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SAMMENDRAG 

Nedfallet etter prøvesprengingene og Tsjernobyiulykken fordelte seg ulikt over Norge. 

Mens nedfallet fra prøvesprengningene fordelte seg forholdsvis gjevnt, gav 

Tsjernobyiulykken mest nedfall i midtre og sørlige deler av landet. Finnmark og 

Kautokeino-området fikk en del radioaktivt nedfall etter de kjernefysiske 

prøvesprengningene på 1960 fallet, men lite nedfall fra reaktorulykken i Tsjernobyl. I 

1989 og 1990 ble det foretatt kostholdsundersøkelse, ved intervju, og 

helkroppsmålinger av en gruppe reindriftssamer i Kautokeino. Gruppen har tidligere 

blitt fulgt opp med årlige helkroppsmålinger siden 1965 (Westerlund 1985). 

Kostholdsundersøkelsen viste at gruppen hadde et spesielt høgt konsum av 

reinsdyrkjøtt, nærmere 100 kg nettovekt per år for kvinner og ca 150 kg for menn. 

Gjennomsnittlig inntak av radiocesium lå på henholdsvis 48 000 og 39 000 Bq for 

kvinner og 76 000 og 58 000 Bq for menn de to årene. For både kvinner og menn 

viser dette en nedgang på ca. 20% fra 1989 til 1990. Hele 89-94% av inntatt 

radiocesium kom fra reinsdyrkjøtt. I 1990 ble det samlet inn prøver av reinsdyrkjøtt, 

gjennomsnittlig aktivitetsnivå for disse lå i nivået 350 til 400 Bq/kg for henholdsvis 

sommer- og vinterslakt. 

Næringsmiddelmyndighetene anbefaler at ingen bør ha et inntak av radiocesium på 

over 80 000 Bq/år, gravide og diegivende ikke over 40 000 Bq/år. For første år etter 

Tsjernobyiulykken var verdiene satt høgere, på henholdsvis 400 000 og 50 000 Bq. 

I 1989 hadde 42% av mennene og 8% av kvinnene i Kautokeino et inntak som lå 

over 80 000 Bq/år. I 1990 hadde 18% av mennene og ingen kvinner et inntak over 

dette nivået. Ingen hadde noen av årene et inntak opp mot 400 000 Bq. Det høgeste 

beregnede inntak lå på 162 000 Bq. 

Kun en av de intervjuede (henholdsvis 45 og 43 personer de to årene) tok visse 

kostholdshensyn pga. radioaktivitet i mat, dette gjaldt forbruk av fisk fra Nord-

Trøndelag (hvor nivåene for radiocesium tildels er betydelige). I 1989 oppgav 6%, og 

i 1990 oppgav 12% at de hadde tatt visse kostholdshensyn første år etter 

Tsjernobyiulykken. 
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Gjennomsnittsverdiene for helkroppsaktivitet for de to årene lå på henholdsvis 4500 

og 3500 Bq for menn og 3000 og 2300 Bq for kvinner. Tilsvarende doser beregnet fra 

helkroppsmålingene lå på 0.18 og 0.15 mSv/år for menn og 0.14 og 0.11 mSv/år for 

kvinner. Måleverdiene viser en nedgang av samme størrelsesorden som nedgangen for 

beregnet kostinntak. 

Dosen kan også beregnes utfra inntak av radiocesium fra mat. Dose beregnet på 

denne måten lå 5-6 ganger høgere enn dose beregnet fra helkroppsmålingene. 

Tilsvarende undersøkelser for grupper i Sør-Norge (Bøe et al.1991) viser at 

reindriftssamene i Kautokeino skiller seg ut med et spesielt høgt konsum av kjøtt, og 

da særlig av reinsdyrkjøtt. Over 90% av konsumert kjøtt var fra reinsdyr. 

Sammenlignet med reindriftssamer fra sør spiste gruppen i Kautokeino i gjennomsnitt 

dobbelt så mye kjøtt, forbruket var over fire ganger høgere enn hos tilfeldig utvalgte 

personer fra Sel kommune i Gudbrandsdalen. Beregnet inntak av radiocesium i 

Kautokeino var 2.4-3.5 ganger høgere enn for gruppen i Sel. Beregnet inntak hos 

reindriftssamene i sør var derimot 3.2 og 1.8 ganger høgere enn hos reindriftsamene i 

nord de to årene. Gjennomsnittlige doser beregnet utfra helkroppsmålingene var 

omkring 7 ganger høgere for reindriftssamene i sør enn i nord, mens reindriftssamene 

i nord hadde doser som var 1.3 til 3.6 ganger høgere enn for de tilfeldig utvalget i Sel. 

Området rundt Sel og reindriftsområdene i sør fikk, i motsetning til Kautokeino-

omradet, relativt mye nedfall av radiocesium etter Tsjernobylulykken. 
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DIETARY SURVEY AND WHOLE BODY COUNTING ON REINDEER 
HERDSMEN OF KAUTOKEINO, NORTHERN NORWAY 

Finnmark (a county of Northern Norway) and thereby the Sami community of 
Kautokeino, received only a very limited amount of the fall-out following the accident 
in Chernobyl. On the other hand the area got some fall-out from the testing of 
nuclear weapons in the 1960, this fall-out was more equal distributed throughout the 
country. Since 1965 whole-body countings have been performed on a group of 
reindeer herdsmen of Kautokeino (Westerlund 1985). In 1989 and 1990 dietary 
surveys, by interviews, and whole-body countings were performed on the same group. 

The dietary study revealed a group characterized by an especially high consumption 
of reindeer meat, almost 100 kg a year for women and about 150 kg on average for 
men. Average intake of radiocesium were calculated to 48 000 and 39 000 Bq by 
women and 76 000 and 58 000 Bq by men for the two years respectively. Both for 
women and men this indicated a reduction of about 20% from 1989 to 1990. In 1990 
samples of reindeer meet were collected for analysis of radiocesium, average level of 
radiocesium in the samples were 350-400 Bq/kg. 

Norwegian Food Control Authorities recommend that individual intakes of 
radiocesium should not exceed 80 000 Bq/year, for pregnant and breast-feeding 
women not more than 40 000 Bq/year. For the first year after the Chernobyl accident 
corresponding levels were set to 400 000 and 80 000 Bq respectively. In 1989 42% of 
the men and 8% of the women had a calculated intake of radiocesium of more than 
80 000 Bq/year. In 1990 18%of the men and no women exceeded this level. None 
had an intake of 400 000 Bq or more, the highest calculated intake were 162 000 Bq. 

