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SAMMENDRAG 

For å estimere strdlcdoscbelastningcn (intcrndoser) til befolkningen i Norgc fra I 3 7Cs og 
1 MCs (radiocesium) som følgc av Tsjcrnobyl-ulykkcn ble fire grupper valgt ut i 1987 
(Bøe et al. 1991). To metodcr, kostholdsundcrsøkclse og hclkroppsmdlingcr, ble 
bcnyttct til i estimere doscbclastningcn til dcltakcrne i undcrsøkclscn. I kostholds-
undersøkclscn ble det brukt spørrcskjema som pcrsoncnc fylte ut seiv, eller intervju. Ut 
fra kostholdsdataene ble inntak av radiocesium via maten i løpet av et dr estimert. 
Undersøkelsen pågikk i 1987-1990. 

I 1991 ble det gjort en oppfølging for tre av disse gruppene, og i tillegg ble det tatt 
med en ny gruppe bestdendc av rcingjetere fra tamreinlagene i Oppland. 

De tilfeldig utvalgte fra Sel kommune hadde dette som tidligere dr den laveste 
gjennomsnittsdose, bestemt ut fra helkroppsmdling, pd 0.07 mSv/dr samt det laveste 
inntaket av radiocesium, beregnct utfra kostholdsdataene, pd 8 000 Bq/dr. Kvinnenes 
kostinntak Id noe under halvparten av mennenes med 5 000 mot 11 000 Bq/dr. 
Reinsdyrkjøtt, ferskvannsfisk, melk og brunoster var de matvarcgruppenc som ga størst 
bidrag til cesiuminntaket dette året. For kvinnene utgjorde ferskvannsfisk 27% av 
totalinntaket, forbruket var 2 kg. Reinsdyrkjøtt ga 21% med et forbruk pd 0.4 kg. For 
mennene ga reinsdyrkjøtt 57% av totalinntaket, konsumert mengde var 1 kg. 

De spesielt utvalgte personene i r/uppen fra Øystre Slidre hadde dette året en gjennom
snittlig helkroppsdose på 0.31 mSv/dr og et gjennomsnittlig inntak pd 55 000 Bq/dr. 
Kvinnene fikk 80% av totalt inntak fra ferskvannsfisk, dette tilsvarte 2 kg fisk. For 
mennene kom 30% av inntaket fra ferskvannsfisk og noe over halvparten fra 
reinsdyrkjøtt, de hadde spist i gjennomsnitt 7 kg reinsdyrkjøtt. 

Reindriftssamer fra Sør-Norge hadde den nest høyeste gjennomsnittsdosen, 
0.75 mSv/dr. Inntak pr. person i et gjennomsnittshushold Id pd 105 000 Bq/dr. 
Variasjonen var stor, fra 19 000 - 267 000 Bq/dr. For reindriftssamene ble inntaket av 
radiocesium beregnet på husholdsnivd. Reinsdyrkjøtt utgjorde 90% av totalinntaket og 
gjennomsnittlig konsum var 41 kg. 

Gruppen som besto av mannlige rcingjetere fra Oppland hadde den høyeste 
gjennomsnittsdosen, 0.96 mSv/dr. De hadde også det høyeste gjennomsnittsinntaket av 
radiocesium pd 150 000 Bq/dr. Reingjeterne fikk 92% av sitt radiocesiuminntak fra 
reinsdyrkjøtt, forbruket Id pd 31 kg reinkjøtt. 

Hovedkildene til radiocesiuminntaket i de ulike gruppene er lite endret i forhold til 
undersøkelsene tidligere år. 

Helkroppsdoser er beregnet både ut fra mdling og fra kostholdsdataene, doser som er 
oppgitt i rapporten er fra helkroppsmdlinger. Dose beregnet fra kostinntak Id 1 til 4 
ganger høyere enn dose beregnct fra helkroppsmdlinger, med et gjennomsnitt for 
gruppene pd 1.8. 
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I alle gruppene ble det frcmdclcs tatt kosthensyn for å redusere inntaket av radio-
ccsium. I Sel tok 23% av kvinnene og 8% av mennene slike hensyn. Det var særlig 
fcrskvannsfisk, sauekjøtt og reinsdyrkjøtt det var brukt mindre av. Ogsi i Øystre Slidre 
hadde flcrc brukt mindre fcrskvannsfisk, 33%, og reinsdyrkjøtt, 25%. Av rcingjcterne 
brukte halvparten mindre reinsdyrkjøtt dette året enn normalt. I 46% av de samiske 
husholdcne var forbruket av lokalt slaktet reinkjøtt redusert, 43% hadde skaffet kjøtt 
fra områder med lavere kontamineringsgrad, 39% hadde brukt nedforede dyr og 29% 
tilbercdte kjøtt med tanke pd å redusere innholdct av cesium. 

Myndighetenc har anbefalt at interndoscn ikkc skal overstige 1 mSv/år, hvilket tilsvarer 
et inntak på 80 000 Bq/år. Det er også anbefalt en lavere verdi på 40 000 Bq/år for 
gravide, dicgivende og barn. Ingen i gruppen fra Sel hadde et inntak over 
80 000 Bq/år. I Øystre Slidre hadde én person, (reingjeter), et høyere inntak. Av 
rcingjeterne hadde 75%, 6 av 8 personer, et inntak på over 80 000 Bq/år. 
Gjennomsnittlig inntak lå over denne grensen i 57% av de samiske husholdene. Da 
menn generelt spiser mer enn kvinner og dette i enda større grad ser ut til å være 
tilfelle for reinsdyrkjøtt, er det sannsynlig at inntaket Id over 80 000 Bq/år for svært 
mange av de samiske mennene. 
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SUMMARY 

In order to estimate the degree to which the Norwegian population was exposed to 
radiation from l M C s og l 3 7 Cs (radioccsium) as a consequence of the Chernobyl accident, 
four population groups were selected in 1987 (Boe et al., 1991). Two methods, dietary 
studies and whole body measurements, were used to estimate the dose burden to 
which the participants had been exposed. The dietary study was performed by 
questionnaires replied by the respondent themselves or by interview. The intake of 
radionuclides via food during the course of a year was estimated from the dietary data. 
The study was done in the years 1987-1990. 

In 1991 a following up study was performed for three of these groups, and in addition 
a group of reindeer herdsmen from reindeer breeder corporations in the county 
Oppland. 

The randomly selected individuals from Sel had, as every year since 1987, the smallest 
average dose, estimated from whole body measurements, 0.07 mSv/ycar and also the 
lowest average intake of 8000 Bq/ycar. The womens intake was less than half of the 
mens, 5 000 respectively 11 000 Bq/year. Reindeer meat, freshwater fish, milk and 
brown cheese were the main contributors to the intake of radioccsium this year. For 
the women freshwater fish contributed to 27% of the total intake, mean consumption 
was 2 kg. Reindeer meat contributed to 21% for women and 57% for men, the 
consumption was 0.4 and 1 kg respectively. 

This year the specially selected people from Øystre Slidre had an average whole body 
dose of 0.31 mSv/year and an average intake of 55 000 Bq/year. The women received 
80% of their total intake from freshwater fish, equal to 2 kg fish. The male panicipants 
received 30% of their intake from freshwater fish and 58% from reindeer meat, their 
average consumption was 7 kg reindeer meat. The women ate no reindeer meat this 
year. 

The Sami reindeer herdsmen had the second highest average dose, 0.75 mSv/year. The 
intake per person in an average household was 105 000 Bq/ycar, with variations from 
19 000 to 267 000 Bq/ycar. The intake of radiocesium was calculated on a household 
level. Reindeer meat contributed to 90% of the total intake. Mean consumption was 
41kg. 

The group of reindeer herdsmen had received the highest average whole body dose, 
0.96 mSv/year, they also had the highest average intake of radiocesium of 150 000 Bq 
this year. They received 92% of the total intake of radiocesium from reindeer meat, 
mean consumption was 31 kg meat. 

The main sources to the radiocesium intake in the different groups arc the same 
compared to the studies previous years. 
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Whole body doscburden is calculated both from the whole body measurements and 
from the dietary study. The doses that arc used in the report are from the 
measurements. Doses calculated from the dietary data are 1 to 4 times higher than 
doses calculated from the measurements, the average for all groups is 1.8. 

Precautions regarding dietary habits were still made in all groups in order to reduce the 
intake of radioccsium. In the group from Sel 23% of the women and 8% of the men 
had made some. Especially freshwater fish, lamb meat and reindeer meat consumption 
was decreased. Also in Øystre Slidre 33% of the group had decreased their consump
tion of fresh water fisk and 25% had decreased their consumption of reindeer meat. 
46% of the Sami housekeepings had a reduced consumption of locally slaughtered 
reindeer meat. 39% had used special feeding of the animals to reduce the radiocesium 
content before slaughtering, they also bought meat from places with little fallout and 
they deliberately prepared meat in such a way to reduce the radiocesium content in the 
rcady-to-cat food. 

