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Förord
Föreliggande studie - bestående av denna sammanfattning samt nio rapporter och ett PM
vilka behandlar specifika radioekologiska frågor - har som sitt främsta syfte att undersöka
och beskriva hur en radioaktiv beläggning efter kärnvapeninsatser utanför Sverige skulle
kunna påverka den inhemska livsmedelsproduktionen på kort sikt i kedjan från
råvaruproduktion via förädling till distribution och konsumtion. En sådan avgränsning faller
naturligt in som ett första steg på tidsskalan. Den återspeglar dock framförallt prioriteringen
av ett angeläget område, där det behövs en systematisk behandling av kunskaper rörande
operativa frågor under ett skede, då besluten ofta måste fattas under stor tidspress. Den
styrande aspekten härvidlag är om - och i vilken mån - tillgången på viktiga baslivsmedel
plötsligt minskar eller upphör för de enskilda konsumenterna, hur långt avbrottet kan behöva
bli, och vilka avvägningsproblem störningarna medför för myndigheter och individer.

Åtgärder som skulle kunna göra försörjningsproblemen lättare att bemästra diskuteras också,
dock utan anspråk på fullständighet. Andra aspekter, såsom de nationalekonomiska eller före-
tagsekonomiska konsekvenserna av störningarna (eller av eventuella motåtgärder) behandlas
däremot inte. Med vissa begränsningar, som anges i texten, är resultaten även användbara i
samband med ett nedfall orsakat av en kärnenergiolycka.

En undersökning av detta slag bör i sista hand leda fram till någon form av beslutshjälpmedel.
Problemets komplexitet gör det naturligtvis omöjligt att ange bestämda handlingsregler för
olika situationer. Vi har dock haft som ett sekundärt syfte att ta fram underlag för sådana
handlingsregler - genom att sammanfatta viktiga resultat i konsekvensbeskrivningarna, och
illustrera beslutsförfaranden inriktade på att snabbt få grepp om de radiologiska kardinalfrå-
gorna för brådskande avvägningar eller beslut, samt ätt diskutera omslagspunkter, där försörj-
ningsfrågan synes komma i ett nytt läge.

Denna rapport sammanfattar studien och vänder sig i första hand till handläggare inom
berörda departement (främst Jo, Fö och Miljö), myndigheter (främst SJV, SL V, SSI, ÖCB
och länsstyrelser) och organisationer (främst LRF) och i andra hand till handläggare vid andra
totalförsvarsmyndigheter. Det omfattande materialet bestående av studiens egna rapporter och
andra relevanta källor gör sammanfattningen förhållandevis omfångsrik. Dess fokus och
täckning ger därför en kunskapsorientering närmast avsedd för beredskapsverksamheten
gällande tidigt skede efter radioaktivt nedfall. Den utgör också ett underlag till den av
Jordbruksverket utgivna "Katastrofhandboken" Handledning vid olyckor, krig och andra
omfattande påfrestningar.

Ambitionen har varit att så långt möjligt undvika inomvetenskapliga fackuttryck. De
rapporter som utgör delunderlag kan självfallet vara mera djupgående och vänder sig främst
till specialister. Hänvisningar till rapporter publicerade inom denna studie göres med namn
och årtal, ex: (Ulvsand och Lönsjö 1994). Referenser i övrigt markeras med siffra inom
hakparentes ex. [10]

Studien har genomförts på uppdrag av Statens Jordbruksverk (SJV) och omfattat perioden
bå 90/91 till 94/95. Huvudförfattare till denna sammanfattande rapport är Ronny Bergman.
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Radiakproblem inom livsmedelssektorn
Sammanfattning

Med syftet att undersöka och beskriva hur en radioaktiv beläggning skulle kunna påverka
livsmedelsförsörjningen på kort sikt i Sverige har denna studie inriktats främst på att
klarlägga sambanden mellan markbeläggning och stråldoser till personal eller konsumenter -
i senare fallet via ett mellanled som beaktar kontamineringen av livsmedelsprodukterna -och
hur dessa samband kan påverkas genom olika åtgärder. Fokus ligger därför på de tidiga
faserna efter nedfall eller konsekvenser för försörjningen och kontaminering av produkterna
beroende på agerandet i tidigt skede.

Studien har genomförts i samarbete mellan Försvarets forskningsanstalt och Sveriges
lantbruksuniversitet. En referensgrupp med representanter från Jordbruksverket,
Livsmedelsverket och Statens strålskyddsinstitut har också medverkat.

Denna rapport sammanfattar studien. Som underlag för studiearbetet har olika delfrågor be-
handlats i nio rapporter där de specifika frågorna har behandlats förhållandevis detaljerat.
Den sammanfattning som här görs baseras i huvudsak på dessa rapporter kompletterade med
resultat från andra relevanta källor och vänder sig i första hand till handläggare inom berörda
departement (främst Jo, Fö och Miljö), myndigheter (främst SJV, SL V, SSI, ÖCB och
länsstyrelser) och organisationer (främst LRF) och i andra hand till handläggare vid andra
totalförsvarsmyndigheter.

STUDIENS MÅL OCH UPPLÄGGNING
Radiakstörningar på primärproduktion av olika slag (vegetabilier, kött, mjölk etc.) beaktas i
studien bl.a. med hänsyn till produktionens geografiska läge i åtta produktionsområden enligt
SCB. Motiven för detta är främst förändringstendenserna och den regionala snedfördelningen
av råvaruproduktionen för de produkter, som nu har stor betydelse ur kvantitativ synpunkt
för livsmedelsförsörjningen, och fortfarande kan ha det efter en väntad eller tänkbar
produktionsförändring i framtiden. Den lokala situationen inom Skånes högproduktiva
arealer (Gss: Götalands södra slättbygder) utgör ett viktigt fall. Vidare belyses förhållandet
för ett antal mellansvenska miljöer (Ss: Svealands slättbygder) med relativt stor betydelse
särskilt för animalieproduktionen. Studien behandlar också andra proteinkällor såsom ren,
vilt och fisk, med anledning av deras betydelse för vissa grupper i befolkningen och
känsligheten för kontaminering efter radioaktivt nedfall.

Tidigt efter nedfall måste beslut fattas som berör förhållanden eller verkan både i närtid och
på relativt lång sikt. Personaldoser under de första veckorna är i många fall kopplade till
kvalitet eller kvantitet hos skörden senare under vegetationssäsongen och kan gälla produkter
(t.ex. spannmål), som normalt skulle utnyttjas i huvudsak först året efter nedfallet. För de
produkter som normalt är av stor betydelse - eller bedömts potentiellt vara detta i kristid - är
de tidskritiska verksamheterna främst sådd, slätter och skörd.

Möjligheterna att undvika dos till personal under tidiga skeden måste således avvägas mot
eventuellt negativa effekter på produkterna och den aktuella behovsbilden. Det är inte alltid
meningsfullt med specifika åtgärdsnivåer som grund för beslut under sådana förhållanden.
Resultatet av avvägningarna är starkt beroende av det värde som åsättes produktionen.
Behovet av produktionen - som kanske till del måste baseras på radioaktivt kontaminerade
råvaror - återspeglar tillgången på ersättningsvaror och deras kostnad. Situationen i
omvärlden kan därför väntas vara styrande för vad som utgör optimalt beslut i enskilda fall.



Beslutsprocessen och användningen av radioekologiska data för att få bästa möjliga grund för
avvägningarna och för brådskande beslut behandlas i vissa av underlagsrapporterna och i
avsnitt om beslutsmiljön samt vägledning för beslutsfattande i denna sammanfattning.

Stora förändringar i den säkerhetspolitiska bilden har ägt rum på senare tid och kan väntas
fortskrida länge än. Det har därför bedömts lämpligt att lägga upp studien så, att materialet
flexibelt kan tillämpas på ett flertal situationer, utan låsning till något specifikt scenario.
Detta ställer särskilda krav på bl.a. presentationen av kopplingarna mellan
kärnvapenexplosion, långväga atmosfärisk transport och nedfall över Sverige; hur
beläggningen definieras; och beskrivningen av beläggningsmönster. Med hänsyn till de stora
osäkerheter som nu vidlåder den internationella säkerhetspolitiska och militärstrategiska
utvecklingen, har vi avstått från att ansätta hypotetiska händelseförlopp som leder fram till
specifika kombinationer av de olika omständigheterna.

Beräkningarna baseras i stället på en enhetlig deposition av radioaktivt nedfall, uttryckt som
aktivitet/ytenhet på marken, eller på en enhetlig dos i det fria under en bestämd tid under
antagande att aktiviteten klingar av på det sätt som är karakteristiskt för nedfall från
kärnvapenexplosioner. Med dessa fysikaliska egenskaper hos strålningsfältet givna bestäms
de sökta doserna av mönstret över tiden för den granskade verksamheten samt av tillgången
på och kvaliteten hos strålskydd i form av byggnader m m.

I studien används i allmänhet två olika tidsavstånd mellan explosion och nedfall: 6 timmar
respektive l dygn, för att ge en indikation på betydelsen av tidsberoendet. Det gäller särskilt
aktiviteten i beläggningsfält (med avseende på hur lång tid efter explosionen som nedfallet
äger rum) och doser under arbete i fält (med hänsyn till vid vilken tidpunkt personal börjar
utsättas för externstrålningen).

En kärnkraftolycka ger en beläggningsbild som i väsentliga avseenden skiljer sig från radiak-
beläggningen efter en kärnvapeninsats. Sammansättningen av det radioaktiva materialet i ned-
fallet är i kärnvapenfallet relativt väldefinierat och bestäms i stort sett av tiden efter explosio-
nen. Vid en reaktorolycka kan sammansättningen variera starkt beroende på olyckans typ och
tidsförlopp, väderleksbetingelser, t.ex. förekomst av nederbörd och en mängd andra faktorer.
Allmänt kan man säga att externdosraten under de första veckorna efter en olycka kommer att
i huvudsak härröra från en blandning av relativt kortlivade nuklider, men den närmare
sammansättningen kommer att variera från fall till fall. Däremot kan man med säkerhet säga
att de nuklider som kommer att dominera riskbilden med avseende på livsmedel är 131I, 134Cs
och 137Cs och att deras uppträdande i livsmedelskedjorna i allt väsentligt är detsamma som
vid kärnvapennedfall. De studieresultat som presenteras i rapporten är alltså tillämpliga på ett
reaktorscenario med ovan angivna begränsningar.