Only one of the respondents (45 and 43 for the two years respectively) made any 
dietary precautions due to radioactive contamination of foods. In this case 
consumption of fresh water fish from an area of Southern Norway with considerable 
fall-out were reduced. In 1989 6% and in 1990 12% indicated that they made some 
dietary changes the first year after the Chernobyl accident. 
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Whole-body activity were on average 4500 and 3500 Bq for men and 3000 and 
2300 Bq for women the two years. Corresponding dose equivalent were calculated to 
0.18 and 0.15 mSv/year for men and 0.14 and 0.11 mSv/year for women. As for 
dietary intake the whole-body measurements indicate a reduction of about 20% for 
the two years. 

The effective dose equivalent was calculated on basis of dietary intake of radiocesium 
too. Compared to doses calculated from whole-body measurements, these doses were 
about five to six times higher. 

Compared to corresponding surveys in Southern Norway (Bøe et al. 1991), the 
reindeer herdsmen of Kautokeino had an especially high consumption of meet, 
especially of reindeer meet. More than 90% of consumed meet came from reindeer. 
Average consumption of meet (all kinds) in Kautokeino were more than twice that of 
a group reindeer herdsmen in Southern Norway, and four times the consumption of a 
randomly selected group of people in Sel municipality. Calculated intake of 
radiocesium in Kautokeino were 2.4-3.5 times that in Sel, whereas the herdsmen in 
Southern Norway had an intake 3.2-1.8 times that of those in the North. The dose 
equivalents from whole-body counting were about 7 times higher with the herdsmen 
in the South than in the North, while the herdsmen of the North received doses 1.3 to 
3.6 times that of the randomly selected group in Sel. In contrast to the area of 
Kautokeino, the surveyed people of the South lived in areas with a relatively high fall
out level after the Chernobyl accident. 
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Etter Tsjernobylulykken i april 1986, ble store mengder radioaktive stoffer avgitt til 

atmosfæren. Deler av utslippene bie ført med luftstrømmer til Norge og gav betydelig 

radioaktivt nedfall i områder sør i landet. Som en oppfølging av dette ble det foretatt 

helkroppsmåling og kostholdsundersøkelse på utvalgte grupper sør i Norge (Bøe et al. 

1991). Kostholdsundersøkelsen ble foretatt bl.a. for å: - undersøke hvilke matvarer 

som gav størst bidrag til det totale inntak av radiocesium, - se på eventuelle endringer 

i kosten foretatt pga. Tsjernobylulykken, - studere oppfølgingen av gitte 

kostholdsråd, - samt gi bedre grunnlag for vide re planlegging av mottiltak og 

utarbeidelse av kostholdsråd. 

Reindriftssamer er en av de mest utsatte gruppene ved radioaktiv forurensing. 

Reindriftsamene har tradisjonelt sett et høgt forbruk av reinkjøtt og innholdet av 

radiocesium har vist seg å være spesielt høgt i dette kjøttet. Rein på vinterbeite spir jr 

mye reinlav som har en tendens til å akkumulere radiocesium. Selve reindriften som 

næringsvei er også følsom da radiocesiuminnholdet i reinsdyrkjøttet lett vil kunne 

ligge over de grenser som er satt for omsetning hvis ikke mottiltak blir satt i verk. 

Finnmark fylke ble generelt lite belastet av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl

ulykken. Derimot fikk området en del radioaktivt nedfall på 1960-tallet som en folge 

av provesprengninger. I forbindelse med dette er det foretatt årlige helkroppsmålinger 

av en gruppe samer i Kautokeino siden 1965 (Westerlund 1985). Før 1986 inkluderte 

gruppcn både flyttsamer, som lever av reindrift, og bofaste samer med varierende 

yrker. Etter 1986 ble kun rcindriftssamcne fulgt opp. Fram til 1985 ble det også 

sumlet inn prøver på reinsdyrkjøtt i forbindelse med helkroppsmålingene. 

I 1989 og 1990 ble det utført kostholdsundersøkelse også for gruppcn i Kautokeino i 

forbindelse med helkroppsmålingene. I 1990 ble det i tillegg samlet inn prøver på 

reinsdyrkjøtt for analyse av radiocesium. Resullalene fra undersøkelsen i Kautokeino 

blir i diskusjonsdelen sett i forhold til målevcrdier lidligere år (Westerlund 1985) og 

rcsultatcr fra undcrsøkclscne i Sor-Norge (Bøe et al. 1991). 
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2.1 Utvalg av personer 

Undersøkelsen i 1989 og 1990 er en direkte oppfølging av flyttsamer som ble fulgt 

med årlige helkroppsmålinger fra 1965 (Westerlund 1985). Det er ikke foretatt noen 

statistisk utvelgelse og utvaiget er basert på frivillig deltagelse. Nedre aldersgrense er 

satt til 16 år. Tabell 1 viser antall personer som tok del i undersøkelsen i 1989 og 

1990. Gjennomsnittsalderen i gruppen lå rundt 40 til 50 år, i 1989 var den på 48 år 

for menn og 43 år for kvinner. Undersøkelsen er i alle år foretatt i perioden mars-

april. 

Tabell 1. Deltagere i undersøkelsen 

1 1989 1990 

Menn 19 22 

Kvinner 26 21 

Totalt 45 43 

12 Kfatholdsundersøkclsen 

2.2.1 Konsum av matvarer 

Deltakerne i undersøkelsen ble begge årene intervjuet angående eget kosthold, 

intervjucren fylte ul et ferdig tillagd spørreskjema. Del ble sumlet inn opplysninger 

om forbruk av reinsdyrkjøtt, andre kjøttslag, ferskvannsfisk, saltvanns- og 

oppdrettsfisk, melk, brunoster, ville bær og sopp. Med inntak av disse matvarene 

regner en med & kunne estimere den vesentlige del av det totale radioccsiuminntak 

hos personenc. For andre matvarer er det. som ved lilsvarende undcrsøkelser i Sør-

Norge (Bøe cl al. 1991), bruki gjennomsnittlige verdier for konsum pi landsbasis 

(Statistisk sentralbyrå 1987). De fleste spørsmålcne gjaldt frekvens dvs. hvor ofte de 
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ulike matvarer ble spist. For reinsdyrkjøtt ble det også spurt om hvor mye personen 
spiste per måltid. For å hjelpe til med denne angivelsen ble det brukt modeller som 
viste størrelser på kjøttbiter. Når det gjaldt ville bær ble det spurt om hvor mye som 
ble plukket hosten før, hvor mye som var igjen på lager fra tidligere, hvor mye som 
var brukt det siste året, av hvor mange personer og hvor mye de regnet med å ha 
spist seiv. 