The food control authorities recommends that individual doscburden from intake of 
radiocesium should not exceed 1 mSv/year this equals 80 000 Bq/year. It is also 
recommended a lower level, 40 000 Bq/year, for pregnant and breast feeding women 
and children. No one in the group from Scl had an intake that exceeded this level. 
One person, an reindeer herdsman in the group from Øystre Slidre, exceeded 
80 000 Bq/year. 75% of the reindeer herdsmen group, 6 of 8 persons, had an intake 
exceeding the 80 000 Bq level. Average intake was above this level in 57% of the Sami 
reindeer housekeepings. As men in general eat more than women, especially concerning 
reindeer meat, probably the majority of the Sami men had an intake exceeding 
80 000 Bq. 
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1. INNLEDNING 

Rapporten presenterer rcsultatcr fra kostholdsundcrsøkclscr og helkroppsmålingcr i 
1991. Denne undersøkelsen er en direkte oppfølging av undersøkclscr som er forctatt 
hvert år siden 1987 (Bøe et al. 1988, 1991). 

Tre grupper er fulgt opp. Reindriftssamer fra Sør- og Midt-Norge, med et høyt forbruk 
av reinsdyrkjøtt, spesielt utvalgte pcrsoncr fra Øystre Slidre med et høyt konsum av 
ferskvannsfisk og produkier fra utmarksbeite i forurensede omrader, og tilfeldig utvalgte 
personer fra Sel kommune. Sel kommune ble valgt ut fordi den ligger i et område som 
fikk betydelig nedfall etter Tsjcrnobyl-ulykken (100 Bq/m2). 

Den anbefalte maksimumsdoscn var satt til 5 mSv for første år etter Tsjernobyl-ulykkcn 
(april 1986) og 1 mSv/år for senere år. Undersøkelsen for 1987 viste at gjennomsnittlig 
stråledose til befolkningen var under den anbefalte maksimumsdosen pi 5 mSv. 
Belastningen varierte tydelig i befolkningen avhengig av nedfallsmønster, konsentrasjon 
av radiocesium i næringsmidlcr og kosthold. Enkelte individuelle doser lå over 5 mSv. 
Mange av de undersøkte personene hadde endret kostholdet for å redusere inntaket av 
radiocesium. Det var derfor mulig at stråledosene ville øke de følgende år dersom kost-
endringene ikke ble fulgt opp, eller dersom aktivitctsnivåene i mat skulle stige. 
Undersøkelsen viste en økning i dosebclastning fra 1987 til 1988. En ønsket ut fra 
dette å følge opp undersøkclscne. 

I 1991 er også reingjetere fra Fillefjell-, Fram- og Vågå tamreinlag med i undersøkelsen. 
Disse er behandlet som en egen gruppe. 

For sammenligningens skyld er det i rapporten tatt med en del resultater fra tidligere 
år. 
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2. MATERIALE OG METODE 

2.1 Utvalg av personer 

Undersøkclscn er en oppfølging av kostholdsundersøkclscr og hclkroppsmålingcr de fire 
første årene etter Tsjernobyl-ulykken (april 1986). Gruppene og utvalgene er de 
samme, med unntak av gruppen reingjetere fira Oppland som er ny. Tabell 1 gir en 
oversikt over deltakcrne i de ulike gruppene. 

Tabell 1 
Deltakere i undersøkelsen 

Tilfeldig 
utvalg 
Sel 

Spesielt utvalgte 
Øystre Slidre 

Rein
gjetere 
Oppland 

Reindrift-
samer 
Sør-Norge 

Kvinner 
Menn 

22 
24 

2 
10 8 

22 
30 

Gruppen i Sel er et tilfeldig utvalg foretatt av Statistisk sentralbyrå, 200 personer ble 
tilskrevet og alle over 14 år ble oppfordret til å møte frem. I Øystre Slidre er det valgt 
ut personer som en antok hadde et høyt forbruk av ferskvannsfisk, lokalt produsert 
småfe, rein eller vilt. Disse matvarer har vist seg å ha et høyt innhold av radiocesium 
etter Tsjernobyl-ulykken. I undersøkelsen dette året er reingjetere fra Fillefjell, Lom, 
Vågå og Fram blitt forespurt om å delta. Dette ble gjort fordi denne yrkesgruppen ofte 
har et høyt forbruk av reinsdyrkjøtt og derfor kan få et forholdsvis høyt inntak av 
radiocesium. Tre av personene som hører til blant de spesielt utvalgte i Øystre Slidre er 
reingjetere, en av dem møtte frem dette året. Da de naturlig hører til i begge gruppene, 
er de inkludert begge stedene dette året. 

Reindriftssamene fra Sør- og Midt-Norge har også vært spesielt berørt av Tsjernobyl-
ulykken. Reindriftssamene bruker tradisjonelt mye reinsdyrkjøtt i eget kosthold, og 
reinsdyrkjøtt fra disse områdene har vært til dels sterkt kontaminert av det radioaktive 
nedfallet. Tabell 2 gir en oversikt over antall hushold fordelt etter fylke. Som det går 
frem av tabellen er det reindriftssamer fra Nord-Trøndelag som utgjør hovedtyngden i 
gruppen. 

Tabell 2 
Antall hushold reindriftssamer i undersøkelsen. 

Totalt Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland 

Hushold 28 4 22 2 
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Tabell 3 
Oversik: over tidspunkt for undersøkelsene. 

STED DATO 

Snåsa (samer) 
Røros (samer) 

4. - 6. mars 
19. - 20. mars 

Øystre Slidre / rcingjetcrc 14. - 15. mai 

Sel 29. - 30. oktober 

Undersøkelsene av sør-samer ble utfort to steder, den enc i Snåsa for samer fra Nord-
Trøndclag og Nordland, den andre på Røros for samer i Sør-Trøndclag. For 
reingjeternc ble undersøkclscn utfort i Øystre Slidre. 

2.2 Kostholdsundersekelsen 

For å beregne inntaket av matvarer ble det benyttet spørrcskjema (se vedlegg). I Sel 
fylte personene seiv ut dette skjemaet, mens pcrsonene i de øvrigc gruppene ble 
intervjuet. Det er kun spurt etter bruken av de matvarer som i tidligerc undcrsokelscr i 
de samme gruppene har vist seg å bety mest for totalinntakct av radioccsium (Bøe et 
al. 1991). Disse matvarene har i undersøkelsene tidligerc år gitt mellom 82 og 90% av 
totalt radiocesiuminntak. For de matvarer det ikkc ble spurt spesielt om dette året er 
det benyttet vcrdier fra de samme undersøkelsene tidligcre år. 

For de tilfeldig utvalgte i Sel er det samlet inn opplysninger om forbruk av ferskvanns-
fisk, reinsdyrkjøtt, vilt og melk. I de fleste tilfeller er det konsumert mengde som 
oppgjs for disse matvarene. For i kunne vurdere innholdet av radiocesium er det spurt 
om hvor det er fisket, jaktet m.m. Forbruk 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 hcnsyn pga. Tsjcrnobyl-ulykkcn det siste året og i 
tilfelle hvilke. 

Spørreskjemaet for de spesielt utvalgte i Øystre Slidre er likt skjemaet for gruppen i Sel, 
men i tillegg inneholder det spesifiserte spørsmål for endringcr i bruk av ferskvannsfisk. 
Det samme gjelder for reingjeterne, men her er det også stilt mer detaljerte spørsmål 
om bruken av reinsdyrkjøtt. Reingjeterne er en ny gruppe, men tre av personene har 
vært intervjuet tidligere sammen med de andre i Øystre Slidre. Gjennomsnittlig 
konsum hos disse tre tidiigcrc år er brukt for gruppen rcingjctercs konsum av matvarer 
som ikke var inkludert i spørreskjemaet. For gruppen i Øystre Slidre er vcrdier for 
enkeltpcrsoncncs forbruk tidligcre år benyttet for matvarar det ikke er spurt om i år. 

Hos reindriftssamene er det kun spurt etter konsum av reinsdyrkjøtt. Det er spurt om 
hvert enkelt slakt som er spist, slaktetidspunkt, reinbeiteområde, evt. nedforing, om 
radioccsiuminnholdct i kjøttet er kjent og hvor mye som er spist i den aktuelle 
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perioden av hvor mange pcrsoncr. Det er også spurt etter endringer i bruk av reinsdyr
kjøtt og fcrskvannsnsk. For de matvarer det ikkc er spurt om dette året, er det bcnvttct 
vcrdicr for gruppens gjennomsnittlige konsum tidligcrc år. 

For reindriftssamene er dataene simler inn for husholdcne, og det bcrcgncdc inntak 
gjelder gjennomsnittet pr person i husholdet. For de andre gruppene er det samlct inn 
opplysninger for enkcltpcrsoncne. 

2.2.1 Innhold av radiocesium i matvarer 

Ut fra det analysematerialet som forcliggcr er innholdct av radiocesium i de ulike 
matvarene estimert. Analysene er utføn ved Statens institutt for strålehygiene "SIS" (nå 
Statens strålevern), Kontrollinstituttet for meieriprodukter (KIM), fylkesvcterinærcr, 
reindriftskontorer og ved Det kommunale næringsmiddeltilsynet (KNT). Det er brukt 
LORAKON-instrumenter (2"/3" Nal-krystall tilkoplet en Canberra mangekanal-
analysator, S-IO) til milingene. 