I denna sammanfattning presenteras studiens resultat under fyra huvudrubriker:
RADIAKPROBLEM i TIDSKRITISKA SKEDEN AV PRODUKTION OCH DISTRIBUTION
PROBLEM VID KONSUMTION AV RADIOAKTIVT KONTAMINERADE RÅVAROR
ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER
ÅSKÅDARFALLENS PROBLEMATIK I TIDIGT SKEDE EFTER NEDFALL

Identifiering och analys av sårbarheten rörande potentiellt svaga länkar i livsmedelsproduk-
tionen är visserligen angelägen även med avseende på senare skeden, men ligger utanför
ramen för denna studie. Övergången och kopplingen till förhållanden som gäller störningar
lång tid efter nedfall berörs i korthet under PROBLEMEN PÄ LANG SIKT.



RADIAKPROBLEM i TIDSKRITISKA SKEDEN AV PRODUKTION OCH DISTRIBUTION
Efter en allmän orientering rörande radiologiska begrepp som exponering, dos, effekt och risk
behandlas exponering under arbetet i samband med produktionen av vegetabilier eller
animalier. Exempel på tidskritisk verksamhet och regionala mönster i produktionsinriktning
och arbetsinsats illustreras också .

Ett avsnitt behandlar strålkänsligheten hos boskap och odlade växter. Framförallt är det av
vikt att beakta den relativt höga strålkänsligheten hos kor. Korna är synnerligen känsliga på
grund av att de genom betet kan få i sig aktivitet från en relativt stor yta. Som regel gäller, att
om korna kan tillåtas gå på bete, så kan människor vistas i området, och dricksvatten
användas. Omvänt måste man beakta att de mjölk- och köttproducerande djuren kan ta
allvarlig skada och att därför proteinresursen påverkas negativt vid de förhållandevis låga
doser som tillåter vistelse för personal i området.

För de viktigaste nukliderna i olika tidsperspektiv - dvs.89Sr, 90Sr, 131I och 137Cs - beskrivs
kontamineringen av vegetabilier samt nuklidtransport från foder och bete till mjölk och kött,
varefter en sammanfattning görs av prognoser över halter i foder och viktiga
livsmedelsråvaror.

Om radioaktivt kontaminerade råvaror utnyttjas av livsmedelsindustrin, uppstår potentiellt
radiologiska problem av olika karaktär och vars betydelse kan väntas variera kraftigt
beroende på typ av råvara och dess behandling. Dessa frågor berörs särskilt rörande
spannmålens nuklidhalter efter målning och halter i olika mjölkprodukter. Spannmålen börjar
i regel inte utnyttjas för konsumtion förrän några månader efter skörden. Det är därför främst
halterna av 89Sr, 90Sr och 137Cs som är av intresse.

I direktkontaminerad (dvs. grödans delar ovan jord har utsatts för nedfallet) brödsäd väntas
det mesta av Sr-aktiviteten gå till klifraktionen vid förmalning och 10-20 % till mjölet.
Form alningen fungerar alltså som en mycket gynnsam dekontamineringsprocess med
avseende på Sr-isotoper. Fodersäden går däremot till allra största delen direkt till djuren vid
utfodring, dvs. utan någon skalning och därmed inte heller någon förändring av
kontamineringsgraden. Cesium är jämnare fördelat på skal och kärna, särskilt efter upptag
från rotzonen eller efter nedfall tidigt under växtperioden. En god skattning synes vara att kli-
och mjölfraktionerna erhåller ungefär lika delar av kärnans cesiumförorening vid förmalning.

Avsnittet avslutas med en kort orientering om radiakproblem som rör distribution av
livsmedel och en diskussion av sårbarheten hos elektronik inom livsmedelssektorn.
Distributionen kan i svårare fall behöva ställas in eller reduceras under ett par dagar, men
detta bedöms inte leda till några allvarligare försörjningsproblem. Beträffande elektronikens
sårbarhet dras slutsatsen att den inte spelar någon avgörande roll.

PROBLEM VID KONSUMTION AV RADIOAKTIVT KONTAMINERADE RÅVAROR
Doser genom användning av vatten, och livsmedel från jordbruk och skogsområden under
olika tidsperioder efter ett radioaktivt nedfall behandlas i detta avsnitt.

Ställd i relation till dos från externstrålningen är den från konsumtion av livsmedel generellt
liten tidigt efter nedfall. Även på lång sikt kan externdosen väntas ha relativt stor betydelse
och i flesta fall dominera med avseende på det totala genomsnittliga bidraget till befolkningen
i de områden som drabbats av nedfallet. För vissa grupper i befolkningen gäller dock att
konsumtion av kontaminerade livsmedel leder till interndoser som är avsevärt högre än
bidraget från externstrålningen. Sådana grupper identifieras och för dem anges vilka



produkter som är viktiga vid olika tidpunkter. Exempel ges på dostillskotten med ursprung i
nedfall från kärnvapentesterna i atmosfären och som följd av olyckan i Tjernobyl.

De flesta vattenverk tar sitt vatten från grundvattentäkter och de övriga från sjöar. Nedfallet
från kärnvapenproven i atmosfären har visat att såväl tillskotten av 90Sr som !37Cs till befolk-
ningen genom intag med vatten är mycket små i jämförelse med dosbidragen från totaldieten.
Ytliga vattentäkter - bl.a. grunda dammar eller åar - som utnyttjas till exempel som råvatten
till bevattning eller för dricksvatten åt djur bör dock uppmärksammas. Vattenanvändning från
sådana källor kan innebära en effektivare överföring av radioaktiva ämnen från nedfallet än
från vattenverk eller djupborrade brunnar.

ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER
Under denna rubrik ges en översikt över: Åtgärdsnivåer, Riktlinjer för beordrad verksamhet i
totalförsvaret, Behov av mätningar och inriktning i olika skeden samt Typer av
stråldosreducerande åtgärder.

De allmänna principerna avseende åtgärdsnivåer för skydd vid kärnenergiolyckor finns sam-
manfattade av Statens strålskyddsinstitut. Som en grundläggande princip gäller att nackdelen
med en åtgärd skall vägas mot den positiva påverkan, inbegripet minskning i stråldos och
risker av annat slag, som åtgärden medför. Om den positiva påverkan är större än nackdelen,
är åtgärden berättigad. I den mån man har tillgång till alternativa sådana handlingsvägar bör
man välja det alternativ som ger den bästa utdelningen i form av insparad kollektivdos. Det
förutsätts, att alternativen alla är acceptabla med hänsyn till risken för deterministiska
effekter. Den valda åtgärden sägs då vara optimerad. Dessa allmänna råd är tillämpliga även
vad gäller radioaktiv beläggning orsakad av kärnvapeninsatser utanför svenskt område.

Åtgärdsnivåer är riktlinjer angivna av de ansvariga myndigheterna i regel i form av dos- eller
dosratvärden. I förväg fastställda åtgärdsnivåer strider egentligen mot de grundläggande prin-
ciperna om optimering och berättigande men är nödvändiga hjälpmedel vid okontrollerade
exponeringar eftersom man då i regel inte kan genomföra en meningsfull optimering vid den
tidpunkt då åtgärden är aktuell. Det är viktigt att betona åtgärdsnivåernas provisoriska karak-
tär.

Den organisation som svarar för beredskap och skydd mot radioaktivt nedfall och joniserande
strålning under krig -radiakskyddsorganisationen- är för närvarande under översyn. Som
grund för översynen gäller att den fredstida beredskapen mot kärnenergiolyckor skall utgöra
utgångspunkt för den krigstida organisationen. Grundprinciperna för strålskyddsberedskapen
väntas dock kvarstå, även om organisationen skulle komma att förändras till sin struktur.

Trots att det radioaktiva nedfallet efter en kärnvapeninsats skiljer sig i flera avseenden från
den radioaktiva kontaminering av omgivningen som kan uppstå efter ett reaktorhaveri, är de
problem som är relaterade till livsmedelsproduktionen dock i huvudsak desamma- och mät-
strategi och mätmetoder likaså. Behoven av mätningar och hur dessa inriktas diskuteras med
avseende på fyra skeden efter nedfall: 1) före nedfallets början, 2) de första dygnen efter
nedfallets början 3) de följande sex veckorna och 4) tiden därefter.

Mätbehoven tas även upp i perspektivet av existerande resurser. Kraven på instrumentering
och mätteknik bedöms i allt väsentligt vara desamma vad gäller radioaktiv beläggning från
kärnvapeninsatser och från reaktorolyckor utanför svenskt territorium. Också i fråga om den
radioaktiva beläggningens utbredning över ytan är förhållandena likartade. Detta innebär att
den mätorganisation som finns inom den fredstida olycksberedskapen också kan verka i en
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krigssituation. Slutsatsen är således att de nu existerande och planerade mätresurserna inom
fredsorganisationen är helt tillräckliga för att hantera åskådarfallet på ett godtagbart sätt.

De metoder som beskrivs för olika typer av stråldosreducerande åtgärder bör ses som i
teknisk mening genomförbara åtgärder - men många gånger praktiskt svåra - där en kostnad-
nytta bedömning behöver göras för det enskilda fallet. Ur metodsynpunkt - och även när det
gäller tillämpningarna - spänner de diskuterade åtgärderna över ett mycket brett fält. De rör
dosbesparing för jordbrukspersonalen genom senareläggning av arbetet, betydelsen av
skärmning från strålning inomhus i olika byggnadstyper, effekten av sanering - t.ex. av den
radioaktiva beläggningen på tak -, men tar även upp agrokemiska metoder, ändrad utfodring
eller tillsats av kemiska bindemedel i fodret, samt ändrad behandling vid förädlingen av
råvaran eller vid utnyttjandet av produkterna.