Det ble også spurt om Tsjernobylulykken hadde hatt noen innvirkning pd liva de 
spiste det året undersokelsen fant sted eller første år etter ulykken. Sporreskjeinact er 
vist i vedlegg 2. 

2.2.2 Innhold av radiocesium i matvarer 

Tabell 2 viser aktivitetsnivå for de matvarer som inngikk i kostholdsundersokelsen. 
For matvarer som viser stor variasjon i innholdet av radiocesium, eller som en regner 
med vil bety mye for det totale inntaket av radiocesium, enten på grunn av høgt 
innhold eller stort konsum, er det regnet ut lokale verdier. Dette gjelder melk, 
reinsdyrkjøtt, ferskvannsfisk, viltkjøtt og ville bær. Analyser er utført ved 
kontrollinstituttet for meieriprodukter (KIM), fylkesveterinærer, reindriftskontorer, 
ved det lokale næringsmiddeltilsynet (KNT) og ved Statens institutt for strålehygiene 
(SIS),. Det er brukt LORAKON-instrumcnter, 2"- og 3" Nal-scintillasjonsdetcktor 
tilkoblet en Canberra mangekanalysator(S-lO), j målingene. 

I 1«W0 ble det samlet inn prøver av reinsdyrkjøtt. Deltagerne i undersokelsen hadde 
med seg en prøve fra sommerslakl (juni-sepl) og en fra vinterslakl (okt-mai). Utfra 
måleverdi på disse prøvene ble midlcre radioccsiuminnholdet satt til 350 og 
400 Bq/kg for henholdsvis sommerslakt og vinterslakl. Rcsultatcr fra målingene er 
vist i vedlegg I. Dcllagcrne oppgav hvor slor andel av kjotlet de hadde spist som \ar 
henholdsvis sommerslakt og vinterslakl. I snilt var nær 80 % vinicrslakt og 20 'i 
sommerslakt. Gjennomsnittlig radioccsiuminnhnld i konsumert reinsdyrkjøtt ble da 
satt til ym Bq/kg. 
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Tabell 2. Totalt innhold av radiocesium i matvarer, Bq/kg. 

Matvare : 1988-89 1989-90 

Ferskvannsfisk 100 15 
Saltvanns,- og 
oppdrettsfisk 10 9 

Rein 450 390 

Elg 100 15 
Annet vilt 40 15 
Storfe 70 45 
Sau 260 150 
Svin 10 5 
Fjørfe og egg 4 3 
Melk 4 3 
Ekte geitost, FG 3 3 90 85 
Gudbrandsdalsost, G 35 160 120 

Mysost, F 33 85 65 

Andre meieriprodukter 8 7 
Tyttebær, blåbær 70 20 
Molte 100 20 

Grønnsaker, frukt, bær 4 4 
Kornprodukter, potet 3 3 

2.3 Heikroppsmållngcr 

Det ble benyttet en 2" Nal sciniillasjonsdetckior tilkoplet en mangekanalsanalysator 

til å måle radioaktivitctsinnhold i deltakcrnc i undersokelsen. Den såkalte "Palmer 

geometrien" (Palmer 1966) ble benytlcl. Personen som skulle males ble plassert på en 

stol, dclcklorcn ble plassert i fanget pa personen, rcttet in mot mageregionen. 

Personen ble bedt om å boyc seg godt over dclcktorcn. Det var ingen skjerming mot 

bakgrunnsstråling. Det ble bcnyitct en måletid på 400 sekunder og aniall icllingcr i lo 

forskjellige encrgiområder ble notert. Målcusikkcrhcl er ca. 25% (Wcslcrlund 1985). 

Aklivitclsnivåcnc av '"Cs og "7Cs ble bestemt og ulfra personens vekt ble spesifikk 

aktiviicl be regnet (Bq/kg). 
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Beregning av doser: 

Det ble fra målingene av helkroppsaktivitet (Bq) beregnet en årlig dose. Forholdet 

mellom helkroppsinnholdet og dose er 3.4 x IO"5 mSv/år pr.Bq (NCRP 1977). 

Beregningene ble foretatt som om helkroppsinnholdet var konstant gjennom året. 

Dette kunne gjøres ved at målingene ble lagt til en tid på året da kroppsinnhoidet er 

nær gjennomsnittsverdien (Westerlund 1985). 

Dosen kan også regnes ut fra beregnet kostinntak. For radiocesium har vi i denne 

rapporten benyttet faktoren 0.014 mSv/kBq (Kendall et al. 1987) som forholdstall 

mellom inntatt aktivitet og mottatt dose for de to radiocesium isotopene. Dosen 

beregnet her vil være den dosen man får som følge av et års inntak av radiocesium 

via næringsmidler. 
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3.1 Kostholdsundersøkelsen 

Beregnet kostinntak 

I tabell 3 er gjennomsnittlig inntak av radiocesium for henholdsvis kvinner og menn 
de to årene oppgitt. For kvinner ble gjennomsnittlig inntak beregnet til 48 000 Bq i 
1989 og 39 000 Bq i 1990. Tilsvarende tall for menn var 76 000 og 58 000 Bq. For 
begge kjønn ble det beregnede inntaket redusert på de to årene, nedgangen var på 
19% for kvinner og 24% for menn. Inntaket av radiocesium var 1.5-1.6 ganger høgere 
for menn enn for kvinner. 

Tabell 3. Gjennomsnittlig inntak av radiocesium, Bq per person per år. 

Anta11 Snitt St.avvik Min. Maks. 

1989 
Menn 
Kvinner 

19 
26 

76 000 
48 000 

37 000 
25 000 

23 000 
12 000 

162 000 
108 000 

1990 

Menn 

Kvinner 

22 

21 

58 000 
39 000 

26 000 
20 000 

17 000 
9 000 

119 000 
77 000 

Gjennomsnittlig porsjonstørrelce for reinsdyrkjøtt de to årene lå rundt 400 g netto for 
menn og 300 g netto for kvinner. Total mengde konsumert reinsdyrkjøtt ble beregnet 
til 158 og 140 kg netto for menn og 94 og 97 kg netto for kvinner, de to årene. Det 
ble spist lite annet kjøtt, reinsdyrkjøtt utgjorde hele 91 % av alt konsumert kjøtt. 
Reinsdyrkjøttet gav også fra 89 til 97 % av totalt radiocesiuminntak. Gjennomsnittlig 
konsum av de ulike matvarer er vist i tabell 4. Den prosentvise andel de ulike 
matvarene utgjør av radiocesiuminntaket går frem av tabell 5. 
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Tabell 4. Gjennomsnittlig inntak av ulike matvarer, kilo nettovekt. 

