kBqlkg og avrundet til nærmeste hele lusen. 

REINBEITEOMRÅDE Aktivitetsnivå 
kBq/kg 

1987 1988 1989 1990 
s v s v s v s v 

NORD-TRØNDELAG 
Fosen sør/nord 1 15 2 2 1 3 -
Feren 3 36 4 6 2 6 6 
Luru/Brandsfjell 4 35 4 13 4-8 12 2 12 
Ø.Namdal 3 36 4 10-28 6* 19* 14 
V.Namdal 3 15 2 5 3-5 6-10 
Skjækerfjell 2 23 3 13 3 10 1-3 7-10 

SØR-TRØNDELAG 
Essand 1 10 1 4 1 3-5 
Riast/Hyllingen 3 10 2 5 -
Trollheimen 2 10 - -
NORDLAND _ 
Bindal/Kappfjell 4 12 5* 8* 1* 4* 
Ildgruben 4 12 3* -
Susendal 4 12 7 13-22 

OPPLAND 
Fram reinbeitelag 13 15 

" 
4 

s sommerslakt, mai - september 
v vinterslakt, oktober - april 
* brukerens oppgitte verdi 

intervall indikerer at det kun er brukt brukeres oppgitte verdier, største og minste 
verdi er vist. 
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VEDLEGG B 

Resultater fra kostholdsundersøkelsen og helkroppsmålinger 

Inntak av radiocesium 

Tabell Bl beskriver det beregnede inntaket av radiocesium i de ulike gruppene 
for hvert av de fire årene. Gjennomsnitt, høyeste og laveste verdi samt persenti-
ler er vist, i Sel er det separert for kvinner og menn, i Øystre Slidre er kun men
nenes inntak beskrevet (det er kun 2 kvinner i gruppen). 

Tabell Bl 
Inntak av radiocesium i de ulike gruppene, oppgitt i kBqlår. 

GRUPPE snitt min/maks Persentiler 
kBq/år 25% 50% 75% 

SEL, yvinner 
1987 17 5 59 11 14 18 
1988 17 5 76 7 9 17 
1989 13 3 51 5 7 13 
1990 10 3 30 5 7 9 

SEL, menn 
1987 34 9 153 18 25 43 
1988 47 4 330 10 21 59 
1989 39 4 159 9 13 77 
1990 17 4 64 8 10 30 

Ø.SLIDRE, menn 
1987 74 30 229 38 50 87 
1988 127 27 737 49 70 97 
1989 124 23 317 40 70 155 

REINDRIFTSSAMER 
1987 127 15 555 32 82 195 
1988 234 11 954 100 200 289 
1989 190 17 953 82 175 244 
1990 90 30 262 37 70 126 

Konsum av ulike matvarer 

Tabell B2 til B4 viser det gjennomsnittlige konsum av ulike matvarer i gruppene 
de fire årene. Matvarer som ikke er nevnt spesielt er inkludert i gruppen diverse. 
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Tabell B2. 
Gjennomsnittlig inntak av ulike matvarer pr. person hos de tilfeldig utvalgle i 
Sel, oppgitt i kilo nettovekt. 

MATVARE 1987 1988 1989 1990 
m k m k m k m k 

n=52 n=53 n=3l n=34 n=25 n=27 n=l9 n=14 

Ferskvanns- 1 
fisJc 2 1 4 1 4 2 1 2 
Saltvanns- og 
oppdrettsfisk 16 12 17 15 13 10 17 13 
Rein,slaktet 

for 1986 1 - - - - - - -- etter 1986 - - 1 - 3 - 2 1 
Vilt 2 - 1 1 2 1 2 -Storfe 28 16 26 15 24 11 24 14 
Sau 2 1 2 - 2 - 2 -Svin 13 6 10 7 8 6 10 5 
Melk 276 184 231 176 239 162 235 184 
Brunost 7 5 8 6 7 7 7 7 
Diverse 245 179 241 179 241 179 241 179 

* - n 

Tabell B3. 
Gjennomsnittlig inntak av ulike matvarer pr. person i gjennoinsnitlshiishohlet 
blant reindriftssamer, oppgitt i kilo nettovekt. 

MATVARE 1987 1988 1989 1990 
n=41 n=3l n=26 n=20 

Ferskvannsfisk 2 6 4 4 
Saltvanns- og 
oppdrettsfisk 12 10 7 7 
Rein, slaktet far 
1986 18 - - --slaktet etter 
1986 29 52 41 42 
vilt 
Storfe 8 7 5 5 
Sau 3 7 6 6 
Svin 1 1 1 1 
Melk 6 5 5 5 
Ville ber * 151 167 167 
Diverse 7 7 6 6 

367 213 244 244 

inkludert i diversegnippen 
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Tabell B4. 
Gjennomsnittlig inntak av ulike matvarer pr. person hos de spesielt utvalgte i 
Øystre Slidre, oppgitt i kilo nettovekl. 