ÅSKÄDARFALLENS PROBLEMATIK I TIDIGT SKEDE EFTER NEDFALL

I detta avsnitt diskuteras beslutsstrategier som vägledning för hur studiens resultat kan använ-
das vid beslutsfattande i tidigt skede för dosbedömningar under beaktande av kontaminerings-
nivån i födoämnen i olika tidsperspektiv och olika typer av awägningsproblem. I princip
handlar beslutsprocessen rörande produktionen av livsmedel om att i successiva steg först
grovt bedöma konsekvenserna av kontamineringen i produktionssteget, för att få ett begrepp
om hur och när livsmedelsförsörjningen påverkas, och - baserat på detta - balansera nytta,
t.ex. avseende egenskaper hos skörden, mot kostnad rörande dos till personal under produk-
tionen. Avvägningarna behöver som regel göras mellan värden som baseras på konsekvenser
av olika karaktär, och kan i svårartade fall gälla huruvida kostnaden skall tas i form av radio-
aktivt kontaminerad föda eller otillräcklig tillgång på livsmedel. De berör i flesta fall också
olika parter, där en kan få nyttan genom kostnaden för en annan.

Nytfo-värdet kan väntas vara specifikt för förhållandena vid varje enskild situation, och åter-
speglar Överväganden om t.ex.: hur mycket av den produktiva arealen, som drabbats av bety-
dande nedfall; möjligheter att ersätta bortfallet med okontaminerade produkter från eventuellt
egna (beredskaps-) lager eller från utlandet; om nedfallet sker under fredstid respektive under
perioder av kris eller krig etc. Fortsatta steg gäller kostnad i termer av dos till personal under
arbete i fält; åtgärder för att avstyra dos t.ex. genom att dröja med igångsättandet av det före-
stående arbetet i det fria; och en gynnsam balans (optimerings steget) mellan avstyrd dos i
förhållande till negativa effekter av senarelagt arbete - med avseende på egenskaperna hos
den resulterande skörden.

I ett färskt nedfall från kärnvapenexplosioner är bidraget till externstrålningen relativt liten
från de nuklider, som dominerar interndosen genom aktivitet i livsmedlen. Detta återspeglas
av, att även vid en betydande externdos till jordbrukaren (t.ex. de 100 mSv totalt över första
veckan, vilket utgör jämförelsedos för beslutsunderlaget i denna studie), verkar inte den
motsvarande aktivitetskoncentrationen i födoämnen och foder ens utesluta användning av
dessa under fredstida strålskyddsnormer

PROBLEMEN PÅ LÄNG SIKT
Eftersom studien har fokuserats på tidiga skeden efter nedfall och frågor med anknytning till
det tidspressade beslutsfattandet under denna fas, berörs endast i liten grad hur då aktuella
problem utvecklas i fortsättningen, eller vilka nya störningar som senare kan dyka upp. Detta
återspeglar dock inte någon bedömning från vår sida av underordnad dignitet på problemen
på lång sikt jämfört med de tidiga.

Någon tydlig gräns mellan tidiga och sena faser kan knappast anges. Övergången till vad som
klassas som sent skede ligger till exempel inte vid samma tidpunkt för personaldoserna och
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livsmedelsprodukterna och beror dessutom på hur eller när produkterna kan väntas bli utnytt-
jade. De första veckorna tillhör dock generellt det tidiga skedet medan
kontamineringsproblem som uppträder efter närmast följande vinterperiod kan hänföras till
kategorin för senare faser. Vad som kvarstår eller kommer att uppträda som radiologiska
störningar och sårbarhet lång tid efter nedfall avgörs i huvudsak av dynamiken hos de
ekologiska processer, som påverkar aktivitetsinnehållet i livsmedlen, praktiska möjligheter att
minska halterna i produkterna och om nivån på kostnaderna för dosreducerande åtgärder är
acceptabel och bedöms vara motiverad ur samhällets synvinkel.

De rapporter som använts som underlag i studien tas upp i en referenslista i slutet av
rapporten.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR STUDIEN

Inledning
Beteckningen RADIAK anknyter till den radioaktivitet, strålning och därtill hörande
verkningar, som drabbar människor och miljö i samband med radioaktivt nedfall.
LIVSMEDELSSEKTORN inbegriper flera led från råvara -jordbruk och trädgårdsnäring;
förädling- dvs. livsmedelsindustrin; distribution - omfattande parti- och detaljhandel; till
konsumenter - enskilda hushåll och storhushåll. Rubriken till denna studie: RADIAKPROBLEM
INOM LIVSMEDELSSEKTORN syftar därför i vid mening på hela kedjan av processer från
råvaruproduktion till konsumtion i olika tidsperspektiv.

På kärnvapenområdet har försvarsbesluten starkt betonat hotbilder kopplade till
"åskådarfallet", dvs. en situation där Sverige drabbas av radioaktivt nedfall från kärnvapenex-
plosioner som ägt rum utanför landets gränser. Intresset för problemkomplexet radioaktivt
nedfall - livsmedel har också påverkats under intryck av olyckshändelsen i Tjernobyl. Det är
logiskt att, som en följd av detta, radiakproblemen för livsmedelsförsörjningen
återkommande har markerats i försvarsbesluten, och att de i FB 87 [1] framhålls som särskilt
viktiga att belysa.

Det finns en avsevärd kunskap om grundläggande radioekologiska förhållanden, dvs. om hur
radioaktiva ämnen genom nedfallets direkta kontakt med vegetationen och via rotupptag kan
komma in i näringskedjorna och nå människan genom livsmedel eller inandningsluften, och
vilka stråldoser till olika organ som detta leder till. Denna kunskap finns inom flera
myndigheter/forskningsorganisationer - speciellt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Statens strålskyddsinstitut (S SI) och Statens
livsmedelsverk (SLV). Likaså finns vid FOA stor kunskap om hur den radioaktiva
beläggningen efter kärnvapenexplosioner bildas, vilka egenskaper den har och vilka
strålningsrisker detta medför. Där pågår också studium av beläggningsmönstren och
intensiteter vid nedfall efter långväga spridning, dvs. över avstånd som är av speciellt intresse
för analys av radiakproblem i åskådarfall. Såväl FOA som SLU har för den fredstida
beredskapen mot stora utsläpp från kärnkraftverk gjort uppskattningar av exponering för
radioaktivt nedfall under förhållanden som är relevanta för vissa miljöer i jordbruket. SLU
har dessutom på uppdrag av Statens jordbruksnämnd genomfört en fallstudie av
livsmedelsproduktion efter kärnvapenkrig med tonvikt på upptag av radioaktiva ämnen i
livsmedelsråvaror. Omfattande studier har även gjorts vid SLU beträffande överföringen av
speciellt radiocesium från foder till djurprodukter (samtliga livsmedelsproducerande
djurslag). Det har slutligen gjorts enstaka preliminära studier av radiologiska problem inom
livsmedelsindustrin, dvs. risker för kontaminering och möjligheter att begränsa
kontamineringen i förädlingsledet. I stort sett finns denna kunskap på FOA. Endast små
resurser har dock hittills satsats på området.

Kunskapsläget sett över hela detta fält är uppenbart ojämnt, även om det på några delområden
finns förhållandevis goda grundkunskaper. Det har hittills saknats en sammanfattning av de
tillgängliga kunskaperna inriktad på en teknisk systemanalys av produktions-, förädlings- och
distributionsleden beträffande störningar av radiologisk art och som grund för bedömning av
sårbarheten. Sammanhangen mellan olika forskningsresultat har ofta varit svåröverskådliga,
varför materialet inte varit särskilt lätthanterligt som direkt underlag för beslutsfattande.
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Avgränsningar och strukturella osäkerheter

Omvärldsanalys
Stora förändringar i den säkerhetspolitiska bilden har ägt rum på senare tid och kan väntas
fortskrida länge än. Även ekonomiska och tekniska faktorer påverkar vad som på sikt kan
utgöra relevant radiakmiljö för studien. Särskilt gäller detta jordbrukspolitiken och den jord-
brukstekniska utvecklingen i framtiden. Det har därför bedömts lämpligt att lägga upp
studien så, att materialet flexibelt kan tillämpas på ett flertal situationer, utan låsning till
något specifikt scenario. Detta ställer särskilda krav på bl.a. hur man beaktar kopplingarna
mellan kärnvapenexplosion, långväga atmosfärisk transport och nedfall över Sverige; hur
beläggningen definieras; och beskrivningen av beläggningsmönster.

Studien beskriver resultaten i sådan form att de som regel enkelt kan extrapoleras till olika
beläggningsmönster, samt att betydelsen av kända eller väntade förändringar av olika grund-
data (t.ex. djurstammens förändring, byggnadernas skärmning av strålning från nedfallet)
värderas eller kvantifieras, där så är möjligt. Tonvikten ligger vid konsekvenser och sårbarhet
rörande olika moment i råvaruproduktionen. Under de allmänt svåra förhållanden som skulle
råda ifall krig i Sveriges närhet eskalerats till användning av kärnvapen, framstår distribution
och lagerhållning som viktiga länkar. Dessa problem är mycket komplexa och torde behöva
en separat och avsevärt mer detaljerad analys än vad som kan rymmas inom denna studie.

Jordbrukspolitiken
Den viktigaste förändringen som skett sedan 1990 års livsmedelspolitiska beslut är, att
Sverige blivit medlem av EU. Medlemskapet kommer att innebära ändrade marknadsförut-
sättningar, genom att gränserna till övriga medlemsstater öppnats för handel. Hur produktio-
nen i Sverige kommer att utvecklas, blir beroende av vår förmåga att konkurrera. Med de
regler för stöd, marknadsreglering m.m. som nu gäller inom Unionen torde förutsättningarna
vara relativt goda att upprätthålla produktionen på i stort sett nuvarande nivå, vilket för
egentliga jordbruksråvaror innebär att ca 5% av förbrukningen utgörs av importerade varor.
För samtliga livsmedel utgör importandelen ca 20%. En avsevärd förändring är inte sannolik
beroende på att kvoter i flera fall hindrar eller försvårar detta. (t.ex. mjölk och spannmål).
Sammanfattningsvis är det nu inte möjligt att med säkerhet ange hur produktionen kommer
att utvecklas under de närmaste åren.