Matvare 
1989 

menn kvinner 
n=19 n=26 

1990 
menn kvinner 
n=22 n=21 

Ferskvannsfisk 5 5 6 4 

Saltvanns- og 
oppdrettsfisk 15 13 17 11 

Reinsdyrkj øtt 158 94 140 97 

Annet kjøtt 19 9 13 9 

Melk 284 158 252 157 

Brunost 7 5 5 4 

Ville bær 13 14 8 15 

Diverse 240 178 240 178 

Tabell 5. Prosentvis andel av radiocesium fra ulike matvarer 

Matvare 
1989 

menn kvinner 
n=19 n-26 

1990 
menn kvinner 
n=22 n=21 

Ferskvannsfisk 1 1 -

Saltvanns- og 
oppdrettsfisk _ _ _ _ 

Reinsdyrkjøtt 92 91 94 94 

Annet kjøtt 1 3 1 1 

Melk 1 1 1 1 

Brunost 1 1 1 1 

Ville bær 2 2 1 

Diverse 1 1 2 2 
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Endringer i kostholdet som folge av Tsjernobylulykken: 

I 1989 oppgav 6%, 2 kvinner og 1 mann, at da hadde tatt visse kostholdshensyn første 

år etter Tsjernobylulykken. I 1990 oppgav 12 %, 4 kvinner og 1 mann, at de hadde 

tatt slike hensyn det første året. En kvinne tok fremdeles hensyn i de to 

undersøkelsesårene, hennes hushold brukte normalt en del ferskvannsfisk fra Nord-

Trøndelag, det var dette forbruket som var redusert. 

3.2 Helkroppsmålinger 

Gjennomsnittlig helkroppsuktivite; for menn og kvinner er beregnet. I tabell 6 er det 

vist en oversikt over total kroppsaktivitet (Bq). Tallene er oppgitt med standardavvik. 

Tabell 6. Total helkroppsaktivitet (Bq), gjennomsnittsverdier for menn og kvinner i 

gruppen. 

År Cs-134 + avvik 

(Bq) 

Cs-137 + ewik 

(Bq) 

Totalt + avvik 

(Bq) 

1989 

Menn 
Kvinner 

200 + 140 
200 + 160 

4300 + 1600 
2800 + 1200 

4500 + 1600 
3000 + 1250 

1990 
Menn 
Kvinner 

300 ± 100 
300 + 150 

3200 + 1100 

2000 ± 740 

3500 + 1080 
2300 + 840 

Fra de målte helkroppsaktiviteter er det beregnet stråledoser til deltagerne i 

undersøkelsen (NCRP 1977). I tabell 7 er gjennomsnittlig dose (mSv/år) gitt, sammen 

med maksimums- og minimumsverdier. 
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Tabell 7. Helkroppsdoser (mSv/år) gjennomsnittsverdier for menn og kvinner. 

År snitt + awik 
mSv/år 

max min 

1989 
Munn 
Kvinner 

0.18 ± 0.08 
0.14 ± 0.06 

0.36 
0.25 

0.05 
0.06 

1990 
Menn 
Kvinner 

0.15 + 0.05 

0.11 ± 0.04 
0.25 

0.19 

0.07 

0.05 
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4.1 Metode 

Kostholdsundersøkelsen 

Personene i undersøkelsen ble intervjuet angående hva de hadde spist det siste året, 

riktig informasjon er helt avhengig av respor.dentens hukommelse og oversikt over 

eget kosthold. Bruk av standard porsjonsmengder innebærer også en feilkilde i 

forhold til den enkeltes reelle konsum. Standard porsjoner er brukt for fisk, kjøtt 

(unntatt rein) og for mengde brunost pr skive brød. Dette er likevel matvarer som 

betyr lite for personencs totale inntak av radiocesium, feileffekten blir dermed relativt 

liten. 

Ved beregning av inntak av radioaktivitet burde det ideelt sett vært foretatt malinger 

på akkurat de matvarene personene har spist. Variasjoner i radioaktivt nedfall og 

ulike overføringsfaktorer gjør sammen med andre momenter at innholdet av 

radiocesium i matvarer varierer. I undersøkelsen er det søkt å korrigere for slike 

effekter ved i vurdere aktivitetsinnhold for de ulike årene separat, i reinsdyrkjøtt er 

det i tillegg vurdert for årstider. Stedsfaktoren er det tatt hensyn til ved å benytte 

lokale verdier for matvarer som viser stor variasjon i radiocesiuminnhold. 

Helkroppsmålinger 

Ved helkroppsmålingene ble det benyttet sk. "palmer geometri". Denne målemetoden 

har en usikkerhet på 25 % for enkelt individer, som utgangspunkt for beregning av 

gruppe gjennomsnitt er det dog fullt brukbart. Dersom en hadde brukt sk. "stol 

geometri" hadde en redusert usikkerheien til ca. 10 %. Av rent praktisk hensyn ble 

palmer geometrien valgi, og dessulcn er det denne målemetoden som er blitt brukt 

siden målingene startet i 1965. 



4.2 Resultatvurdering 

15 

4.2.1 Resultatene sett i forhold til andre undersøkelser 

Kautokeino 1963 

I 1963 ble det utført en større kostholdsundersøkelse i Kautokeino - Karasjok 
området (Solvang & Øgrim 1967). En av gruppene som ble undersøkt var 
reindriftssamer. I denne undersøkelsen gikk innsamlingen av data over en uke i tiden 
februar-mars, matvarer konsumert i hjemmet ble veid, mat konsumert utenfor 
hjemmet ble estimert. Deltakerne ble intervjuet angående variasjoner i kostholdet 
gjennom året. Tabell 8 viser inntaket pr person hos reindriftssamene fra 
undersøkelsen i 1963 sammenlignet med gjennomsnittsverdien for 1989 og 1990. Det 
er rimelig god overensstemmelse mellom beregnet inntak for de to undersøkelsene. 

Tabell 8. Gjennomsnittlig inntak i kilo (nettovekt) av ulike matvarer 1963 og et snitt 
av inntaket i 1989 og 1990. 