For matvarer som har et relativt stabilt radiocesiuminnhold eller som en regner med vil 
gi relativt lite bidrag til totalinntaket av radiocesium, er det benyttet en gjennomsnitts
verdi for hele landet. Tabell 4 viser en oversikt over disse verdiene. 

Tabell 4 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i matvarer, 
verdier benyttet på landsbasis for 1991. 

MATVARER Aktivitet 
Bq/kg 

Saltvanns- og oppdrettsfisk 
Sau 

8 
170 

Storfe (og kjøttpålegg) 
Svin 

20 
5 

Fjørfe og egg 
Reinsdyrkjøtt fra butikk 
Ekte geitost, FG33 
Gudbrandsdalsost, G35 

3 
900 
75 
110 

Mysost, F33 
Div. meieriprod. hvit ost, smør 

60 
6 

Grønnsaker, frukt, bær 3 
Kornprod., poteter 
Tyttebær, blåbær 

2 
60 

11 



Tabell 5 
Totalt innhold av radioaktivt cesium i matvarer på lokalt nivå 

MATVARER 

Mslk 
Oppland (Ø.Slidrc, Sel) 
Sør-Trøndclag 
Nord-Trøndclag 
Nordland 

Elg 
Oppland (Ø.Slidrc, Sel) 
Sør-Trøndclag 
Nord-Trøndclag 
Nordland (Grane, Hemnes) 

Villrein 
Rondane Noid (1989) 
Rondane Nord (1990) 
Ottadalen Nord (1990) 
Ottadalen Nord (1991) 

YJk (unntatt elg og rein) 

Molrcr 
Oppland (Ø.Slidre, Sel) 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland 

Fcrskvannsfisk (vill) 
Oppland: 
Ø.Slidrc - Vinsteren 

- div. fjcllvann 
Sel - Ottaclva/Lågen 

Div. fjell vann 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland (Grane) 

Aktivitet 
Bq/kg 

170 
100 
130 
650 

6100 
6200 
1400 
1600 

300 

250 
150 
350 
150 

4800 
1300 
200 
1000 
900 
2200 
700 
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For matvarer som en regner med vil gi en betydelig del av radioccsiuminntaket eller 
som viser store variasjoncr i aktivitetsnivå, er det regnet ut lokale vcrdicr. Vcrdicnc 
gjelder bl.a. for fylke, kommune, fiskcvannZ-områdcr, villrcinområdcr og reinbeite
distrikt. Tabell 5 viser vcrdier bcnyttct for mclk, elg, villrein, øvrig vilt, fcrskvannsfisk 
og molter på lokalt nivå. Alle viltslag med unntak av elg og rein, er slitt sammen i en 
gruppe. Dette kunne gjøres da forbruket av disse viltartene hos de aller fleste var svxn 
lavt, mens de pcrsoncr som hadde brukt noe mer hadde brukt flcrc dyreslag. 

Rutinene for måling av tamrein er ettcrhvert blitt godt utarbeidet etter Tsjcrnobyl-
ulykkcn. I Sør- og Midt-Norgc blir dyrene målt før de slaktcs, og mange av rcin-
driftssamene og reingjetcrne kjente seiv innholdet i kjøttet de hadde spist. I de fleste 
tilfellcnc er disse verdiene brukt. Der verdicne har vært ukjente er det, ved hjelp av 
data fra reindriftsadministrasjonen i Alta og reindriftskontorene, regnet ut representa
tive vcrdicr for rein innen det aktuelle reinbeitedistrikt for den gitte slaktcmåncden. 
Verdiene i reinkjøtt fra tamrcinlagcnc (Fillefjell, Vågå, Fram og Lom) har i perioden 
ligget fra noe over 1000 Bq/kg for sommcrslakt til godt over 10 000 Bq/kg om 
vinteren. Verdiene i det konsumerte kjøttet fra reinbeitedistrikt er i Sør-Trøndelag 
varierte fra 700 til 4 400 Bq/kg. I Nord-Trøndelag lå radioccsiuminnholdct fra 400 og 
oppover mot 9 000 Bq/kg avhengig av sted, tid for slakting og nedforing. For de to 
husholdene i Nordland lå verdiene i konsumert reinkjøtt i området 
500 - 2 000 Bq/kg. 

Ut fra kostholdsdatacne er effektiv dose-ckvivalent estimert. Dosen bcregnes ved å 
multiplisere totalt innhold av radiocesium i kosten gjennom året (sum kBq) med 
faktoren 0.0124 mSv/kBq (ICRP 30, 1979). 

2 .3 Helkroppsmålinger 

Det ble benyttet en 3" Nal (Tl) scintillasjonsteller (Harshaw), tilkoplet en mangekanal-
analysator (Canberra serie 10), for å måle helkroppsaktiviteten hos deltagerne i 
undersøkelscn. Personene satt i en blystol, med knærne samlet og ammene ned langs 
siden. Blystolens hensikt var å skjerme for bakgrunnsstrålingcn. Nal-krystallen ble holdt 
i en gitt posisjon i forhold til blystolen, den gjennomsnittlige avstanden til kroppen 
(skuldre - knxr) var 30 cm. Også Nal-krystallen var skjermet med bly, med unntak av 
den delen som var rettet inn mot personen. Denne skjermingen medførte en 75% 
reduksjon i registrert bakyunnsaktivitet. Ved beregning av helkroppsaktivitet ble det 
korrigert for personens nøyde og vekt. Hver person ble målt i 600 sekunder, og den 
statistiske måleusikkerheten er anslått til 5-15%, avhengig av kroppsaktiviteten. 

Beregning av hetkroppsdoser. 

På grunnlag av helkroppsaktiviteten ved måletidspunktet er effektiv dose-ekvivalent 
bcregnet for hver person. Det er brukt en generell dosekonverteringsfaktor på 
3.65 • 10 s mSv/år pr Bq for l 3 7 Cs, og 5.62 • IO"5 mSv/år pr Bq for u , C s (NCRP 1977). 
Totaldosen er regnet som summen av de to dosebidragene. Beregningene ble foretatt 
som om helkroppsinnholdet var konstant gjennom året. Dette kunne gjøres fordi 
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milingcne ble lagt til en tid pi aret da kroppsinnholdet for pcrsoner med et stort 
konsum av reinsdyrkjøtt, ifølge tidligcrc undcrsøkclscr, ligger nær gjennomsnittsverdien 
(Westerlund et al., 1987). Pcrsoner fira Sel og Øystre Slidre med et lavt forbruk av 
reinsdyrkjøtt, har sannsynligvis et relativt jcvnt hclkroppsinnhold gjennom året, da det 
særlig er ccsiuminnholdct i reinsdyrkjøtt som viser store sesongsmcssige variasjoner. 
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3. RESULTATER 

3.1 Kostholdsundersøkclsen 

3.1.1 Inntak av radiocesium 

Figur la og lb viser nivå for inntak av radiocesium i gruppene og prosentvis andcl fra 
ulike næringsmidlcr. For sammenligning er tidligerc år tatt med. Bercgnct inntak av 
radiocesium for de fire gruppene er vist i tabell 6. Hvor stor ande! av det totale 
radioccsiuminntaket som skriver seg fra ulike matvarer går frem av tabell 7, mens tabell 
8 viser gjennomsnittlig forbruk av de ulike matvarene. 

Figur la. Hovedbestanddelene i inntaket av radiocesium hos gruppene fra Sel og 
Øystre Slidre 1987 - 91 

Sel 
Personene i Sel hadde det laveste inntaket av radiocesium på henholdsvis 5 000 Bq i 
snitt for kvinner og 11 000 Bq for menn. De laveste individuelle verdiene ble funnet i 
denne gruppen, og lå på 2 000 Bq. Høyeste verdi i Sel lå på 47 000 Bq. Reinsdyrkjøtt, 
ferskvannsfisk, melk og brunoster var de viktigste matvaregruppene. Hos kvinnene ga 
disse tilsammen 81% av totalt radiocesiuminntak, ferskvannsfisk og reinsdyrkjøtt ga 
henholdsvis 27 og 21% av inntaket, mens brunoster og melk ga 16 og 17%. Hos 
mennene utgjorde reinsdyrkjøtt hele 57% av totalinntaket, ferskvannsfisk 7% og melk 
og brunoster til sammen 16%. Menns konsum av reinsdyrkjøtt lå i snitt rundt 1 kg, 
mens kvinnenes forbruk lå på 0.4 kg. 
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dystrt Slidre 
Kun to kvinner deltok fira Øystre Slidre, dcrcs inntak av radiocesium li pi hcnholdsvis 
20 000 og 29 000 Bq. Gjennomsnittlig inntak for de ti mennene var 61 000 Bq. 
Kvinnene hadde i snitt spist 4 kg ferskvannsfisk, dette gav 80% av det totale 
radioccsiuminntaket. Mennene hadde spist 6 kg fcrskvannsfisk og fikk 30% av sitt 
radioccsiuminntak derfrå. Forbruket av reinsdyrkjøtt 14 pd 7 kg for mennene og dette 
ga over halvparten av totalinntaket, hele 58%. Kvinnene hadde ikkc spist reinsdyrkjøtt 
dette året. 