Radiakstörningar på primärproduktion av olika slag (vegetabilier, kött, mjölk etc.) analyseras
i studien bl.a. med hänsyn till produktionens geografiska läge. Man kan på så vis beakta
förändringstendenserna och den regionala snedfördelningen av råvaruproduktionen för de
produkter, som nu har stor betydelse ur kvantitativ synpunkt för livsmedelsförsörjningen, och
fortfarande kan ha det efter en väntad eller tänkbar produktionsförändring i framtiden. Den
lokala situationen inom Skånes högproduktiva arealer (Gss: Götalands södra slättbygder; se
fig. 1) utgör därför ett viktigt fall. Vidare belyses förhållandet för ett antal mellansvenska
miljöer (Ss: Svealands slättbygder) med relativt stor betydelse särskilt för animalieproduk-
tionen.
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No Norrland övre

Nn Norrland nedre

|H Ssk Svealands skogsbygder

Ss Svealands slättbygder

Gns Götalands norra slättbygder

Gsk Götalands skogsbygder

Gmb Götalands mellanbygder

Gss Götalands södra slättbygder

Figur l. Den indelning av Sverige i produktionsområden enligt
SCB [37], vilken legat som grund för analyserna i studiens delar-
beten m.a.p. produktion och exposition under jordbruksarbete.

15



Övrigt

Potatis

Bröd och
spannmåls-
produkter

Kött och
köttvaror

Margarin Mjölk och
mjölkprodukter

Fig. 2 Det relativa bidraget från olika födoämnen till det
totala genomsnittliga energiintaget hos Sveriges befolkning
[37].

I fokus för studien ligger de
radiologiska problemen för-
knippade med produktion och
användning av foder, nötkött,
mjölk och spannmål, medan
de för potatis berörs mindre
utförligt. Av figur 2 framgår
att potatis i genomsnitt bi-
drar avsevärt mindre till
energiintaget genom födan -
som genomsnitt för Sveriges
befolkning -jämfört med
produkterna från kvarn- och
mejeriindustrin. Vid krissi-
tuationer med låg tillgång på
livsmedel skulle dock potati-
sen få ökad betydelse.

Studien behandlar även andra proteinkällor såsom ren, vilt och fisk, med anledning av deras
betydelse för vissa grupper i befolkningen och känsligheten för kontaminering efter
radioaktivt nedfall.

Jordbrukstekniken
Utvecklingen mot storskalighet, ökad mekaniseringsgrad, effektivare eller ändrade metoder
och modernare maskiner samt nya material och byggnadslösningar påverkar såväl
sårbarheten med avseende på produktionen som på skyddsmöjligheterna för både lantbrukets
personal och husdjur. Arbetstid per producerad enhet i valda "nyckel"-områden i södra och
mellersta Sverige och hur denna varierar i absoluta tal och till sin fördelning över
odlingssäsongen har beskrivits i studiens underlag (Ulvsand och Lönsjö 1994). På basis av
detta kan man bedöma hur exponeringen av personal förhåller sig under olika led i arbetet
och hur starkt den totala dosen påverkas av en förändrad arbetsinsats i något moment.
Mönstret för arbetstiden ger också implicit en indikation på inverkan på arbetstiden av olika
m ekaniseringsgrad.

Extrapolering till olika beläggningsfall
För att bedöma följderna av ett radioaktivt nedfall för livsmedelsförsörjningen, ingår som ett
mellanled att beskriva vad en given radioaktiv beläggning kan få för konsekvenser i form av
tidiga stråldoser till personal inom livsmedelsförsörjningen och befolkningen i övrigt
(konsumenterna) liksom också till djur, grödor och - i vissa fall - materiel. Upptaget av radio-
aktiva ämnen i livsmedelsråvaror kommer visserligen i de flesta fall inte att medföra förhöjda
stråldoser till konsumenterna förrän i ett senare skede, men åtgärder för att begränsa upptaget
kan behöva vidtas tidigt och därmed i sig själva ha ett pris i form av tidiga stråldoser. Omvänt
kan åtgärder för att begränsa tidig strålbelastning medföra inte bara ökad internkontamination
utan också minskad produktion, särskilt i form av skördeutfall. Det kan ses som ett självstän-
digt, sidoordnat syfte med studien att söka sammanfatta och värdera kunskapen om dessa
verkningar och växelverkningar inom åtminstone de viktigaste delarna av livsmedelssektorn.
I många fall utgör dessutom resultaten - eller bristen på acceptabla resultat - ingångsdata för
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en planerad fortsatt studie av livsmedelsproblemen på lång sikt efter ett kraftigt radioaktivt
nedfall.

I analyserna av konsekvenser kopplade till olika beläggningsmönster beaktas därför radiolo-
giska effekter i termer av kontaminering av livsmedelsprodukterna och hälsorisker - främst
för strålningsexponerade individer i produktionsleden. Effekterna kan anses vara direkt
proportionella mot beläggnings- respektive strålningsintensiteten vid de nivåer som kan
drabba stora områden av landet, dvs. vid långt tidsavstånd mellan explosionstillfället och det
resulterande nedfallet i Sverige. Endast om tidsavståndet väntas röra sig örn ett fåtal timmar
(dvs. explosion inträffar i något av våra grannländer) kan intensiteten inom ett begränsat
kust- eller gränsnära område nå så högt att akuta strålskador kan uppträda. Under sådana
förhållanden gäller i allmänhet inte linjära dos-effekt samband. Givetvis uppstår en situation
som liknar det senare fallet - men ytterligare förvärrad av direktverkan från kärnvapnet - om
explosionen tankes äga rum i Sverige. Konsekvenser av direktverkan på befolkning och
samhällsfunktioner torde radikalt ändra förutsättningarna för insatser och prioritering av
åtgärder bl.a. inom livsmedelssektorn. Studien tar inte upp sådana problem förknippade
enbart med direktverkan, utan fokuseras på konsekvenser av det radioaktiva nedfallet.

Beslutssituationer och planeringshorisonter
Tidigt efter nedfall måste beslut fattas som berör produktions- och expositionsförhållanden
eller verkan (avkastning och kontamineringsnivå) både i närtid och på relativt lång sikt.
Personaldoser under de första veckorna är i många fall kopplade till kvalitet eller kvantitet
hos skörden senare under vegetationssäsongen och kan gälla produkter (t.ex. spannmål), som
normalt skulle utnyttjas till större delen först året efter nedfallet.

Möjligheterna att begränsa dos till personal under tidiga skeden måste således avvägas mot
eventuellt negativa effekter på produkterna och den aktuella behovsbilden. Det är inte alltid
meningsfullt med specifika åtgärdsnivåer som grund för beslut under sådana förhållanden.
Resultatet av avvägningarna är starkt beroende av det värde som åsättes produktionen.
Behovet av produktionen - som kanske till del måste baseras på radioaktivt kontaminerade
råvaror - återspeglar tillgången på ersättningsvaror och deras kostnad. Situationen i
omvärlden kan därför väntas vara styrande för vad som utgör optimalt beslut i enskilda fall .
Beslutsprocessen och användningen av radioekologiska data för att få bästa möjliga gnind för
avvägningarna och för brådskande beslut behandlas i vissa av underlagsrapporterna och i
avsnitt om beslutsmiljön samt vägledning för beslutsfattande i denna sammanfattning.

Radiofysiska grundförutsättningar

Beläggning efter en kärnvapenexplosion
eller en omfattande olycka i kärnkraftsverk

Strålningens intensitet avtar med tiden i ett beläggningsfält. Speciellt snabbt sker detta avta-
gande under det tidiga skede som studien behandlar. När det gäller nedfall efter en
kärnvapenexplosion, kan avklingningen med tillräcklig noggrannhet anses vara exponentiell
under denna period. Detta illustreras i fig.3 av en linje för summan av tillskotten från de
radiaoaktiva komponenterna i nedfallet avseende KVARVARANDE AKTIVITET eller DOSRAT.
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Kvarvarande aktivitet eller dosrat hos externexpositionen

o.oi -

o.ooi
l timme 7 timmar 2 dygn 2 veckor 3 0

man.

Fig. 3 Tidsberoendet för den sammanlagda avklingningen, expositionen eller dosen genom
sönderfall av klyvningsprodukterna i markbeläggningen efter kärnvapenexplosion.

Linjen uttrycker ett samband för tidsberoendet enligt f(t) = C-t"1-2, där C är en konstant och
variabeln "t" avser tiden. I jämförelse med aktiviteten vid l timme efter explosionen innebär
ett sådant samband att efter 7 timmar återstår 10%, efter 2 dygn ca 1% och efter 2 veckor
0.1%.

I studien används i allmänhet två olika tidsavstånd mellan explosion och nedfall: 6 timmar
respektive l dygn, för att ge en indikation på betydelsen av tidsberoendet. Det gäller särskilt
AKTIVITETEN l BELÄGGNINGSFÄLT - med avseende på hur lång tid efter explosionen som
nedfallet äger rum; och DOSER UNDER ARBETE i FÄLT - med hänsyn till vid vilken tidpunkt
personal börjar utsättas för externstrålningen.

AKTIVITETEN l BELÄGGNINGSFÄLT: Fallen med 6 timmar eller l dygn mellan explosion och
nedfall motsvarar olika avstånd från explosionsområdet. Kort tidsavstånd mellan explosion
och nedfall är kopplat till relativt höga intensiteter i nedfallsområdet över ett ganska
begränsat område. Långt tidsavstånd därerm ; svarar mot relativt låga intensiteter över
förhållandevis stora områden. Viktiga typfall kopplade till sådana beläggningsbilder kan
således studeras genom val av tidsavstånd, utan att det geografiska läget för explosionen
behöver preciseras.