Matvare 
1963 

menn kvinner 
n=14 n=23 

snitt 89 og 90 
menn kvinner 
n=41 n=47 

Fisk 28 23 22 17 

Reinsdyrkjøtt 140 71 149 96 

Annet kjått 3 2 16 9 

Melk 85 60 268 158 

Brunost 2 1 ti 5 
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Kostholdsundersøkelsene viser at konsumet av de forskjellige matvarene er relativt 
stabilt med unntak av melk hvor forbruket har økt. Det har blitt utført 
helkroppsmålinger på den samme gruppen hvert år siden 1965 (Westerlund 1985), 
(Gjertsen og Lind 1986), (Gjertsen 1989). Som vist i fig. 1 kan en se at dosen er blitt 
redusert hele tiden frem til 1987. Reduksjonen kan forklares ved at aktivitetsnivåene i 
matvarene har minsket. F.;g. 2 viser endringer i aktivitetsinnhold i reinsdyrkjøtt 
(Gjertsen og Lind 1986). Da reinsdyrkjøttet gir den overveiende del av inntatt 
radiocesium kan endringene i helkroppsinnhold i hovedsak sees som en effekt av 
endringene i reinsdyrkjøtt. Utviklingen i radiocesium i reinsdyrkjøtt og 
helkroppsaktiviteten hos reindriftssamene følger i store trekk parallelt. 

Den lille økningen fra 1987 skyldes Tsjernobyl ulykken i 1986. Nedfallet fra 
provesprengningene bestod av bare en Cs-isotop, l 3 7Cs. Nedfallet fra 
Tsjernobylulykken innehold! både , 1 7Cs og '"Cs. Begge disse isolopene er derfor 
inkludert i malinger og doseberegninger eller ulykken. 

OOIB (mav/ir) 

^A*. 

Fig. I Mottatt ilmr Ims reuulriftaanwr i Kautokeino årene 1965 til 1990, beregnct fra 
hvlkn>pp\»uilinger. 
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AKIIVlllt (Bfl/Ko) 

Fig.2 Radiocesiuminnhold i reinsdyrkjøtt fra Kautokeino i perioden 1966 til 1990. 

Undersokelser i Sør-, op Midt-norge elter Tsjernohylulykken 

Etter ufykken i Tsjernobyl er det også foretatt kostholdsundersøkelser og 
hetkroppsmålinger på grupper av befolkningen i midt- og sør-Norge (Bøe et al. 1991). 
En uv disse gruppene er rcindriftssamer fra Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag, med hovedtyngde av deltakere fra Nord-Trøndelag. En gruppe tilfeldig 
utvalgte personer fra Scl kommune i Gudbrandsdalen var også blant de undersøkte. I 
begge områdene var nedfallet av radiocesium relativt høj,'. 

Kosthold: I forhold til de andre gruppene, inkludert reindriftssamene i sør- og midt-
Norgc, karakterisere» kostholdet hos reindriftssamene i Kautokeino av et høgt 
konsum av kjøtt. Gjennomsnittlig inntak av kjøtt per person i Kautokeino for de to 
årene lå på 135 kg (tabell 4). Gjennomsnittlig konsum av kjøtt per person i husholdet 
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hos reindriftssamer i Sør-Norge de fire første årene etter Tsjernobylulykken lå på 64 

kg (Bøe et al. 1991). I dette tallet er både voksne og barn inkludert, dersom en 

regner at barn under 12 år i gjennomsnitt spiser halvparten av en voksen person, vil 

en få et konsum hos voksne på rundt 73 kg. Konsumet for gruppen tilfeldig utvalgte i 

Sel kommune i Gudbrandsdalen var 31 kg kjøtt per person og år. Den overveiende 

del av konsumert kjølt i Kautokeino er reinsdyrkjøtt, hele 91 %. Hos reindriftssamene 

i sør kommer 72 % av kjøttet som spises fra rein, i Sel kun 3 %. Det bør her 

bemerkes at på grunn av Tsjernobylulykken, er konsumet av reinsdyrkjøtt hos 

reindriftssamene i sør lavere enn normalt (fra 60-70% av normalt konsum). 

Tabell 9. Gjennomsnittlig konsum av kjøtt og prosentandel reinsdyrkjøtt i tre 

undersøkte grupper. 

Kjøtt totalt Hvorav reinsdyrkjøtt 

Kautokeino 134 kg 91 % J 

Sørsamet 64 (73*) kg 72 % 

Sel 31 kg 3 % | 

* korrigert fra konsum per person i husholdene (voksne og barn) til konsum per 

voksen, 

Hercgncl koMinnlak av radioco.iiim: Del beregnede inntaket av ratlioccsium for 

gruppen i Kautokeino ligger gmlt over vcrdicnc for gruppen lilfcldig ulvalgic i S»'l og 

godi under vcrdicnc for rcindriflssiniciic i sør. Del bcrcgncde kostinntaket i 

Kautokeino var hcnholdsvis 2.4 og 3.5 ganger høge re enn inntaket for gruppen i Sel 

de to årene. Gruppen reindriftssamer i sør-Norgc hadde derimot el inntak av 

radioccMum som var 3.2 og I.K ganger større enn hus reindriftssamene i Kautokeino. 

Gjennomsnittlig inntak av radioccMum i gruppene er vist i tabell 10. 
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Tabell 10. Gjennomsnittlig inntak av radiocesium (Bq) i tre befolkningsgrupper. 

Både kvinner og menn er inkludert. 

1989 1990 

Reindriftssamer, Kautokeino 60 000 n=45 49 000 n=33 

Reindriftssainer, Sør-Norge* 190 000 n=26 90 000 n=20 J 

Tilfeldig utvalgte, Sel 25 000 n=52 14 000 n=3 3 

' Gjelder husholdsnivå, gjennomsnitt per person i husholdet. 

Forskjellene i inntaket uv radiocesium skyldes kosthold og radioaktivitetsinnhold i 

matvarene på stedet. Av kostvaner er det særlig konsum av reinsdyrkjøtt som er 

utslagsgivende. Dette er hovedårsaken til at reindriftssamene i sør har et markert 

høgere inntak av radiocesium enn gruppen i Sel. At samene i nord har et relativt lavt 

inntak av radiocesium sammenlignet med sørsamcne (til tross for et høgere konsum 

av reinsdyrkjøtt) skyldes at radioaktivitetsnivået er mye lavere i områdene rundt 

Kautokeino enn i reindriftsområdene i sør-Norge. FigJ gir en fremsiilling av 

gjennomsnittlig inntak av radiocesium i de tre gruppene samt andel fra de ulike 

matvarer. 