Figur lb. Hmtdbestanddelent i inntaket av radiocesium hos reingjeten og reindriftssamer 

Reingjeten 
Gruppen reingjetere hadde de høyeste nivåene for inntak av radiocesium med et snitt 
på 150 000 Bq. Variasjonen innen gruppen var stor, fra 17 000 til 341 000 Bq. 
Reinsdyrkjøtt ga hele 92% av radiocesiuminnraket, forbruket lå på 31 kg i året. 

Beindriftssamer 
For reindriftssamcne er inntaket av radiocesium beregnet på husholdsnivå. De oppgitte 
verdiene gjelder pr person i et gjennomsnittshushold. Middels inntak for alle 
husholdene lå således på 105 000 Bq pr person og år. Inntaket varierte fra 19 000 til 
267 000 Bq pr person i de ulike husholdene. Også hos denne gruppen er det reins
dyrkjøtt som er hovedkildcn til radiocesium, hele 90% av totalinntaket, som tilsvarer et 
forbruk på 41 kg. 
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Tabell 6 
Gjennomsnittlig inntak av radiocesium, Bq pr person pr år. 

Antall Snitt St.avvik Min. Maks. 

SEL 
Kvinner 
Menn 

22 
24 

5 000 
11000 

4 000 
13 000 

2 000 
2 000 

20 000 
47 000 

Ø.SLIDRE 
Kvinner 
Menn 

2 
10 

25 000 
61000 

6 000 
101 000 

20 000 
10 000 

29 000 
344 000 

REINGJETERE 
Menn 8 150 000 124 000 17 000 341 000 

REINDRIFT-
SAMER'» 28 105 000 66 000 19 000 267 000 

Husholdsnivå, inntak pr person i er gjennomsnittshushold. 

Tabell 7 
Prosentvis andel av radiocesium fin ulike matvarer for ile ulike jp-uppene. 

Tilfeldig utvale Spesielt utvalgte 
Ø.Slidre 

Rcin- Reindrift-
Sel 

Spesielt utvalgte 
Ø.Slidre gjetere samer 

k m k m Oppland Sør-Noree 
hushold m 

Sør-Noree 
hushold 

MATVARE n - 2 2 n - 2 4 n = 2 n=10 n = 8 n - 2 8 
% % % % % % 

F.k : 
-rerskvann 27 7 80 30 3 7 
-Saltvann & 
oppdrett 2 1 - - -

Kjøtt: 
-Reinsdyr 21 57 - 58 92 90 
-Vilt 2 2 6 4 2 1 
-Storfe 4 5 - - -
-Sau 1 5 2 1 1 -
-Svin 1 - - . -
Melk 17 10 3 2 1 -
Brunost 16 6 3 2 - -
Diverse 9 6 6 4 1 1 
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Tabell 8 
Gjennomsnittlig inntak, angitt i kilo, av ulike matvarer hos personene i gruppene. For 
reindriftssamer gjelder dataene på husholdsnivå, dvs. inntak pr person i gjennomsnitts-
husholdet. 

1 Tilfeldig utvalg 
Sel 

Spesielt utvalgtc 
Ø.Slidre 

Rein-
gjetere 
Oppland 

Rcindrift-
samcr 

1 k m k m 

Rein-
gjetere 
Oppland Sør-Norge 

hushold 1 m 
Sør-Norge 
hushold 

| MATVARE n-22 n-24 n - 2 n-10 n - 8 n-28 
kg kg kg kg kg kg 

Fisk: 
-Ferskvann 2 3 4 6 6 4 
-Saltvann & 
oppdrett 13 16 12 15 16 7 
Kjøtt: 
-Reinsdyr <1 1 0 7 31 41 
-Vilt 1 1 8 13 14 5 
-Storfe 12 25 5 15 18 6 
-Sau <1 3 3 3 6 1 
-Svin 5 8 13 11 7 5 
Melk iyO 225 133 248 277 167 
Brunost 8 6 11 10 4 4 
Diverse 179 245 179 245 245 244 

3.1.2. Kostendringer som følge av Tsjernobyl-ulykken 

&/ 
Hos de tilfeldig utvalgte i Sel tok 15% visse hensyn for å redusere inntaket av radio-
cesium. Andelen som tok slike hensyn var større blant kvinner enn menn, med hen-
holdsvis 23 og 8%. 7% hadde latt helt være å spise selvplukket sopp, 6% hadde spist 
mindre ferskvannsfisk, 6% hadde spist mindre sauekjøtt og 4% hadde spist mindre 
reinsdyrkjøtt enn normalt. 

Øystre Slidre 
Fire av de tolv personene, 33%, hadde spist mindre ferskvannsfisk enn normalt dette 
året og tre personer, 25%, hadde redusert forbruket av reinsdyrkjøtt p.g.a. Tsjernobyl-
ulykken. Enkelte hadde latt være å bruke fiskekraft, rabarbra og grasløk. 

Reingjeter* 
Halvparten av gruppen, fire av åtte personer, hadde spist mindre reinsdyrkjøtt dette 
året enn de normalt gjorde før Tsjernobyl-ulykken. To av dem tilberedte kjøttet med 
tanke på å redusere inntaket av radiocesium. Mer kjøtt ble saltet og kokt enn før og 
kraft ble helt fra. Tre av de åtte hadde et redusert forbruk av ferskvannsfisk. Bevisst valg 
av fiskesteder og kjøp av sau fra andre områder istedenfor sau fra Valdres ble også 
nevnt. 
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Btindriftssamer 
I gruppen rcindriftssamer var det benyttet mange virkemidler for d bcgrensc inntaket av 
radioccsium. I 57% av husholdcne var forbruket av fcrskvannsfisk frcmdclcs, femte dr 
etter Tsjernobyl-ulykkcn, redusert i forhold til forbruket for ulykken. Hele 40% av de 
spurte sa ogsd at de hadde redusert forbruket av ferskvannsfisk i forhold til forcgdende 
dr, men dette hadde stort sett andre årsaker enn hensyn til radioaktivitet. I 46% av 
husholdcne var forbruket av lokalt reinsdyrkjøtt fremdcles redusert. Beregnet inntak av 
reinsdyrkjøtt pr person i 1991 var 41 kg. Dersom en sammcnligncr dette med beregnet 
"normalt" konsum for samme gruppen før ulykken (Bøe et al. 1991), finner en at 
forbruket i 1991 Id pd 61% av vanlig forbnik. Det var kun smd endringer i forbruket i 
1991 i forhold til drct før. 

I tillegg til d begrense konsumet ble en rekke andre tiltak gjennomført for d redusere 
radiocesiuminnholdct i det kjøttet som ble spist. Nedforing av dyr, omlegging av 
slaktetidspunkt, anskaffekc av kjøtt fra mindre kontaminerte omrdder, utvelgelse av 
matrein etter bcitested eller mdlt innhold av radiocesium pd slakteplassen samt 
tilberedningsmetoder for d redusere innholdet av radioaktivitet ble aktivt benyttet. 
Andel av husholdenc som benyttet ulike virkemidler er angitt i tabell 9. Vanligvis er 
rundt 90% av det konsumerte kjøttet fira egne dyr slaktet om vinteren. Da innholdct av 
radiocesium er høvest om vinteren er denne andelen redusert. Undcrsøkclsesdret var 
56% av det konsumerte kjøttet lokalt vinterslakt, av dette var 41 % nedforet, 23% av 
kjøttet var skaffet fra andre omrdder. Tabell 10 viser data om sted og tid for slakt samt 
eventuell nedforing. I 29% av husholdene ble det tatt spesielle hensyn ved 
tilbcredingen av reinsdyrkjøtt for d senke radiocesiuminnholdct. Det vanligste tiltaket 
var d koke mer av kjøttet enn vanlig og sid bort kraft. 

Tabell 9 
Prosent av husholdene som har tatt i bruk ulike virkemidler for å redusere inntaket av 
radiocesium fra reinsdyrkjøtt. 

TYPE TILTAK ANDEL AV 
HUSHOLDENE 

Brukt mindre lokalt reinsdyrkjøtt enn normalt 46% 

Skaffet reinsdyrkjøtt fra omrdder med mindre 
radiocesium 43% 

Valgt ut egne dyr(matrein) etter bcitested 14% 

Brukt nedforede dyr 39% 

Tilbcredt kjøttet med tanke pd redusere 
radiocesiuminnholdet 29% 
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Tabell 10 
Reinsdyrkjøtt konsumert av reindriftssamene i perioden 1990-91 sett i forhold tilet 
'normalt" år før Tsjemobyl-ulykken, - Kvalitative data . 

| KILDE TIL KJØTTET 1991 "normalt" 

f Lokalt vinterslakt, ikkc ncdforet 33% 90% 

Lokalt vinterslakt, ncdf&rct 23% . 