DOSER UNDER ARBETE l FÄLT: Strålningens avtagande med tiden innebär att dosfördelningen
under en viss tidsperiod blir jämnare om perioden infaller förhållandevis långt efter nedfallet.
En annan aspekt på detta är, att om dosraten vid arbetets början är densamma i två tänkta
situationer med olika starttidpunkt efter explosionen, erhålls en större totaldos för en given
arbetsinsats i fält, i det fall igångsättandet sker efter relativt lång tid i stället för i tidigt skede
efter nedfall. I absoluta mått är dock totaldosen större över en given tidslängd ju tidigare
expositionen börjar. Hur dosraten fördelar sig veckovis om arbetsinsatsen börjar 6 timmar
eller l dygn efter explosionen åskådliggörs i fig. 4.
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Successiv minskning av veckodosen
[procent av dos "i det fria" under den första veckan]

H
50

25.

n

H Nedfall 6 timmar efter

Q Nedfall 24 timmar "

Jlj"Ul_n.-n.^ r, ^
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Veckor efter deposition
Fig. 4 Dos som erhålles per vecka vid vistelse utan
skydd utomhus vid olika tidpunkter efter ett radioaktivt
nedfall från en kärnvapenexplosion. Exponeringen
under vecka l, som ansatts värdet 100%, utgör grund
för jämförelsen och antas börja 6 timmar efter
explosionen (mörk stapel) eller 24 timmar (vit).

Huvuddragen i extern exposition i
beläggningsfält, som avviker vä-
sentligt från en komposition av
isotoper och element typisk för
kärnvapenexplosioner kan ibland
approximeras med enkla
"en-nuklids-fall". Detta är relevant
framförallt för omfattande
haverier i kärnkraftverk, som leder
till utsläpp av mer än radioaktiva
ädelgaser. Sådana situationer
baseras på den kortlivade jod-
isotopen 131I (Ti/2 «8d) - av
betydelse för intern- och
externdoser veckorna närmast
efter ett nedfall - och den
långlivade cesium-isotopen 137Cs
(Ti/2«30y) - som väntas dominera
i långsiktiga tidsperspektiv.

EN KÄRNKRAFTOLYCKA ger en beläggningsbild som i väsentliga avseenden skiljer sig från
radiak-beläggningen efter en kärnvapeninsats. Sammansättningen av det radioaktiva
materialet i nedfallet är i kärnvapenfallet relativt väldefmierat och bestäms i stort sett av tiden
efter explosionen. Vid en reaktorolycka kan sammansättningen variera starkt beroende på
olyckans typ och tidsförlopp, väderleksbetingelser, t.e.x, förekomst av nederbörd och en
mängd andra faktorer.

Med hänsyn till omgivningskonsekvenserna kan man i fallet kärnkraftsolycka särskilja tre
typfall där de radioaktiva utsläppen i huvudsak består av:

1. Ädelgaser med små eller inga mängder av jod- och cesiumisotoper.

2. Ädelgaser med väsentliga mängder jod- och /eller cesiumisotoper.

3. Ädelgaser med stora mängder jod- och cesiumisotoper samt svårflyktiga ämnen.

Endast de två sista fallen är av intresse ur livsmedelssynpunkt. Allmänt kan man säga att
externdosraten under de första veckorna efter en olycka kommer att i huvudsak härröra från
en blandning av relativt kortlivade nuklider, men den närmare sammansättningen kommer att
variera från fall till fall. Det är således inte möjligt att på förhand relatera depositionen av
nuklider som exempelvis 131I eller 137Cs till externdosraten. Man kan inte heller i förväg ange
hur externdosraten avtar med tiden. I motsats till kärnvapenfallet är det således inte
meningsfullt att relatera potentiella livsmedelsrisker till något referensvärde på externdosen.

Däremot kan man med säkerhet säga att de nuklider som kommer att dominera riskbilden
med avseende på livsmedel är 131I [Ti/2» 8 dygn], 134Cs [Ti/2» 2 år], och 137Cs [Ti/2 * 30 år],
och att deras uppträdande i livsmedelskedjorna i allt väsentligt är detsamma som vid
kärnvapennedfall. De studieresultat som presenteras i rapporten är alltså tillämpliga på ett
reaktorscenario med ovan angivna begränsningar.
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Dos, effekt och risk
Dos till individen kan orsakas av exponering av kroppen för strålning från omgivningen,
extern exponering, (i huvudsak y-strålningen från den radioaktiva beläggningen), eller genom
sönderfall av radioaktiva nuklider (som kan vara förhållandevis jämnt eller mycket ojämnt
fördelade) i kroppen, intern exponering. Upptaget i kroppen väntas i kärnvapenfall främst
bero på förekomsten av radioaktiva ämnen i födan och i mindre grad på inandning av
luftburen aktivitet eller förekomst av aktivitet i dricksvatten. Med dos avses - då inget annat
angives i texten - begreppet effektiv dosek\>ivalent, som representerar en form av
helkroppsdos, där man vägt in betydelsen av olika organs strålkänslighet. Definitionen av den
effektiva dosekvivalenten gör att hälsoriskerna kan beaktas likvärdigt, oavsett hur
dosfördelningen ser ut i de enskilda fallen. Dosen uttryckes i enheten sievert [Sv] - eller
tusendelen därav, [mSv]- vilket innebär att även strålslagens (a,P och y) skilda kvaliteter
beaktas rörande biologisk verkan. Ur risksynpunkt erhålls därigenom ett entydigt mått på
dosbelastningen, trots att olika strålslag kan bidra till dosen.

Den effektiva dosekvivalenten kan beräknas, men är inte mätbar. För mätningar har därför
införts andra storheter [38]. Av dessa är miljödosekvivalenten av särskilt intresse för
mätningar av dosbidragen genom extern exponering. Flertalet instrument för det civila
strålskyddet kommer att vara kalibrerade med avseende på denna enhet. För att översätta
doser baserade på miljödosekvivalenten till effektiv dosekvivalent, behöver man multiplicera
med en faktor som är mindre än l, dvs. mätningen ger numeriskt en överskattning av den
rätta dosen i fråga om effektiv dosekvivalent. Det exakta värdet på denna faktor är beroende
av strålfältets egenskaper - y-strålningens energifördelning och strålskärmande verkan av
objekt i närområdet. När det gäller utomhus exponering för radioaktivt nedfall efter
kärnvapenexplosion, får man tillräcklig noggrannhet för de tillämpningar som studien
behandlar genom att anta att faktorn är 0.8 +/- 0.2.

Biologiska effekter som kan uppträda tidigt (dvs.från några timmar till några månader) efter
bestrålning kommer i allmänhet till uttryck endast i samband med relativt höga doser. Denna
typ av strålskada beror till sin omfattning eller karaktär på dosnivån -ju högre dos desto all-
varligare strålskada. Strålskador av detta slag kallas akuta (ellc. benämns ibland
deterministiska effekter). För människan blir akuta effekter inte livshotande om dosen under-
stiger l Sv - i den mån de överhudtaget kan uppträda vid så låga doser. Ett viktigt undantag
innebär dock bestrålning av fostret, för vilket allvarliga skador kan uppträda vid betydligt
lägre doser. Detta återspeglas i hur man beaktat verksamhet för gravida kvinnor i gällande
normer för radiologiskt verksam personal, och utgör dessutom en viktig faktor för prioritering
av olika åtgärder både i fredstid [39]och under kris eller krig [40]. Exempelvis i samband
med kraftig radioaktiv beläggning över befolkade områden ger det en grundval för
bedömningar, bl.a. av vilka som det är angelägnast att beakta, ifall omflyttning eller partiell
utrymning övervägs . Åtgärdsnivåer och normer för civilt strålskydd respektive för
totalförsvaret tas upp under avsnittet ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER.

För beläggning av sådan intensitet och omfattning, att akuta verkningar av bestrålning inte
kan uppträda eller är osannolika, anses riskökningen för individ och befolkning i princip vara
proportionell mot tillskottet av stråldos. Med risk avses i detta fall sannolikheten för att vissa
negativa effekter skall uppträda. Främst gäller detta cancer och genetiska förändringar, d.v.s.
fenomen som, om de kommer till uttryck, manifesteras först lång tid efter påbörjad expone-
ring. Eftersom det inte går att förutsäga vilka individer som kan komma att drabbas, kallas
dessa effekter stokastiska.
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Riskbedömningarna kan för det mesta hänföras till endera av två huvudlinjer. Den ena gäller
den exponerade individen, speciellt för att beakta relativt höga risker; och den andra summan
av de individuella risktillskotten över en hel befolkning. Den gängse riskfilosofin innebär att
den beräknade risken är proportionell mot summan av individdoserna, den s.k.
kollektivdosen. Fördelningen av doserna över tiden kan variera starkt. Doshastigheten, eller
dosraten, avser den tidsberoende storheten medan dosinteckningen betecknar den totala dos
som i beläggningsfallen beräknas erhållas till dess allt av den ursprungliga aktivitetsmängden
har avklingat.

Avklingningens tidiga förlopp bestäms givetvis främst av hur stor del av aktiviteten, som vid
nedfallet kommer från kortlivade nuklider, och därför är betingat av den specifika nedfalls-
situationen. Vilka nuklider som bidrar till den externa och interna exponeringen kommer däri-
genom att variera under skilda perioder efter ett nedfall - och på olika sätt för de två expo-
neringsvägarna. Oavsett om nedfallet har sitt ursprung i kärnvapenexplosion eller utsläpp vid
en omfattande kärnkraftsolycka minskar dock aktiviteten snabbt under den första månaden.