MATVARE 1987 1988 1989 
n=17 n=13 n=9 

Ferskvannsfisk 5 4 6 
saltvanns- og 
oppdrettsf isk 11 18 14 
Rein,slaktet 
for 1986 2 - -
- slaktet 
etter 1986 3 7 9 

vilt 7 12 9 
storfe 15 27 14 
Sau 4 4 2 
Svin 11 9 10 
Melk 286 240 259 
Ville bær 6 4 8 
Diverse 247 244 244 J 

Prosentvis andel av radiocesium Ira ulike matvarer 

Tabell B5 til B7 viser hvor mye de ulike matvarene bidrar til det totale inntaket 
av radiocesium hos personene i de ulike gruppene. Matvarer som det ikke er 
spesifisert vcrdier for, er regnet inn i diversegruppen. 
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Tabell 0$. 
Prosentvis andel av radiocesiumfra ulike matvarer i kostholdet hos personene i 
Set. 

MATVARE 1987 1988 1989 1990 
19 k m k m k m k 

n-52 n=53 n=31 n=34 n=25 n=27 n=19 n=14 

Pv.fisk 30 20 52 41 31 49 13 34 
Saltv.- og 
oppdr.fisk 1 1 1 1 1 1 
Kain: 
slaktet - - -
før 1986 1 27 15 49 44 11 
slaktet 2 
etter 1986 10 2 1 2 2 2 
Vilt 2 1 2 4 2 3 6 6 
Storfe 8 10 1 1 2 
Sau 2 2 - - -
Svin 1 1 12 26 10 24 20 28 
Melk 35 48 1 2 2 8 5 8 
Brunost 5 6 4 9 3 9 7 10 
Diverse 7 11 

Prosentvis andel av radiocesiumfra ulike matvarer i kostholdet hos menn i 
Øystre Slidre. 

MATVARE 1987 1988 19B9 
n-17 n=13 n=9 | 

Ferskvannsfisk 36 23 42 
Saltvanns- og 
oppdrettsfisk - - -
Rein, slaktet 
for 1986 1 - -
slaktet etter 
1986 31 59 31 
vilt 4 3 7 
Storfe 2 1 -
Sau 1 1 -
Svin - - -
Melk 16 10 14 
Ville bxr 5 1 3 
Diverse 4 2 2 
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Tabell B7. 
Prosentvis andel av radiocesium fra ulike matvarer i et gjennomsnittshushold 
hos reindriftssamene. 

MATVARE 1987 19B8 1989 1990 
n=41 n=31 n=26 n-20 

Ferskvannsfisk 2 10 8 4 
Saltvanns- og 
oppdrettsfisk - - - -
Rein,slaktet før 4 - - -
1986 
slaktet etter 1986 86 88 86 90 
Vilt 2 1 1 1 
Storfe - - 2 -
Sau - - - - | 
Svin - - - D Ville bær 1 - 1 2 I 
Diverse 5 1 2 3 I 

Tabell B8. 
Helkroppsmålinger, gjennomsnittlige doser, maksimums- og minimumsverdier 
og persentiler. Kvinner(k) og menn(m) hverfor seg i Sel, bare menn i Øystre 
Slidre, og kvinner og menn sammen blant reindriftssamene. Alle doser oppgitt i 
mSvlår. 

GRUPPE anta11 snitt min. maks. 25 % 50 % 75 * 

SEL, k 
1987 53 0.10 0.03 0.18 0.07 0.09 0.12 
1988 34 0.08 0.04 0.27 0.05 0.07 0.09 
1989 27 0.06 0.02 0.15 0.03 0.06 0.07 
1990 14 0.03 0.01 0.06 0.02 0.03 0.04 

SEL, m 
1987 52 0.18 0.05 0.57 0.12 0.15 0.20 
1988 31 0.15 0.05 0.53 0.09 0.12 0.17 
1989 24 0.14 0.03 0.63 0.06 0.09 0.17 
1990 19 0.09 0.01 0.38 0.04 0.05 0.07 

0.SLIDRE,m 
1987 17 0.38 0.12 1.15 0.16 0.21 0.45 
1988 13 0.58 0.11 2.12 0.17 0.33 0.64 
1989 9 0.67 0.10 2.29 0.12 0.48 0.93 

REINDRIFTS 
SAM ER 

1987 85 0.89 0.12 6.87 0.27 0.43 0.95 
1988 55 1.65 0.19 12.98 1.03 1.03 1.49 
1989 43 1.18 0.09 4.70 0.98 1.98 1.46 
1990 52 0.69 0.21 2.26 0.44 0.74 1.14 
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Stnlledosene fra mat til reindrlftsutøvere 
og til jegere og fiskere 1 nedfallsomradene 
er på vei nedover. Situasjonen er under 
kontroll, men stråledosene fra reinsdyr
kjøtt og ferskvannsflsk til disse gruppene 
er fortsatt betydelige. 