Lokalt sommcrslakt 21% 10% 

Kjøtt fra andre områder 23% -

3.2 Helkroppsmålinger 

Fra helkroppsmålingene er det bercgnet totalt innhold av cesium i kroppen og spesifikk 
kroppsaktivitet (Bq/kg). I tabell 11 er det vist spesifikk og total helkroppsaktivitet av 
cesium (Cs-137 og Cs-134). Det er i gruppen reingjetere en finner den høyeste 
gjennomsnittlige helkroppsaktiviteten med 400 Bq/kg. Mannlige reindriftssamer ligger 
på samme nivå med 380 Bq/kg. De samiske kvinnene hadde et kroppsinnhold på 220 
Bq/kg. Menn og kvinner fra Sel har det kveste innholdet med respektive 30 og 25 
Bq/kg. De to kvinnene fra gruppen i Øystre Slidre har et kroppsinnhold som er 
tilsvarendc det for kvinnene fra Sel, 31 Bq/kg, mens gjennomsnittet for mennene er på 
140 Bq/kg. 

Tabell 11 
Spesifikk og total helkroppsaktivitet av cesium, g/ennømsnittsverdier med standard avvik 
for enkeltverdiene i gruppene. 

1 GRUPPE ÅR. SPESIFIKK 
(Bq/kg) 

TOTAL 
(Bq) 

SEL 
Kvinner 

1 Menn 
25 i 28 
30 i 27 

1400 + 1300 
2300 ± 2000 

1 Ø.SLIDRE 
Kvinner 
Menn 

31 i 5 
140 ± 200 

2100 ± 600 
12000 +. 17000 

REINGJETERE 
Menn 400 ± 26 29600 ± 17000 

REINDRIFTS
SAMER 
Kvinner 
Menn 

220 ± 100 
380 ± 210 

12000 ± 6000 
27600 ± 15000 j 
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I figur 2,3,4 og 5 er sprcdningcn i spesifikk kroppsaktivitct (Bq/kg) inncn hvcr enkelt 
gruppe vist. Sør-samcne viser i ir, som tidligcrc ir, den største sprcdningcn. 
Rcingjctcrnc, som er en ny gruppe i ir, viser omtrent samme spredning som samenc. 

70 

Helkroppsaktivitet [Bq/kg] 

Figur 2. Spredning i spesifikk helkroppsaktivitet blant kvinner og menn i gruppenfra 
Sel kommune. Figuren viser prosentvis antall personer i hver kategori. 
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Figur 3. Spredning i spesifikk helkroppsaktivitet i gruppenfra Øystre Slidre , 
Figuren viser prosentvis antall personer i hver kategori. 
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Figur 6 og 7 viser forholdet mellom total kroppsaktivitct hos kvinner og menn blant 
reindriftssamcr og i gruppen fra Sel. Gruppen fra Øystre Slidre er ikke tatt med siden 
det kun er to kvinner her. 

H.lkr.pp.<sWlvllH [Bq] 

89 90 

Imønn ^kvinnor 

Figur 6. Forholdet mellom total helkroppsaktivitet hos kvinner og menn i gruppen 
fra Sel kommune. Til sammenligning er resultat fra tidligereår tatt med. 
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Figur 7. Forholdet mellom total helkroppsaktivitet hos kvinner og menn blant 
sør-samer. Til sammenligning er resultat fra tidligereår tatt med. 
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Sammenligning av total hclkroppsaktivitct hos kvinner og menn viser at kvinner i 
gjennomsnitt hadde rundt 50% av mennenes aktivitetsnivå. Det samme forholdet er 
tidligcrc funnet blant annct hos sør-samcr (Bøe et al. ,1991) og samcr i Kautokeino 
(Westerlund et al.,1987). De kvinnelige sør-samene hadde en total kroppsaktivitct som 
lå pi 44% og en spesifikk aktivitet på 56% i forhold til mennene. I Sel lå total 
kroppsaktivitct dette året på 60% og spesifikk aktivitet på 80% av mennenes nivå. 

3.2.1 Helkroppsdoser. 

Ut fra det målte totale helkroppsinnholdct av radioccsium bcrcgnes hclkroppsdosen. 
Tabell 12 viser gjennomsnittlig dofe, sammen med maksimums- og minimumsverdier 
for de ulike gruppene. 

Det er rcingjeternc som hir den høyeste gjennomsnittlige dosen på 0.96 mSv/år. Sør-
samene har en litt lavere dose på 0.75 mSv/år, men det er i denne gruppen at en finner 
maksverdien 2.17 mSv/år, mot 2.04 hos reingjeternc. Reingjetergruppen bestar kun av 
menn, mens det i gruppen sør-samer er både menn og kvinner. Da kvinner generelt har 
lavere inntak og dermed lavere dose, fører dette til at gjennomsnittet for hele gruppen 
blir lavere. Dosen for kun menn er 0.92 mSv/år, altså tilsvarende dosen for rein-
gjeterne. Den laveste dosen er det gruppen fra Sel som har, dette året som tidligcre år. 
Dosen for menn og kvinner er omtrent den samme 0.07 respektive 0.06 mSv/år. 
Gruppen fra Øystre Slidre har en gjennomsnittlig dose på 0.31 mSv/år. 

Tabell 12 
Gjennomsnittsdoser for hver gruppe beregnet ul fra helkroppsaktlvitetene ved 
måletidspunktet. Dosene er angitt med standardavvik samt maksimums- og 
minimumsverdier. Alle doser er oppgitt i mSv/år. 

Gruppe antall snitt +. st.avvik 
mSv/år 

maks 
mSv/år 

min 
mSv/år 

SEL 
Kvinner 
Menn 

22 
24 

0.06 + 0.06 
0.07 +_ 0.05 

0.33 
0.25 

0.01 
0.01 

Ø.SLIDRE 12 0.31 ± 0 . 5 1.49 0.04 

REINGJETERE 8 0.96 +_ 0.6 2.04 0.24 

REINDRIFTS-
SAMER 
Kvinner 
Menn 

22 
30 

0.51 ± 0.2 
0.92 ± 0.5 

0.96 
2.17 

0.11 
0.13 
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Figur 8. Helkroppsdoser beregnet ut fla helkroppsmålinger. Figuren viser gjennom
snittlige helkroppsdoser i gruppene angitt med 95% konfidensintervall. 

3.3 Sammenligning mellom helkroppsmålinger og kost inntak 

I undersøkelsen kan dose beregnes både fra kostholdsdataene og fra helkropps-
målingene. For gruppene i undersøkelsen ligger dose bcregnet ut fra kosten fra 1 til 4 
ganger høyere enn dose beregnet fra helkroppsmålingene, vist i tabell 13. Gjennomsnitt 
for alle gruppene er 1.8. 

Tabell 13 
Forhold meltom dose (mSv/år) beregnet fla henholdsvis kostinmak og helkroppsmålinger. 

Tilfeldig 
utvalg 
Sel 

Spesielt utvalgte 
Ø.Slidre 

Kein-
gjetere 
Oppland 

Reindrift-
samer 
Sør-Norge | 

Kvinner 
Menn 

1.0 n-22 
1.9 n=24 

3.9 n - 2 
2.1 n=10 

1.9 n - 8 1.7n-28'> 

antall hushold 
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Korrelasjoiukocifisient mellom kostinntak og helkroppsdose bcregnet fira 
hclkroppsmålingcr er 0.55 nir en tar med alk gruppene. Best korrelasjon finner en i 
den sanuncnsUttc gruppen av Sel, Øystre Slidre og reingjeten (0.65). Rcindriftssamenc 
har den darligstc korrelasjonen da kostinntak er bcregnet p i husholdsnivi, mens 
hclkroppsinnholdet er milt individuelt (0.08). 
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4. DISKUSJON 

4.1 Målemetode og utvalg. 

Det hir vært stadig synkende frcmmøtc ved undcrsøkclscnc de siste irene. Det lave 
anfallet i enkelte av gruppene gjor at en ikke kan trekke sikre konkJusjoncr ut fra 
dataene. Det er også mulig at de som møter frem er spesielt oppmerksomme på den 
radioaktive forurensingen. Det kan da tcnkcs at de tar flcrc hensyn til radioaktivitet i 
matvarcvalgct, og at dosen dcres dermed blir lavere enn for de fleste andre i gruppcn de 
representerer. I Sel ligger gjennomsnittsalderen i målcgruppcn høyt, over 50 år, de 
unge i kommunen er derfor underrepresentert. Nar det gjelder sør-samene er Nord-
Trøndclag overrepresentert alle årene. Første år i undersøkclscn viste at gjennomsnittlig 
inntak av radiocesium var lavcst i dette fylket, sammcnlignct med inntak i Nordland og 
Sør-Trøndelag. Noen lignende trend ble ikke funnet de to påfølgende år. En må derfor 
kunne anta at utvalget kan representere rcindriftssamcr i Sør-Norge. 

I kostholdsundcrsøkelscn er det kun spurt etter forbruk av de matvarene som ved 
tidligerc undcrsøkelscr (Bøe et al 1991) har vist seg i gi størst andel av radiocesium-
inntaket for gruppene. Pi denne måten fangcr en opp der som betyr mest for totalt 
radioccsiuminntak og variasjonen i dette. For andre matvarer er det benyttet verdicr for 
enkeltpersonen eller gruppen fra tidligerc ir. Dette er en tilnærming, men vil likevel gi 
tilfredsstillende mål for disse matvarene. Undersøkelsen er dette året, som tidligcre, 
basen på intervjuer og innsamling av opplysningcr en gang i året. Dette gir i seg seiv 
begrensninger ved at pilitclighctcn av dataene bygger på enkeltpersoncnes hukommelse 
og oversikt over eget kosthold. 