GlwiiuJfiftnJMIf korilnnteli tklq/ér) 

E3 , 

E3 «ta* 

Clfcyl tja. m-t) M M 

1 

m 

IJII 

li 11 

Fig. 3 Amlet fra ulike man urer og lotalinnmk av radiocaium hos tilfeldig utvalgte i Sel, 

reindriftssamer i Kautokeino og reindriftssamer i sor-Norge. 
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Beregnede doser: Utfra helkroppsmålingene kan dosen til personene beregnes. 

Reindriftssamene i Sør-Norge mottok de høgste dosene. De var 7 ganger større enn 

for samene i Kautokeino, mens reindriftssamene i nord hadde doser som var 

henholdsvis 1.6 og 3.2 ganger større en dosene i Sel. Det er en observert nedgang i 

doser fra 1989 til 1990 alle steder. De forholdsvis lave dosene i Sør-Norge skyldes at 

det ble satt i verk mange mottiltak for å redusere radiocesiuminntaket til 

befolkningen. Gjennomsnittsdosene for de to undersøkelsesårene er vist i tabell 11. 

Fig.4 viser doser beregnet fra helkroppsmålingene for årene 1987 til 1990. 

Tabell 11. Gjennomsnittlig dose, mSv/år, i tre befolkningsgrupper. Både kvinner og 

menn er inkludert. 

1989 1990 

Reindriftssamer, Kautokeino 0.16 n=45 0.13 n=33 

Reindriftssamer, Sør-Norge 1.2 n=26 0.9 n=20 

Tilfeldig utvalgte. Sel 0.10 n= 52 0.06 n = 33 

Do» (m3<r/6r) angitt w*» 05 % k«nlldwi> 

2 -

1.5 

J f\ k. 
0.» 

, ^ _ _ 
i 1 S 1 

• / M 1 * W «7 M «ff M 
3«( *OJtOh*>fi* 

u M M 90 
S«M"Mr 

Fi&J Resultatet fra helkroppsmålingrne. gjennonunittsverdier med 95 prosent 

konfuieruintervall 
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Kostholdsendringer som følge av Tsjernobvlulykken: Svært få av reindriftsamene i 

Kautokeino området hadde foretatt kostholdsendringer som en følge av 

Tsjernobvlulykken. Den samiske befolkningen i Nord-Norge har ikke vært en 

målgruppe når det gjelder kostholdsråd i samme grad som reindriftsamene i sør. 

Blandt reindriftsamene i Sør- og Midt-Norge har kostholdsendringer vært utbredt alle 

de fire første årene etter ulykken. Mellom 50 og 60 % av reindriftssamene hadde 

redusert forbruket av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk (Bøe et al. 1991). I tillegg har 

mange tilberedt reinsdyrkjøttet med tanke på å redusere innholdet av radiocesium, 

særlig har mange kokt mer kjøtt enn normalt og helt av kraft. Nedforingstiltak på rein 

og kjøp av matrein fra områder med mindre radioaktiv forurensing har også vært 

utbredt. Blant de tilfeldig utvalgte i Sel har mellom 25 og 36 % tatt hensyn ved 

konsum av visse matvarer, spesielt ferskvannsfisk, sauekjøtt og reinsdyrkjøtt. 

Forskjellene i kostholdshensyn skyldes trolig ulik kontamineringsgrad i områdene. 

Mens reindriftsområdene sør i Norge stort sett var blant de hardest rammede 

områdene, dette gjelder også for Sel, fikk Kautokeino lite radioaktivt nedfall. 

Innholdet av radiocesium i reinsdyrkjøtt og andre matvarer fra Kautokeino- området 

har kun unntaksvis ligget over tiltaksgrensene. Det ble følge I ig ikke funnet nødvendig 

å ta spesielle kostholdshensyn. 

Sammenligning mellom doser beregnet fra kostdata og helkroppsmålinger: 

Gjennomsnittlige doser beregnet utfra inntak av radiocesium 

(kostholdsundersøkelsen) er 4.9-5.9 ganger høgere enn beregnet dose utfra 

hclkroppsmålingene. For gruppene i sør er det funnel en lignende sammenheng. men 

overeMimcringsfaktoren er noe lavere, 1.4 til 4.7. 

Noe uv forkluringen på denne ovcrcstimcringcn kan tilskrives cffektcr av 

tilbcredningsmctodcr, ofte vil innholdet av radioaktivitet senkes ved lilbercdning 

(delte gjelder særlig ved koking der en del av radioaktiviteten går ut i kokevannet). 

Denne effekten er det ikke korrigert for i undersøkclscn. Andre mulige forklaringcr 

er o\erestimcring av forbruk av matvarer eller overeslimering av radioccsiuminnhold i 

matvarene. 

Ilvorlor ovcrcttimcringsfaktiircn for gruppen i Kautokeino er høge rc enn for de 

andre gruppene er usikkert. Dersom iilhcrcdningscffcklcn spiller en Mor rolle for 

oviTi'Mimcrmgcn, skulle en tro al forskjellene ble mindre i Kautokeino da nuicn der 
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blir tilberedt som normalt uten tanke på å redusere radiocesiuminnholdet. For 
gruppen reindriftssamer i sør er kostberegningene gjort på husholdsnivå, det 
beregnede kostinntak gjelder gjennomsnittspersonen i husholdet. Ikke alle personene i 
husholdet ble målt, alle årene ble det målt noe flere menn enn kvinner. Dette gir et 
noe skjevt sammenligningsbilde mellom de to datasettene. Da menn stort sett har et 
høgere kroppsinnhold enn kvinner, vil resultatene fra helkroppsmålingene ligge 
høgere enn de ville gjort dersom alle personene i husholdene ble målt. 
Overestimeringsfaktoren ville da blitt større også hos reindriftssamene i sør. 

4.2.2 Resultatene sett i forhold til næringsmiddelmyndighetenes anbefalinger 

Første år etter Tsjernobyl ulykken anbefalte næringsmiddelmyndighetene (dengang 
helsedirektoratet, nå Statens næringsmiddeltilsyn) at ingen skulle ha et høyere 
totalinntak av radiocesium enn 400 000 Bq, barn under to år, gravide og diegivende 
ikke over 50 000 Bq. For annet og senere år ble det anbefalt et maksimumsinntak på 
80 000 Bq/år, 40 000 for gravide og diegivende. Første år i undersøkelsen (1989) 
hadde 42 % av mennene et inntak over grensen på 80 000 Bq/år. Det høgeste 
inntaket lå på 162 000 Bq, omlag to ganger høgere enn grenseverdien, det nest 
høgeste inntaket lå på 122 000 Bq. I 1990 var andelen menn med et beregnet inntak 
på over 80 000 Bq sunket til 18 %. Hos kvinnene hadde 8 % i 1989 og ingen i 1990 
overskredet grensen på 80 000, se tabell 12. I de to undersøkelsesårene hadde ingen 
av personene et inntak på over 400 000 Bq. Da beregnet inntak lå langt under dette 
og innholdet av radiocesium ikke har vært spesielt høgt i Kautokeino, er det lite trolig 
at greasen på 400 000 Bq ble overskredet første år etter ulykken heller. Fig. 5 viser 
prosentvis andel i de ulike gruppene som hadde et inntak som overskred de to 
anbefalte grensevcrdienc. 
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Tabell 12. Andel ;iv personene med el inntak av radiocesium som overskrider 

anbefalt maksimalinntak på 80 000 Bq/år. 