Strålning från omgivningen
En externdos i det fria som uppgår till 100 mSv beräknas svara mot en aktivitet från den
radioaktiva markbeläggningen på omkring 2.7 GBq/m2, när exponeringen startar i 6 timmar
gammalt nedfall efter kärnvapenexplosion. Avklingningen sker snabbt till en början, och om
exponeringen inleds när nedfallet är 24 timmar gammalt ger en begynnelseaktivitet på
omkring l GBq/m2 samma veckodos. Detta beror på, att vartefter de kortlivade nukliderna
avklingar, ökar relativt sett de långlivade nuklidernas bidrag i exponeringen. Ojämnheter och
markytans beskaffenhet skärmar av en del av strålningen i jämförelse med en helt plan och
ogenomtränglig yta. I praktiken leder detta till lägre uppmätta doshastigheter än de teoretiskt
beräknade. Som regel kan doshastigheten i det fria antas vara 70% av den beräknade [7].

När nedfallet har sitt ursprung i kärnvapenexplosion, ger de radioaktiva ämnen, som på sikt
utgör de största problemen i livsmedelsprodukterna, under lång tid endast obetydliga tillskott
till den externa strålningen. Bidraget från I37Cs uppgår efter 6 timmar till 3*10'6 av den totala
aktiviteten. I markaktiviteten som svarar mot 100 mSv under den följande veckan finns
9 kBq/m2 av 137Cs; 1040 kBq/m2 av S9Sr [Ti/2 « 53 dygn], och 6 kBq/m2 av 90Sr [Ti/2« 29 år].
Vid stora utsläpp från haveri i kärnkraftsverk kan bidraget från långlivade nuklider vara
betydligt större - eller saknas helt. Efter olyckan i Tjernobyl bidrog radioaktivt cesium i tidigt
skede med mellan 2 till 20 % av aktiviteten i depositionen i olika delar av Sverige.
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RADIAKPROBLEM I TIDSKRITISKA SKEDEN AV
PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Radioekologiska problem kopplade till livsmedelsförsörjningen gäller i hög grad sårbarhet i
olika led av råvaruproduktionen. I stort kan de hänföras till exposition av personal förhållan-
devis tidigt efter nedfall och den mer långtidsverkande överföringen av radioaktiva ämnen via
näringskedjorna till människan. Dessutom kan effekter på djur i vissa fall få betydelse för
råvarutillgången vid radioaktiv beläggning på en aktivitetsnivå, som tillåter långvarig verk-
samhet för totalförsvarspersonal i beläggningsområdet. Som regel gäller, att om korna kan
tillåtas gå på bete, så kan människor vistas i området, och dricksvatten användas. Omvänt
måste man beakta att de mjölk- och köttproducerande djuren kan ta allvarlig skada och att
därför livsmnedelsproduktionen - särskilt proteinresursen - påverkas negativt vid de skenbart
låga doser som tillåter vistelse för personal i området.

Exponering och skydd

Vistelsetid inomhus och utomhus under jordbruksarbete
Arbeten och förflyttningar på fält och vägar innebär ofta vistelse utan skärmning av fordon
eller byggnader. Tiden härför blir kort på ett mekaniserat företag (några få procent av årets
timmar). Vistelsen i fordon på fält och vägar omfattar större delen av tiden för de egentliga
fält- och transportarbetena. Antalet traktortimmar på ett genomsnittligt familjejordbruk
uppgår i allmänhet till 10-20 procent av årets arbetstimmar beroende på driftsinriktningen
[55].

Vistelsen utomhus kring gårdsbyggnaderna och inne i lågskärmande utrymmen omfattar tiden
för arbeten som hänför sig till såväl växtodlingen som husdjursskötseln, vidare underhålls-
och reparationsarbeten samt vistelse i trädgård etc. i anslutning till byggnaderna.

Vistelsetiden i eko-
nomibyggnader och
djurstallar beror gi-
vetvis på produktio-
nens omfattning och
inriktning. För perso-
ner som i huvudsak
arbetar med djursköt-
sel kan tiden härför
beräknas uppgå till 10-
20 procent som ge-
nomsnitt över året[55].
Ett normvärde för
vistelsetiden i bo-
staden anges av
Mjönes [33] till 85%
av årets timmar. Vär-

På fälten

Inomhus i
bostaden

I/vid fordon på
fälten etc.

Inomgårds-
vistelse

Inomhus i
djurstallar etc.

Figur 5 Skattade genomsnittliga vistelsetider på årsbas för en
familjejordbrukare på gård med blandad produktion [56]

det är främst tillämpligt för befolkning i tätorter. För en lantbruksfamilj torde avvikelserna
från normvärdena vara betydande. Skattade genomsnittliga vistelsetider på årsbas för
familjejordbrukare på gård med blandad produktion tyder på att vistelsen inomhus utgör ca
75% av tiden, vilket framgår av fig. 5.1 de beräkningar som gjorts av Ulvsand och Lönsjö
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(1994) rörande doser vid arbete i fält och vid vistelse inomhus efter radioaktivt nedfall har
antagits att vistelsetiden i fält uppgår till ungefär hälften av den totala tiden i
beläggningsområdet.

Damning vid jordbruksarbete
Den potentiella risken föi lantbrukare att andas in farliga mängder radioaktiva ämnen vid
arbete på fälten har studerats m.a.p. uppdamningseffekten vid vårbruksarbete [28 ]. Resulta-
ten pekar på att resuspensionen i värsta fall kan bli 1000 till 3000 gånger högre vid markbear-
betning än i normal luft, om bearbetning sker på orörd mark efter ett nedfall och under
dammiga förhållanden. Det motsvarar en aktivitetskoncentration i luften av ca l Bq/rn^ i de
högst belagda områdena i Sverige efter Tjernobyl. Under 24 timmars arbete har en
traktorförare i värsta fall erhållit dosen 5.10~4 mSv, om föraren sitter helt i det fria eller med
hyttdörren öppen. Samtidigt erhåller föraren ca 15 ggr högre dos i externstrålning från
markbeläggningen. För normala förhållanden kan inhalationsdosen till traktorföraren bli 100
ggr lägre, dvs. 5.1(H> mSv för 24 timmars markbearbetning inom de högst belagda områdena
i Sverige.

Resultaten tyder på att dammbildningen som regel bör ge betydligt mindre tillskott till dosen
vid arbete i fält än vad som erhålls genom strålningen från markbeläggningen.

Skärmning genom byggnader
Tunga material har förhållandevis god förmåga att nedbringa strålningsintensiteten från en
extern strålkälla. Byggnader med regelstomme och träfasad eller puts ger därför betydligt
sämre skärmning av strålningen från den omgivande markbeläggingen än t.ex. hus med sten-
stomme och tyngre ytterväggar. Vidare ger byggnader med källare avsevärt bättre skydd än
källarlösa hus - förutsatt att källaren utnyttjas som strålskydd.

SKYDDSFAKTORN för en byggnad utgör ett mått på hur god skärmningsförmågan är uttryckt
som kvoten mellan exponeringen inomhus och den i det fria utan skydd för strålningen från
omgivningen - ett lågt värde på skyddsfaktorn innebär således ett relativt gott skydd. Baserat
på en inventering [4] av den svenska befolkningens fördelning på olika typer av bostadshus,
har skyddsfaktorn för olika byggnadstyper och deras betydelse i bostadsbeståndet beräknats
[3,5]. Efter olyckan i Tjernobyl har dessutom skyddsfaktorer för vissa hustyper uppskattats
direkt från mätningar i bebyggelse i Gävletrakten [ 6]. Särskilt enfamiljshus och

ekonomibyggnader är av intresse med
avseende på bostads- och arbetsförhållande
för personal verksam i jordbruket.
Andersson et al. (1993) har inventerat
beståndet av byggnader för ani-
malieproduktion och på basis av detta beräk-
nat motsvarande skyddsfaktor. Ur
skärmningssynpunkt är skillnaderna ganska
stora mellan byggnadstyper och olika
materialval. Beräkningarna visar att för
byggnader av låghustyp ligger skyddsfaktorn
vanligen i intervallet 0.3-0.7, medan för fallet
ekonomibyggnader av höghustyp intervallet är
0.2-0.6. Inventeringen och beräkningarna
anger, att i de delar av landet där huvuddelen
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Tabell 1 Skyddsfaktorer för vanligt före-
kommande typer av enfamiljshus med eller
utan källare

Skyddsfaktor ovan
mark

källarlös

0.2-0.5

med källare

0.1 -0.5

Skyddsfaktor i
källaren

0.02 - 0.05



Skyddsfaktor (medelv.)

Nn

av djurproduktionen sker, är stallbyggnaderna ofta av de typer som erbjuder ett relativt gott
skydd (skyddsfaktor 0.3-0.4). Denna nivå är jämförbar med värdena för enplans bostadshus,
vilket bl.a. framgår av tabell l, där intervall anges inom vilket skyddsfaktorn vanligen
återfinns för enfamiljshus (med eller utan källare).

Möjligheterna att undvika exponering under
den tid då man inte är verksam i arbete
utomhus hänger naturligtvis samman med
skyddsfaktorn hos bostäderna. Det är fram-
förallt hus med källare eller hus med tyngre
ytterväggar (skyddsfaktor < 0.2) som erbju-
der ett gott skydd jämfört med situationen
utomhus. Med tillgång till relativt bra skydd
i bostaden är det gynnsamt i dosbesparings-
syfte att överväga senareläggning av arbetet,
under förutsättning att man stannar inomhus
under den lediga tiden. I södra Sverige kan
ungefär 3/4 av bostadshusen erbjuda sådant
skydd, medan omkring hälften av husen i
mellersta och norra Sverige ger den
möjligheten. Den genomsnittliga
skyddsfaktorn i enfamiljshus i regionerna
Gss, Ss och Nn framgår av fig. 6.

Beslutsförfarandet och avvägningsfrågorna i detta sammanhang diskuteras vidare i avsnittet
om Vägledning för beslutsfattande tidigt efter nedfall.