Når det gjelder målemetoden for helkroppsmålinger ligger usikkerheten i de fleste 
tilfellene i området 5-15%. Spredningen i helkroppsaktivitet innen hver av gruppene 
skyldes altså i hovedsak individuelle variasjoner. Disse individuelle variasjonenc skyldes i 
første rekke forskjcller i kostinntak av radiocesium. Det er også mulig at pcrsonene har 
noe varierende biologisk halveringstid og opptak av radiocesium. 

Hclkroppsmålingene er alle år forctatt i tidsrommet mars til mai (unntatt i Sel oktober 
1991). For personcr med et jevnt høyt inntak av reinsdyrkjøtt har andre undersøkelser 
(Westerlund et al., 1987) vist at helkroppsmålinger i denne tiden er representative for 
årsgjennomsnittet av radiocesium i kroppen. Den sesongmessige variasjon i andre 
matprodukt er i omsctningen varierer relativt lite. En kan derfor anta at kropps-
innholdet er mer stabilt hos personer som spiser svært lite reinsdyrkjøtt og ferskvanns-
fisk. For personcr med et uregelmessig forbruk av disse matvarene derimot, vil 
tidspunkt for konsum i forhold til måletidspunktct kunne ha stor betydning. 

4.2 Resultatvurdering og sammenligning med tidligere år. 

Gruppcn reingjetere fra Oppland hadde både de høyest målte kroppsdoser og det 
høycste beregnede inntaket av radiocesium, 150 000 Bq, dette året. 
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Av gruppene som er fulgt opp gjennom flcrc ir har reindriftssamene hvert Ir hatt den 
høyestc dosebclastningcn. Dette viser dataene bide fra hclkroppsmilingenc og 
kostholdsundersøkclsenc. De høyestc helkroppsaktivitctcnc ble milt i 1988, og det har 
siden vært en jevn nedgang i aktivitet, mcr blant menn enn blant kvinner. Bcrcgnct 
inntak av radiocesium gjennom kosten har vist den samme trenden, men bcrcgnct 
inntak i 1991 U pi samme nivi som i 1990 (Bøe et al. 1991). 

Gjennomsnittlig inntak for reindriftssamcr i Sør-Norgc i 1991 var 105 000 Bq. Dette 
tallet gjelder på husholdsnivi og dermed bide kvinner og menn. Gruppen med rcin-
gjetere fra Oppland består kun av menn. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. 
En undcrsøkclse av kostholdet blant reindriftssamer i Kautokeino, viste at mennene 
konsumerte 2.4 ganger så mye reinsdyrkjøtt som kvinnene (Solvang og Øgrim 1967). 
Gitt et slikt forhold og at inntaket av radiocesium fra reinsdyrkjøtt utgjør ca. 90% av 
totalinntakct, ville kvinnene blant reindriftssamene i sør ha et gjennomsnittlig inntak av 
radiocesium på 65 000 Bq og mennene 145 000 Bq. Det kan derfor se ut til at 
inntaket av radiocesium ligger i samme størrelsesorden for rcingjeterne i tamreinlagene i 
Oppland og mennene blant reindriftssamene. Dette stemmer godt med observasjoner 
fra hclkroppsmilingenc. Gjennomsnittlig helkroppsdosc for de samiske mennene 11 pi 
0.92 mSv/år, mens den hos reingjeterne li på 0.96 mSv/lr. 

Nivåene har alle årene ligget lavest for den tilfeldig utvalgtc gruppen fra Sel. Resultatene 
i denne gruppen er ni relativt usikre for enkeltindivida- da en er nede pi deteksjons-
grensen for måleutstyret. 

Nivåene i Øystre Slidre 15, dette som tidligere år, omtrent midt mellom gruppen i Sel 
og reindriftssamene/reingjeterne. 

Fra gruppen i Øystre Slidre er det to menn som har en typisk "reingjeterhusholdrung", 
og dersom en trekker fra disse personene fra gruppegjennomsnittet fir man en dose pi 
0.12 ±_ 0.07 mSv/år. Man er da på tilsvarende nivå som i Sel. I gruppen fra Øystre 
Slidre er det kun to kvinner. Dersom det hadde vært flere hadde det muligens medført 
et enda lavere gruppegjennomsnitt. Også om en ser pi det beregnede kostinntaket for 
mennene i Øystre Slidre utcn disse to personene med "reingjeterhusholdning", blir 
bildet et helt annet. Gruppen blir mer homogen og gjennomsnittlig inntak redusert fra 
61 000 til 26 000 Bq, standardavviket blir redusert fra 101 000 til 12 000. 
Dette kostinntaket er omtrent det dobbelte i forhold til inntaket for mennene i Sel. 

Av enkeltmatvarer var reinsdyrkjøtt den desidert viktigste kilden til radiocesiuminntak i 
undersøkelsen. Andelen fra reinsdyrkjøtt lå i overkant av 90% hos reindriftssamene og 
reingjeterne. For mennene i Øystre Slidre ga reinsdyrkjøtt 58% av radiocesiuminntaket. 
Konsumet li på 7 kg/år. Men dersom en tar ut de to personene som kommer fra 
"reingjcterhushold" blir gjennomsnittlig konsum 1 kg, noe som gir 4% av total
inntakct av cesium. I Sel lå konsumet så lavt som 1 kg for menn og 0.4 kg for kvinner, 
likevel ga denne matvaren henholdsvis 57% og 21% av totalinntaket. 

Nest etter reinsdyrkjøtt var ferskvannsfisk en hovedkilde til radiocesium. 80% av 
totalinntaket skrev seg fra denne matvaren hos de to kvinnene i Øystre Slidre. Disse 
hadde ikke spist reinsdyrkjøtt. Hos mennene i samme gruppe utgjorde ferskvannsfisken 
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30%, og i Sel 27% og 7% for henholdsvis kvinner og menn. Hos reingjeternc og 
reindriftssamene er konsumet av ferskvannsfisk minst like høyt som i de andre 
gruppene, men her betyr reinsdyrkjøtt sl mye at ferskvannsfisk bare utgjør 
3% og 7% av totalinntaket for radioccsium. 

I Sel hvor forbruket av de to ovennevnte matvarene er relativt lite, ga mclk og 
brunostcr en betydelig andcl, 23% for kvinnene og 16% for mennene. 

Sammcnlignct med tidligere år er hovedkildenc til radioccsium i de ulike gruppene de 
samme. 

Både hos de tilfeldig utvalgte i Sel og for gruppen i Øystre Slidre var det tatt mindre 
hcnsyn til radioccsium dette året enn tidligere år. For mennene i Sel 11 andelen som 
tok slike hensyn på 25-30% de fire første årene, mens kun 8% tok slike hcnsyn i 1991. 
For kvinnene var tilsvarende tall 30-46%, mot 23% i 1991. Andelen som hadde et 
redusert forbruk var sunket fra 18% til 6% for ferskvannsfisk, og fra 15% til 6% for 
sauekjøtt fra 1990 til 1991. Kos gruppen i Øystre Slidre var det mest påfallendc at 
feire personcr hadde redusert forbruket av ferskvannsfisk dette året, 33% i 1991, mot 
70-80% de fire foregiendc årene. Andelen med et redusert konsum av reinsdyrkjøtt har 
ligget stabilt rundt 20-30% alle årene. 

Når det gjelder reindriftssamene ble det fremdeles tatt mye hensyn til radioaktivitet ved 
bruk av reinsdyrkjøtt og ferskvannsfisk. Det var kun små endringer i hvilke hensyn som 
ble tatt dette året i forhold til de foregående. 

Både dette året og tidligere år ligger dosene beregnct ut fra kostholdsdataene høyere 
enn doscbercgninger ut fra helkroppsmålingene. I 1991 varierte dette forholdet med en 
faktor fra 1.0 hos kvinnene i Sel til henholdsvis 1.9 og 3.9 for reingjeternc og de 
tilfeldig utvalgte i Øystre Slidre. En vesentlig del av forskjellen kan forklares ved at det i 
kostberegningene ikkc er tatt hensyn til reduksjon i radiocesiuminnhold i matvarene 
ved tilberedning. Ved enkelte tilberedekesmetoder kan aktivitctsinnholdet i matvarene 
reduseres til det halve. Slike tiltak ble bevisst benyttet for reinsdyrkjøtt i 29% av de 
samiske husholdene og av to av de åtte reingjeternc. 