1989 1990 

Menn 42 % (n=19) 18 % (n=22) 

Kvinner 18 % (n=26) 0 % (n=21) 

Fij;.?. (henkritlehe ne ile anbefalte innlaksgremene i gruppene 

Da en betydelig pn»tntandcl av personene. sasrlig blant mennene (42 og IK';), 

hadde el bcregnel inniak på uver KO (XXI Bt|/år. bor en fortvali \urdere aktiv 

knMholdsinformaijon Ul gruppen. De kovlhoUKråd %om ble gitt ut i l'W7 

(Helsedirektoratet) mnehoUh bl a. rad om hvor mye og hvor ofte en kan spise 

rcinvdyrkjøtl avhengig av konlamineringsgrad. Del cr gilt rid fur kjoit med fra <>IMI 

H»|/kg og oppover. Av kjølt med MX) B<|/kg kunne en spisc IIX) kg/ar, eller 111 

måltider i ukcn. RadioccMuminnholdct i rcinsdyrkjoil i Kautokeino ligger relativt lavi. 

i nivJei .1-40») Bq/kg (vedlegg 1). men forbrukci cr spesielt høgt. Gjennomsnittlig 

file:///urdere
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forbruk hos menn ligger som nevnt på ca. 150 kg i året, 11% av de intervjuede 
mennene hadde et beregnet konsum på over 200 kg/år. Gjennomsnittlig 
porsjonsstørrelse for reinsdyrkjøtt lå rundt 400 g netto for menn og 300 g for kvinner. 

På grunn av sitt høge forbruk av reinsdyrkjøtt, vil gruppen reindriftsamer i 
Kautokeino være spesielt utsatt i situasjoner med radioaktiv forurensing i området. 
Radiocesium akkumuleres i lav og følger næringskjeden via reinsdyrkjøtt til 
menneske. Reinsdyr og ferskvannsfisk er blant de matvarene som har vist de høgeste 
nivåene for innhold av radiocesium. 
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Kostholdsundersøkelsen viste at reindriftssamene i Kautokeino hadde et spesielt høgt 

konsum av reinsdyrkjøtt, nærmere 100 kg nettovekt per år for kvinner og ca 150 kg i 

gjennomsnitt for menn. Gjennomsriitlig inntak av radiocesium lå på henholdsvis 

48 000 og 39 000 Bq for kvinner og 76 000 og 58 000 Bq for menn de to årene. 

Gjennomsnittsverdiene for helkroppsaktivitet for de to årene lå på henholdsvis 4500 

og 3500 Bq for menn og 3000 og 2300 Bq for kvinner. Tilsvarende doser beregnet fra 

helkroppsmålingene lå på 0.18 og 0.15 mSv/år for menn og 0.14 og 0.11 mSv/år for 

kvinner. For både for beregnet kostinntak og helkroppsaktivitet hos kvinner og menn 

viser dette en nedgang på ca. 20% fra 1989 til 1990. Hele 89-94% av inntatt 

radiocesium kom fra konsumert reinsdyrkjøtt. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå for 

reinsdyrkjøtt lå på 350 og 400 Bq/kg for henholdsvis sommer- og vinterslakt. 

I 1989 hadde 42% av mennene og 8% av kvinnene i Kautokeino et inntak som lå 

over 80 000 Bq/år. I 1990 hadde 18% av mennene og ingen kvinner et inntak over 

dette nivået. Det høgest beregnede inntak lå på 162 000 Bq. 

Kun en av de intervjuede (henholdsvis 45 og 43 for de to årene) tok visse hensyn til 

radioaktivitet i valget av mat, dette gjaldt forbruk av fisk fra Nord-Trøndelag (hvor 

nivåene for radiocesium tildels er betydelige). I 1989 oppgav 6%, og i 1990 oppgav 

12% at de hadde tatt visse kostholdshensyn første år etter Tsjemobylulykken. 

Dosen kan også regnes ut basert på beregnet inntak av radiocesium. Kalkulert dose 

beregnet utfra kostinntaket ligger 5-6 ganger høgere enn dose beregnet fra 

helkroppsmålingene. 

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser fra grupper i Sør-Norge (Bøe et al.1991) 

skiller reindriftssamene i Kautokeino seg ut med et høgt konsum av kjøtt, og da 

særlig av reinsdyrkjøtt. Over 90% av konsumert kjøtt er fra reinsdyr. Gjennomsnittlig 

totalt kjøttforbruk i Kautokeino er noe over dobbelt så høgt som hos en gruppe 

reindriftssamer fra sør og fire ganger høgere enn hos en gruppe tilfeldig utvalgte 

personer fra Sel kommune i Gudbrandsdalen. Beregnet inntak av radiocesium i 

Kautokeino er 2.4-3.5 ganger høgere enn for gruppen i Sel mens beregnet inntak hos 

reindriftssamene i sør var henholdsvis 32 og 1.8 ganger høgere enn hos gruppen i 

nord de to årene. Dosene beregnet utfra helkroppsmålingene var omkring 7 ganger 
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høgere for reindriftssamene i sør enn i nord, mens reindriftssamene i nord hadde 
doser som var 1.3 til 3.6 ganger høgere enn for de tilfeldig utvalget i Sel. Området 
rundt Sel og reindriftsområdene i sør fikk, i motsetning til Kautokeino-området, 
relativt mye nedfall av radiocesium etter Tsjemobylulykken. 