Ss

Gss

0.1 0.2 0.3

Fig. 6 Medelvärdet för skyddsfaktorn i
enfamiljshus på slättbygderna i södra- (Gss)
och mellersta- (Ss) samt i norra- (Nn)
Sverige. (Efter Ulvsand och Lönsjö 1994).

Dos under råvaruproduktionen
Analysen av exponering och radioaktiv kontaminering i samband med råvaruproduktionen
utgår från en allmän inventering av verksamhetsgrenarna under huvudkategorierna:
VEGETABlLffiR och ANlMALffiR. Denna har åtföljts av en stegvis urvalsprocess med fokus på
faktorer av väntad betydelse i händelse av omfattande radioaktivt nedfall. Inom varje
verksamhetsgren har utvalts ett antal produkter med kriteriet att de är eller kan bli viktiga för
försörjningen nationellt. För varje utvald produkt har fastställts var i landet den viktiga
produktionen sker, om produktionen är jämnt fördelad i tiden eller koncentrerad till vissa
perioder under året (samt regionala skillnader härvidlag) och vilka moment (tidpunkt,
varaktighet och arbetsintensitet) som ingår i produktionsprocessen. Bland momenten
identifieras de som är tidskritiska, dvs. inte kan uppskjutas utan konsekvenser i form av
minskat utbyte och/eller sämre kvalitet. Konsekvenser av att moment senareläggs eller tillåts
utgå ur processen - såväl de positiva, genom att personal utsattes för mindre exposition, som
de negativa kopplade till produktionsförändringarna - har också bedömts (Ulvsand och
Lönsjö 1994). Som en följd av detta beaktas särskilt produktionen av vallfoder (hö, ensilage)
och spannmål bland vegetabilierna (Eriksson et al. 1994), medan animalieraa gäller mjölk,
nötkött och griskött (Eriksson och Andersson 1994).
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Regionala mönster i produktionsinriktning och arbetsinsats
Exponeringsförhållandena vid fältarbete efter ett radioaktivt nedfall beror indirekt på behovet
av arbetsinsats under olika faser inom produktionscykeln, vilket i sin tur är mer eller mindre
specifikt - i absolut omfattning och fördelning i tiden - för olika grödor. Åkerarealens an-
vändning för odling av bröd- och fodersäd, oljeväxter och grovfoderväxter, potatis etc. skiljer
sig markant mellan regionerna. Mekaniseringgraden (som inverkar på arbetsinsats och
skyddet mot externstrålningen under arbetet) är olika vid små och stora företag. Dessutom
börjar vegetationssäsongen tidigare och omfattar en längre period i Sveriges södra än i dess
norra delar. För samma typ av gröda kommer därför normalt arbetsmomenten, t.ex. sådd eller
skörd, att förläggas till olika tidpunkter beroende på var i Sveriges som insatsen sker. De
radiologiska konsekvenserna av sådana variationer har analyserats genom simulering av olika
nedfallssituationer (Ulvsand och Lönsjö 1994).

Produktionsandet%]
100 T

75

50

25

O -

Gss Ss Nn
Fig.7, Produktionsandelen för spannmål respektive foder
(fodersäd, vallfoder) och bete i tre regioner i Sverige: den
sydligaste högproduktiva slättbygden i Skåne (Gss); ett
område i Svealand (Ss); och ett i Norrland (Nn). (från
Ulvsand och Lönsjö 1994).

Hö och spannmålsskörd är jämförelsevis tidskritiska moment i produktionen. Eftersom de
infaller vid väsentligt skilda tidpunkter under vegetationssäsongen kommer de arbetsintensiva
perioderna att äga rum på olika tider i förhållande till ett visst radioaktivt nedfall. Hur stor del
av arealen som används för skilda produktionsinriktningar inom olika regioner är därför av
betydelse för bedömning av sårbarheten och dess tidsberoende med avseende på radioaktivt
nedfall. I fig. 7 illustreras produktionsinriktningens fördelning på spannmål respektive foder
(fodersäd och vallfoder) samt bete. I skogsbygder och i Norrland dominerar inriktningen på
djurfoder, medan på slättbygderna i södra och mellersta Sverige en förhållandevis stor del av
produktionen ägnas åt spannmål och övriga grödor.

Ett typiskt mönster för arbetsinsatsen - och hur den återspeglas av fördelningen på
spannmåls- och höproduktion - illustreras i figur. 8 rörande företag i Skåne (Gss) och i
Norrland (Nn). Under juni är den totala arbetstiden per arealenhet betydligt högre i norra
Sverige än på slättbygderna i Götaland. Den intensiva fasen under spannmålsskörden i
september medför däremot lång arbetstid i fält särskilt på slättbygderna i söder. Antalet
timmar i fält under olika faser av produktionscykeln har naturligtvis betydelse för
dosbelastningen till personal och hur den fördelas över tiden efter nedfall. Besluten om hur
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fortsatt verksamhet skall ske inom jordbruket i drabbade regioner beror i hög grad på hur nära
förestående arbetsintensiva moment är, och om de inte kan senareläggas utan negativ effekt
på avkastningen.

Total arbetstid per vecka i falt
[tim/l 00 ha]

160 T

120 ..

80 -.

40 - -

10 20 30 40

Fig. 8. Fördelning av arbetstid per vecka i fält på Götalands södra slättbygder (Gss) och
i nedre Norrland (M?). Arbetsinsatsen anges per 100 hektar och utgör ett medelvärde
över de olika produktionsinriktningarna i regionen (Ulvsand och Lönsjö 1994).

Tidskritisk verksamhet och exponering vid vegetabilieproduktion
För de produkter som normalt är av stor betydelse är de tidskritiska verksamheterna främst
sådd, slätter och skörd. Beräknade doser under olika faser av produktionscykeln för spannmål
respektive för foder och bete redovisas av Ulvsand och Lönsjö 1994.

Under antagandet, att huvuddelen av arbetet utförs med i någon mån strålskyddande inverkan
av använda jordbruksredskap och maskiner, och att arbetstiden för övrigt är jämnt fördelad på
verksamhet inomhus och utomhus, beräknas den resulterande exponeringen uppgå till
omkring 70% av den vid helt oskyddat utearbete - vilket kan uttryckas så, att den aktuella
viktade skyddsfaktorn är 0.7.

Minskad dos genom senareläggning av arbete i fält
Lantbrukspersonalen drabbas naturligtvis av större doser om nedfallet sker strax före en rela-
tivt arbetsintensiv fas i fält (se arbetsinsatsen fördelning i södra och norra Sverige enligt
fig. 8), särskilt om arbetet drivs vidare utan fördröjning. En senareläggning av förestående
arbete bör minska dosbelastningen, på grund av att avklingningen sker förhållandevis snabbt
tidigt efter nedfall. Sårbarheten - i termer av dos till personal - vid en given tidpunkt för ett
tänkt nedfall, är således betingad av vegetationssäsongens typiska förlopp i den aktuella
regionen, produktionsinriktningen (t.ex. spannmål eller vallfoder),
mekaniseringsgraden/arbetsbehovet och hur känsligt det förestående arbetet är med avseende
på fördröjningar. Betydelsen av sådana faktorer har belyst genom en analys av dosbilden med
fokus på särskilt arbetsintensiva och relativt tidskritiska moment (Ulvsand och Lönsjö 1994).
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I figur 9 anges de totala doserna vid fortsatt arbete utan fördröjning m.a.p. två tidpunkter: en
högintensiv period under försommaren och en under sensommaren. Beräkningarna är gjorda
med utgångspunkt från 6 respektive 24 timmar gammalt nedfall i södra- (Gss), mellersta- (Ss)
och norra- (Nn) Sverige.

Dosberäkningarna baseras på att nedfallet har upphört just innan det intensiva arbetet i regio-
nen påbörjas (hö- respektive spannmålsskörden). På så vis illustreras speciellt ogynnsamma

T. j i x: j r^. j i 0 1 f j. fal1 under samma faser iProduktionsdos [tusendels manSv] per foretag produktionscykeln. Eftersom

vegetationssäsongen börjar
avsevärt tidigare i södra
Sverige än längre norrut
kommer kalendertiden för
likvärdiga faser i produktionen
att skilja sig åt. De tidpunkter
som valts för nedfallet och
motsvarande beräknade
kollektivdoser anges i texten
till fig. 9. Det faktum att
företagen är mindre i norra
Sverige - eller omvänt: att det
går omkring tre gånger fler fö-
retagare per 100 ha i Norrland
än på slättbygderna i Svealand
eller södra Götaland - återspeg-
las i lägre arbetsinsats och där-
med lägre erhållen kollektivdos
under fältarbetet per företag i
norr jämfört med söderut. Ur
dossynpunkt är däremot skill-
naderna per arealenhct i all-
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Fig. 9 Den totala dosen per företag (med beaktande av re-
sulterande strålskydd genom användning av jordbruksma-
skiner och vistelse delvis i fält och inomhus) till personal
under återstående arbete i fält till dess årets skördearbete
avslutats i södra- (Gss), mellersta- (Ss) och norra- (Nn)
Sverige. Första veckans dos under helt oskärmade förhållan- företagen av enmans- eller
den är satt till 100 mSv per 100 ha. Resterande arbete familjejordbruk och i ökad grad
påbörjas när nedfallet är 6 eller 24 timmar gammalt vid ju längre norrut de är belägna
tidpunkter under vår respektive höst enligt tabell l (Andersson et al. 1993). I
(Ulvsand och Lönsjö 1994). praktiken kommer således det

mesta av kollektivdosen per
företaag ofta att erhållas av en enda individ, eller ett fåtal. Fig. 9 indikerar därför i stort även
den regionala dosfördelningen på individnivå.