4.3 Resultatene sett i forhold til næringsmiddelmyndighetenes kostholdsråd 

Næringsmiddelmyndighetene anbefaler at ingen bør ha et inntak av radiocesium som 
overskrider 80 000 Bq pr år. For gravide, diegivende og barn er nivået satt til 
40 000 Bq pr år. I 1991 hadde ingen av de tilfeldig utvalgte i Sel et inntak så høyt som 
80 000 Bq. Ingen av kvinnene og kun en av mennene hadde et inntak på over 
40 000 Bq. Av de spesielt utvalgte i Øystre Slidre hadde én person et inntak over 
80 000 Bq, denne personen var reingjeter. Av gruppen reingjetere hadde 6 av de 8 et 
inntak på over 80 000 Bq. I 57% av de samiske husholdene lå det gjennomsnittlige 
inntaket høyere enn 80 000 Bq, og i 89% lå det over 40 000 Bq. Da en kan regne med 
at mennene i gjennomsnitt har et omtrent dobbelt så stort inntak av radiocesium som 
kvinnene, pga. større konsum av reinsdyrkjøtt, tilsier det at svært mange av mennene i 
den samiske gruppen overskrider 80 000 Bq. I alle husholdene lå det gjennomsnittlige 
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inntaket under 400 000 Bq som var den øvre grcnscn myndighetene såtte for inntak 
første ir etter Tsjernobyl-ulykken. 

| Proaant ov hal* gruppan 
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Figur 9. Prosentvis andel av personene i hver gruppe som har er høyere inntak enn 
80 000 Bq/år. 
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5. KONKLUSJON 

Bide denne og tidligerc undcrsøkelser viser at det er store variasjoncr i doscbelastningcn 
til den norske befolkningen. Det mest avgjørende for størrelsen av mottatt dose er 
hvilke matvarer en spiscr. Spesielt spiller konsum av reinsdyrkjøtt en stor rolle, men 
fcrskvannsfisk er ogsl viktig. Det er ogsi tydelig at ulike tiltak for i minke mengden 
radioaktivitet i matvarer har hatt effekt. Tiltak som nedfioring av husdyr, endrede 
slaktetidspunkt og kostholdsrdd har vært med på å redusere dosene i de utvalgte 
gruppene. 

Av de tilfeldig utvalgte i Sel tok 23% av kvinnene og 8% av mennene visse hensyn til 
radioaktivitet i sitt matvalg. Bruken av selvplukket sopp, ferskvannsfisk, sauekjøtt og 
reinsdyrkjøtt var redusert. Denne gruppen hadde den laveste doscbelastningcn og det 
Iavcste kostinntak. Inntaket av radiocesium var for kvinner S 000 Bq og for menn 
11 000 Bq. Dosene beregnct fra helkroppsmålingen er 0.06 for kvinnene og 0.07 
mSv/ir for mennene. Over 80% av totalt cesiuminntak kommer fra reinsdyrkjøtt, fersk
vannsfisk, melk og brunoster. 

I Øystre Slidre hadde fire av ti spist mindre ferskvannsfisk og tre spist mindre 
reinsdyrkjøtt enn normalt. Inntaket var på 25 000 Bq for kvinnene og 61 000 for 
mennene. Gjennomsnittsdosen fra helkroppsmålingen var 0.31 mSv/år. Reinsdyrkjøtt 
og ferskvannsfisk bidro til 80% av totalinntaket av cesium. 

Av reingjeterne spiste fire av de åtte mindre reinkjøtt dette året enn de normalt gjorde 
før Tsjernobyl-ulykken. De hadde et gjennomsnittlig inntak på 150 000 Bq. Dosen fra 
helkroppsmålingene var 0.96 mSv/år. 92% av cesiuminntaket kom fra reinsdyrkjøtt. 
Helkroppsmålingene viste at reingjeterne fra Oppland hadde det høyeste kropps-
innholdct av radiocesium på 29 600 Bq. Denne gruppen var ny dette året og besto kun 
av menn. 

Hos reindriftssamene var forbruket av ferskvannsfisk redusert i 57 % av husholdenc og 
forbruket av lokalt reinsdyrkjøtt redusert i 46 %. I 39% av husholdenc ble det benyttet 
kjøtt fra nedforede dyr og hos 29% ble kjøttet tilberedt med tanke på å redusere 
ccsiuminnholdct. Forbruket av reinsdyrkjøtt lå på samme nivå som året før. Inntak pr. 
person i et gjennomsnitts-hushold lå på 105 000 Bq/år. Målte helkropps-doser var 0.51 
mSv/år for kvinner og 0.92 mSv/år for menn. Dette tilsvarer et kroppsinnhold på 12 
100 Bq respektive 27 600 Bq beregnet ut fra målingene. Reinsdyrkjøtt ga 90% av 
totalinntaket av cesium, noe som tilsvarer den andel en fant foregående år. 

Undersøkelsene fra tidligere år har vist at det var reindriftssamene som hadde de 
høyeste dosebelastningene. Denne undersøkelsen viser at også reingjeterne er en gruppe 
som etter Tsjernobyl-ulykken får helkroppsdoser på samme nivå som samene. Dette er 
en liten gruppe på ca. 16 heltidsansatte personer i tamreinlagene i Sør-Norge. 

Dose beregnet ut fra kostholdsdataene tilsier en dose som er 1.8 ganger høyere enn 
dosen beregnet ut fra helkroppsmålingene. Dette kan delvis forklares ved at det ikke er 
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tatt hensyn til reduksjon i radiocesiuminnhold ved tilbcrcdning av matvarene. 

I ar som i forcgiende ir hadde ingen av personene i Sel et inntak som overskred 
80 000 Bq. I gruppen av spesielt utvalgte fira Øystre Slidre var det kun én person som 
overskred, dette var en reingjeter. Av reingjeternc hadde 75% (6 av 8 pcrsoner) et 
inntak av cesium pi over 80 000 Bq. I 57% av rcinsamchusholdene li gjennomsnittlig 
inntak av cesium høycrc enn 80 000 Bq. Dette er en økning i forhold til fjoråret da 
andelen var 40%. En kan regne med at inntak av radiocesium fra mat er nesten dobbelt 
si høvt for menn som for kvinner, og dette tilsicr at svært mange av de samiske 
mennene har et inntak av cesium pd over 80 000 Bq. 

To personer i Øystre Slidre (20%), tre av reingjeternc (37%) og 13 av reindriftssamene 
(43%), hadde en beregnet dose ut fra helkroppsmilingene på over 1 mSv. Dette gjelder 
mennene, ingen kvinner overskred 1 mSv/år. 

TAKK 

Vi vil rette en takk til alt hjelpsomt personale ved de ulike undersøkelsesstedenc. 
Vi takker ogsi Leiv Berteig, Trine Kolstad og Kari Thunem for deres innsats ved 
helkroppsmålingene. 
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7. VEDLEGG 
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Kostholdsundersøkelse 
for Sel og Øystre Slidre 

År: 

D i t t nummer i underseke l sen e r : 

Har du d e l t a t t i underBOkelsen t l d l l g t t r e ? 

Ja . . . Nei . . . 

Hvis j a : Hvor mange ganger ? 

Kvinne: Hann: 

Alder: 

STATENS IHSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE 
(Q AHOM€\EUN\NOTA7EHU<06T-SKAsa ) 



nxBxmmsTXøK 

Har du spist ferskvannszisk son du, eller venner eller bekjen
te har fisket det siste året? 

Ja ... Nei ... 

Hvor ofte bruker du ferskvannsfisk (ikke oppdrettsfisk) til 
middag eller som hovedrett til andre måltider? 

- sett kryss: 

Så å si 
aldri O-lg/snd l-3g/nnd l-2g/uke 3-«g/uke 5-6g/u)c. 

Hvor mye ferskvannsflsk vil du anslå at du har spist dst sists 
året? Oppgi ca vekt i kg brutto (vekt av hele fisken). 

Hvor er det fisket: 

Har du spist viltkjstt de siste 12 sånedene ? Ja ... Nei .. 
Hvis ja, fyll ut: 

Type vilt Mengde (kg brutto) Tid for jakt Sted/Koawuw 

Fjettet var kjept i butikk: 

Kjenner ikke til hvor kjettet kosaer fra: 



RBXMBDVRXJØTT (TAMREI*) 

Har du spist kjøtt av rein de siste 12 månedene ? 
Ja ... Hei ... 

Hvis ja: 

Mengde (kg brutto): 

Var kjøttet kjøpt på butikk/slakteri ? 
Ja ... Nei ... 

Vet du: 

- Hvor reinen kom Era ? 

- Når den ble skutt/slaktet ? 

- Om den var nedforet ? 

Kjenner ikke til hvor kjottet kommer fra: 

MBLX 

Hvor mye raelk drikker du, (alle melketyper og youghurt kan 
medregnes) ? 

-sett kryss: 

Drikker aldri/ 
svert lite 

Glasa pr dag 
1 2 3 4 5 6 7 a! uer 

EMDBXMOER I KOSTE» POA. TBJKRMOBYLULYKH* 

Har Tsjernobyl-ulykken hatt noen Innvirkning på hva du har 
spist de siste 12 månedene, er det f.eks. noen natvarer du har 
spist mindre av eller har latt vere å spise ? 
Ja .... Nei 

Hvis ja, hvilke hensyn har du tatt ? 

TAKK FOR HJELPEN ! 