Seiv om nivåene for radiocesium i reinsdyrkjøtt er relativt lavt i Kautokeino, bør en 
fortsatt vurdere aktiv kostholdsveiledning. Konsumet av reinsdyrkjøtt er spesielt høgt 
og en betydelig prosent, særlig av mennene i undersøkelsen (henholdsvis 43 og 18 % 
de to årene), hadde et beregnet kostinntak på over 80 000 Bq/år. 
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7 VEDLEGG 

VEDLEGG 1 

RADIOCESIUMINNHOLD I REINSDYRKJØTT, KAUTOKEINO 1990 

1 sommer vinter 
, 3 4Cs og 1 3 7Cs *Cs og u 7 C s 

• Bq/kg Bq/kg 

50 311 431 40 375 473 
74 313 440 68 376 498 

80 314 451 133 377 501 

94 331 462 145 379 526 

I 102 
212 

332 485 183 390 529 I 102 
212 377 511 200 395 559 

250 391 ' 519 213 414 652 

256 399 659 264 422 761 

265 423 302 428 

301 428 331 460 

n « 28 si lilt = 331 sl .avvik • 153 n - 28 snit t » 371 st.awik •> 171 | 



VEDLEGG 2 

SPØRRESKJEMA FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSEN 



Kostholdsundersøkelse for 
reindriftssamer 
i Kautokeino 

År: 

Ditt niunner i undaraøkelaen «r: 

Kvinna: Mann: 

rcdseladato: 

STATENS INSTITUTT TOK STRALBHYGIENB 
|ft\KMNUNM(mTrø<0«T-<KMM/TC| 



VEILEDMING 

For å vurdere hvor mye radioaktivitet som blir tilfort 

gjennom kosten må vi ha opplysninger om hva som blir spist. 

Derfor onsker vi opplysninger om din bruk av ulike matvarer 

det siste året, dvs de siste 12 månedene. 

Hvis du vil se litt på sjemaet og gjerne begynne å fylle ut 

noen av rubrikkene nå mens du venter på å bli intervjuet, 

ville det være fint. Hvis du er i tvil om hvordan du skal fylle 

ut enkelte av postene kan du vente med dem til intervjuet. 

ti Fouån nuot i 



F I SK 

Hvor ofte pleier du å bruke fisk til middag (eller som hovedrett 

til andre måltider) i løpet av en måned? 

Frekvens: 
Aldri ell. 
nestenaldri 

Mindre enn 
1 gang/hind. 

1-3 ganger 
per måned 

1-2 ganger 
per uke 

3-4 ganger 
per uke 

5-6 ganger 
per uke 

Ferskvanns f i sk 
(ikke oppd re t t ) 

S j ø f i s k og 
oppdre t ts f i sk 

F iskeproduk te r 

Annet 

Splser du fisk utenom de måltidene som er nevnt ovenfor, f eks 

røket el raket fisk som pålegg eller lignende ? 

Type-tlberedning Hvor ofte Hengde-nettovekt 

Type (tilberedning) Hvor ofte Mengde(nettovekt) 

Forbruk da aiata 12 manadan* - bruttovakt : 

Ftakat «1 Spist Ann«n flak Totalt Antall Spist 
kjapt slat* til na f. «ka. f ra aplat para. salv 
12 mnd eldllgar» 

Farskvanns-
tlak (vill) 

Saltvann»-
flak 
(og oppdratt) 

i ii • _ — — _ _ _ _ _ _ _ 



K J Ø T T 

Hvor ofte pleier du å spise kjøtt til middag eller som hoved-

ingrediens i andre måltider, f eks varra lunsj, i løpet av en 

uke ? 

Frekvens: 
Rent kjøtt 
eller retter av 

Aldri ell. 
nesten aldri 

Mindre enn 
t gang/mnd. 

1-3 ganger 
per måned 

1-2 ganger 
per uke 

3-4 ganger 
per uke 

5-6 ganger 
per uke 

S t o r f e 

(karbonade o l ) 

P ø l s e / f a r s e m a t 

Sv in 

Sau 

S t o r f e 

(karbonade o l ) 

P ø l s e / f a r s e m a t 

Sv in 

Sau 

S t o r f e 

(karbonade o l ) 

P ø l s e / f a r s e m a t 

Sv in 

Sau 

S t o r f e 

(karbonade o l ) 

P ø l s e / f a r s e m a t 

Sv in 

Sau 
Rein 

- r e n t k j ø t t 

- innmat 

-blodmat 

Rein 

- r e n t k j ø t t 

- innmat 

-blodmat 

Rein 

- r e n t k j ø t t 

- innmat 

-blodmat 

Rein 

- r e n t k j ø t t 

- innmat 

-blodmat 

V i l t ( t y p e ) 

_ 
_ 

Annet 
i 

— 

• 

Vent med i fylle ut dette til du er ho» Intervjuer'. 

Porejoneaterreleet 

Kokt / stekt kjett eon hovedretti 

Terke kjett, div bruki 

Kommenter bruken, eks eomeer/vinter > 



FORBRUK AV REINSDYRKJØTT 

Vinter 
okt-mai 

Sommer 
juni-sept 

Ant.dyr Prosent Reinbeitedistrikt Ant.p^rsoner 

Er innholdet av radiocesium målt i noe av kjøttet ? 

VILLE BÆR 

1 Hvor ofte bruker 

du ville bær til 

dessert el 1 

Multer... 

Blåbær... 

Tyttebær. 

Hvor ofte bruker du 

du syltetøy el 

ffrysetøy av ville 

bar til pålegga 

Multer 

Blib «r 

Tyttebær 

Aldri el 

nesten aldr: 

Antall ganger 

4-}0/ar 1-3/and 1-2/uke 2-4/uke oftere 

• du 

1 
e 

Hvor mya ayltatøy/fryaetøy brukar du par 'gang" ? 

2 forbruk lista 12 alnaden 

Plukket Brukt Hadde Totalt Antall Splat 
1 heat til n* fra 87 brukt para. aalv 

Mul tar 

Bl«bar 

Tyttebær 



HELK 

Drikker aldri/ 
svært lite 

. Glass per daq Drikker aldri/ 
svært lite 1 2 3 4 5 6 7 el mer 

Melk, alle tvper 

BRUNOST 

Bruker du brunost som pålegg ? Ja I 1 Nei/svært lite I I 

Hvis ja, antall brødskiver med brunost pr dag. ^ _ _ _ 

pr uke 

Type : MysostQ G-35 • Ekte geitost • 

KOSTENDRINGER 

Har du endret noe på kostholdet ditt det siste året i forhold 
til året far (april 88- april 89) ? 

Ja • Nei 1 | 

Hvia ja, på hvilken nate ? 

Har Tajarnobylulykkan hatt noan innvirknlng pi hva du 

•pisar ? 

Penta ir attar ulykken t ja • n a i Q 

Sist* 12 månadar t ja 

Hvis ja , pi hvilkan nite ? 

TAKK PO» HJCLMN I 