Tillegg for bruk i øystre Slidre: 

røsKVXnWFIBK 

Hvordan har forbruket av aølvfisket/privat omaatt farak-
vannsfiek vjert de siste 12 månedene i forhold til: 

a) Et vanlig år b) Forrige år: 
før Tsjernobyl; 

mer ... aer 
Ilke nye ... like aye — 
mindre ... Mindre 

Hvia du har endret forbruket i forhold til forriga år, hva ar 
firsaken til dette? 

- tatt mindre henayn til radioaktivitet ... 
- Tatt mer hensyn pga radioaktivitet 
- Hindre radioaktivitet i fisken 
- Annet 

evt. komnentarer: 



Kostholdsundersøkelse 
for reingjetere 

År: 

Ditt nummer i undersøkeIsen er: 

Har du deltatt i undereøkelsen tidligere ? 

Ja ... Hei ... 

Hvis ja: Hvor mange ganger ? 

Kvinne: Mann: 

Alder; 

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE 
(Q:\hWMO£LMNOTATinW06T-S)UHOJETEF4 



Hvor my* oelk drikker du (alle nelketyper og youghurt kan 
medregnes) ? 

-sett kryss: 

Drikkar aldri / 
svert l i t e 

Glass pr dag 
1 2 3 4 5 6 7 e l ser 

1 1 1 1 1 1 

r&nøKvunisrxsK 

Har du spist ferskvannsfisk som du, eller venner eller bekje 
te har fisket det siste året? 

Ja ... Nei . 

Hvor ofte bruker du fsrskvannsf isk (ikks oppdrettsfisk) til 
middag eller som hovedrett til andre måltider? 

- sett kryss: 

Si i s i 
aldri 0-lg/and 1-lg/mnd l-2g/ulca 3-4g/uk« 5-69/uJca 

Hvor sye fsrskvannsfisk vil du anslå at du har spist dst siste 
året? Oppgi ca vskt i kg brutto (vekt av hele fisken). 

Hvor er dst fisket: 



VIL* 

Har du spist viltkjøtt de siste 12 månedene? Ja — Hei ... 

Hvis ja, fyll ut: 

Type vilt Mengde (kg brutto) Tid for jr.kt sted/Kommune 

Kjøttet var kjøpt i butikk: 

Kjenner ikke til hvor kjøttet kommer fra: 

KONSUMERT REINSDYRKJØTT I PERIODEN MARS 90 - KARS 91 

- Før opp hvert enkelt slakt det er spist av, husK & ta ned 
det som er slaktet før mars 90, men som dere har apist av 
etterpå, f. eks. tørket kjøtt. 

- Før opp radiocesiuminnhold i slaktet der dette ar målt «Iler 
kan fastslås med rimelig sikkerhet. 

Slakt Slakte- Tamrein- Nedforet Målt Spist Antal1 
kg tid lag Ja Nei Bq/kg til n& personer 



EsDRXMQER Z KOBTBB 0 0 MIDRB HBB8TV TATT, DB «X*TB 12 M U f B D m , 
POA. TSJERMOBYLULYXJCKV. 

SSZMaDYSKJØTT. 

Har du/dere kjøpt/skaffet reinsdyrkjøtt sed lavere radio-
cesiuminnhold fra andre steder? 

Ja ... Nei ... 

Har du/dere bevisst valgt ut natrein etter beitested ? 

Ja ... Nei ... 

Har du/dere valgt satrein etter våleverdi på enkeltdyr ved 
levendedyr nålinger ? 

Ja ... Nei ... Iblant ... 

Forer du/dere ned matrein til et bestest aktivitetsnivå ? 

Ja ... Nei ... Iblant ... 

- Hvilket aktivitetsnivå forer du/dere i såfall ned til ? 

Bq/kq 

Tar du/dere spesielle hensyn ved tilberedningen av kjettet 
for A senke radiocesiusinnholdet ? 

Ja ... Nei ... Iblant .. • 

Hvilke hensyn: 

Hvordan har ditt forbruk av lokalt slaktet r«in*dyrkjett 
vert de siste 12 aånedene i forhold til; 

a) Et vanlig år b) rorrige år (•ars 90-
f#r Tsjernobyl: sars 91): 

M r ... ser 
like aye ... lik* »y* -.. 
sindre ... «indre 



Hvia du har endret forbruket i forhold til forrige år 
(mars 90 - mars 91), hva er årsaken til dette? 

- tatt mindre hensyn til radioaktivitet ... 
- Tatt mer hensyn pga radioaktivitnt 
- Mindre radioaktivitet i kjøttet 
- Annet 

ev. kommentarar 

nRSKvjumsrxBK 

Hvordan har ditt forbruk av selvfisket/privat omsatt fersk-
vannsfisk vert de siste 12 månedene i forhold til: 

a) Et vanlig år b) Forrige år: 
for Tsjernobyl: 

mer ... mer 
lika mye ... like mye — 
mindre ... mindre 

Kvis du har endret forbruket i forhold til forrige Ar, 
årsaken til dette? 

- tatt mindre hensyn til radioaktivitet ,.. 
- Tatt mer hensyn pga radioaktivitet 
- Hindre radioaktivitet i flaken 
- Annet 

evt. kommenterer: 

Har Tajernobyl-ulykken hatt noen innvirknlng på hva du ellers 
har apiat de siste 12 uånedene, er det f.«ka. noen matvarar du 
har apist mindre av eller har latt vatre å apiae ? 

Hvia jt, hvilka hensyn har du tatt ? 





Kostholdsundcrsøkelse 
for reindriftsamer 

Sør-Trøndelag... Nord-Trøndelag... Nordland... 

År: 

HUSSTAND/ FAMILIE 

Husholdsnumser 

Har du/ctere deltatt i undersekelsen tidligere ? 

Ja ... Nei ... 

Hvis ja: Hvor mango ganger ? 

Antall personer i husholdet Voksne Barn(<l2 år) .... 

Personer målt i år: Kvinner .... nr 

Menn .... nr 

Barn(<12 år) nr 

Reinbeitedistrikt 

Kommune 

STATENS INSTITUTT FOB STRÅLEHYGIENE 



KONSØHBRT REINSDYRKJØTT I PERIODE* KAKS »0 - MUM tl. 

- Før opp hvert enkelt slakt det er spist av, husk a ta mad 
det som er slaktet for uars 90, men SOB dere har spist av 
etterpå, ff. eks- tørket kjøtt. 

- Før opp radiocesiuminnhold i slaktet der datt* er salt eller 
kan fastslås ned rinelig sikJcerhet. 

Slakt Slakte- Reinbeite- Nedforet Milt Spist Anta11 
kg tid distrikt Ja Nei Bq/kg til nå personar 



KHDRIMOER I KOSTEM OO AHDRB HBMflYM TATT, DE BIBTE 12 HAKIDW1, 
POA TBJBRHOBYtULYIWEM. 

RBIMBDXMCJØTT, 

- Har du/dere kjøpt/skarfet reinsdyrkjøtt med lavt radioce-
siuminnhold fra reineiere andre steder? 

Ja ... Hei ... 

Har du/dere bevisst valgt ut egne dyr etter beitested ? 

Ja ... Nei ... 

- Hvis ja: 
' Har brukt egne dyr som har beita pa svensk side — 

- Har brukt egne dyr som har beita i områder innen rein
beitedistriktet med relativt lavt radiocesiumnivå 

Har du/dere valgt matrein etter m&leverdi på enkeltdyr ved 
levendedyr malinger ? 

Ja ... Nei ... Iblant . - -

Forer du/dere ned matrein til et bestemt aktivitetsnivå ? 

Ja ... Hei ... Iblant ... 

Hvilket aktivitetsnivå forer du/dere i såfall ned til ? 

Bq/kg 

Tar du/dere spesielle hensyn ved tilberedningen av kjøttet 
for å senke radiocesiuminnholdet ? 

Ja ... Nei ... Iblant ... 

Hvilke hensyn: 



- Hvordan har forbruket av lokalt slaktet reinsdyrkjøtt vart 
de siste 12 månedene i forhold til: 

a) Et vanlig år b) For rige år (urs 90-
før Tsjernobyl: mars 91): 

aer ... uer 
like aye — like mye 
mindre ... «indre 

- Hvis du/ dere har endret forbruket i forhold til forrige år 
(mars 90 - mars 91), hva er åreaken til dette? 

- tatt mindre heneyn til radioaktivitet ... 
- Tatt mer heneyn pga radioaktivitet 
- Hindre radioaktivitet i kjettet 
- Annet 

ev. kommentarar 

rKRSKvMmarxsx 

Hvordan har forbruket av aelvfisket/ privat omsatt fersk-
vannsfisk vert de siste 12 månedene i forhold til: 

a) Et vanlig år b) Forrige år (mars 90-
før Tsjernobyl: aars 91): 

mer ... mer 
lika mye ... like my* — 
mindre ... mindre — 

Hvis du/ dere har endret forbruket i forhold til forrige ir 
(mars 90 - mars 91), hva er årvaken til dette ? 

- tatt mindre heneyn til radioaktivitet ... 
- Tatt mer heneyn pga radioaktivitet 
- Hindre radioaktivitet i fisken 
- Annet 

ev. kommentarar 
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