Betydelsen av senareläggning med avseende på totaldosen under fortsatt arbete till dess skör-
den är bärgad framgår av fig 10. Den relativa förändringen i total dos till personalen av att
efter ett nedfall dröja två dygn, en- eller två veckor innan arbetet ute i fält återupptas
illustreras här för regionerna (produktionsområdena) Gss, Ss och Nn. Exemplet gäller 6
timmar gammalt nedfall strax före spannmålsskörden. Andra fall med 24 timmar gammalt
nedfall eller nedfall före höslåttern har också analyserats (Ulvsand och Lönsjö 1994).
Tendensen är i stort densamma i samtliga fall. Redan ett par dygns senareläggning innebär en
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väsentlig reduktion i totaldosen över det återstående arbetet i fält, och skillnaderna mellan
områdena är obetydliga.

Olika fall har analyserats med syfte att indikera hur skillnader i produktionsinriktningen
mellan regionerna återspeglas i den ackumulerade dosen vid jordbruksarbete utomhus under
olika tidsintervall efter ett nedfall (Ulvsand och Lönsjö 1994). Ett nedfalls "ålder" påverkar
takten i det följande avklingnings- och exponeringsförloppet. De situationer som studerats
gäller 6 eller 24 timmar gammalt nedfall (tid räknad från explosionen) vid exponeringens
början - med förändringar i doshastigheten enligt figur 4. Dessutom beaktas tidpunkten, när
nedfallet inträffar i förhållande till arbetscykeln under året, med fokus på nedfall under
tidskritiska perioder under vegetationssäsongen.

I ett urval av sådana scenarier har den kumulativa och den totalt ackumulerade dosen beräk-
nats för olika fördröjning (ingen fördröjning, två dagars -, en veckas - och två veckors för-
dröjning) innan det förestående arbetet i fält återupptas eller påbörjas. Resultat från dessa
beräkningar illustreras i figur 10. Den gäller fall, där exponeringen börjar 6 timmar efter
explosionen och nedfallet har ägt rum just innan den arbetsintensiva spannmålssköden på
hösten. Detta betyder att tidpunkten för nedfall skiljer sig åt för regionerna (nedfallstid-
punkten är vecka 37 i Gss, 39 i Ss, och 40 i M?) för att låta händelsen inträffa vid jämförbara
faser i produktionscykeln. När exponeringen börjar 6 timmar efter explosionen, är dosen
under första veckan i förhållande till den totala dosen 80 % (medelvärde över samtliga regio-
ner) vid nedfall under våren och 85 % vid nedfall strax före skörd under hösten. Motsvarande
doser under första veckan (exponeringen börjar l dygn efter explosionen) är 70% respektive
78%.

Extern dos under fältarbete
[i procent av dos vid arbete utan senareläggning]

n

QNn

Ingen- Två dygns- En veckas- Två veckors
senareläggning

Fig. 10 Totala dosen i tre produktionsområden i Sverige under
återstående arbete till dess skörden bärgats: Gss (Götalands södra
slättbygder), Ss (Svealands slättbygder) and Nn (Norrland nedre).
Exponeringen startar 6 timmar efter explosionen, och nedfallet
inträffar strax före det intensiva skördearbetet på hösten. Dosen till
jordbrukspersonal har beräknats för olika lång senareläggning av
det förestående arbetet i fält (Ulvsand och Lönsjö 1994).
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Resultaten i figur 10 antyder också hur skillnader mellan regionerna avseende produktions-
fördelningen på spannmål och djurfoder inverkar på dosbelastningen. Det framgår att - vid en
vald senareläggning av det fortsatta arbetet- blir den relativa minskningen i dos ungefär lika
stor oavsett vilken region som berörs. I absoluta mått är dock skillnaderna betydande enligt
Ulvsand och Lönsjö (1994) och återspeglar regionala olikheter både i den totala arbetsinsat-
sen och dess fördelning under vegetationssäsongen (se fig. 9).

Storleken på den ackumulerade dosen under jordbruksarbetet kommer att vara starkt beroende
av när under säsongen som deponeringen av de radioaktiva partiklarna äger rum. Sker denna
under en period då antalet timmar i fält är litet blir naturligtvis den ackumulerade dosen också
liten. Detta belyses i fig. 11 som gäller produktionsområde Gss, där det framgår hur stor dosen
blir under närmaste veckan respektive under resten av tiden i fält till dess skörden är bärgad
under förutsättning att nedfallet har skett vecka 19, 23, 29 eller 37. Resultaten är en följd av
den ojämna arbetsintensiteten som åskådliggörs i fig. 8.1 regel avgörs totaldosen av tiden
under första veckans arbete i fält. Endast om den totalt ackumulerade dosen blir speciellt liten
(fallet med nedfall vecka 29 i fig 11) kan arbetet efter första veckan ge det dominerande
tillskottet.

Ackumulerad dos [man-mSv] under jordbruksarbete
40 ^

30..

20 ..

10 ...

vecka 19 vecka 23 vecka 29 vecka 37

arbete första veckan efter första veckan

Fig. 11. Dostillskotten per företag vid jordbruksarbete - som
startar när nedfallet är sex timmar gammalt - på Götalands södra
slättbygder (Gss) under första veckan respektive under återstående
tid för arbetet i fält till dess skörden har bärgats. Fördelningen
mellan dos första veckan och resterande tid visas för nedfall under
veckorna 19, 23, 29 och 37. Första veckans dos under helt
oskärmad exponering utomhus är satt till 100 mSv
(Ulvsand och Lönsjö 1994).

Om den radioaktiva markbeläggningen orsakas av flera explosioner fördelade över timmar till
något dygn, förlängs sannolikt nedfallsfasen. Om arbetet i fält återupptas, när nedfallet upp-
hört, utsattes personalen för exponering från radioaktiv beläggning av olika ålder. Jämfört
med förloppet efter en enstaka explosion sker som regel avklingningen långsammare i ett
sådant beläggningsfält. Exempel på detta ges i fig 12, där externdosen under fältarbete efter 5
explosioner fördelade över 15 timmar jämförs med den efter en explosion. Nedfall efter flera
explosioner ökar betydelsen av doser efter den första veckan. Av fig 12 framgår att omkring
en tredjedel av totaldosen till dess skörden bärgats erhålls under första veckan efter flera
explosioner, medan motsvarande för den enstaka explosionen är omkring två tredjedelar
(Ulvsand och Lönsjö 1994). Med senareläggning reduceras dosen i fält; främst på grund av
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minskad dos under första veckan efter återupptaget fältarbete. Effekten av senareläggning är
uppenbart gynnsammare efter en explosion. Det framgår dock av exemplet i fig. 12 att dosen
till personal kan reduceras avsevärt - även i fall med flera explosioner - genom att man
väntar med återupptagandet av arbete i fält under några dagar till veckor.

Extern dos under fältarbete
[i procent av dos när insatsen sker utan senareläggning]
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Fig. 12 Dos ackumulerad vid oskyddat arbete i fält under den första veckan
(mörkgrå) och under återstående tid till dess skörden bärgats (ljusgrå). Dosfördel-
ningens beroende av nedfallsförloppet illusteras för två fall: en enstaka explosion
respektive flera explosioner fördelade över en period av 15 timmar. Nedfallet antas
äga rum under våren (mitten av maj) och exponeringen börjar 24 timmar efter sista
explosionen (Ulvsand and Lönsjö 1994).

Ett fåtal fallstudier som de illustrerade genom fig. 10 och 12 utgör en otillräcklig grund för
generaliseringar. Baserat på hela materialet i rapporten av Ulvsand och Lönsjö (1994) kan
dock en fullständigare bild erhållas. Huvuddragen från dessa resultat återfinns i sammanfatt-
ningen sist i detta avsnitt om DOS UNDER RÅVARUPRODUKTIONEN.

Inverkan av senareläggning på skördeutfallet

En fördröjning av särskilt tidskritiska arbetsmoment i jordbruket kan påverka den
resulterande skörden både kvalitativt (t.ex. minskad proteinhalt och ökad fiberhalt i vallfoder)
och kvantitativt (t.ex. minskad cerealieproduktion genom fördröjd sådd, eller ökad
höproduktion genom för sen skörd). En uppskattning har gjorts av skördeminskningen för
olika cerealier med avseende på senareläggning av sådd med en till två veckor i förhållande
till optimal tidpunkt (Ulvsand och Lönsjö 1994). Som ett grovt mått kan
produktionsminskningen utifrån dessa resultat beräknas bli 10 % per veckas fördröjning av
sådden. Följaktligen verkar ingrepp i det reguljära jordbruksarbetet, vilket fördröjer relativt
tidskritiska moment med på sin höjd några dygn, leda till små och troligen obetydliga
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förändringar i skördeutbytet. Av skördestatistiken framgår dessutom, att variabiliteten
normalt är stor mellan olika år i skördeutfallet för de olika spannmålsgrödorna, hö, ensilage
etc. En illustration av detta ges i figur 13 av den skuggade ytan. Den svarta linjen anger den
väntade minskningen i spannmålsskörden - som genomsnitt över de olika cerealierna - under
antagandet att skördeutfallet reduceras proportionellt mot tiden för senareläggning av sådden.

Förutom i flesta fall rent negativa effekter-bl. a. förändringar i nettoproduktionen och
försämrat näringsvärde - kan en fördröjning som gäller tidpunktern för skörd vara positiv
med avseende på sänkningen av aktivitetskoncentrationen i den slutliga produkten. I tidigt
skede väntas uppehållstiden (halveringstiden) röra sig om ca 14 dygn för radioaktivt nedfall -

Bedömd nedgång i spannmålsskörden
[ % av produktionen i genomsnitt över många år]

25 ,

20 ..

O

Typiska fluktuationer kring genomsnittlig skörd
mellan olika år

Fig. 13 Väntad inverkan på skörden - som flerårigt genomsnitt över
olika spannmålsgrödor - av senarelagd sådd (dens svarta linjen).
Typiska årsvariationer i (procent av det genomsnittliga) skördeutfallet
indikeras av det skuggade området. Data från Ulvsand och Lönsjö 1994.

i form av extern kontaminering - när det deponerats direkt på grödornas växtdelar ovan jord.
Om nedfall har skett kort tid innan skördetillfället, minskar återstoden av depositionen på
växtdelarna ganska snabbt, främst genom vädrets inverkan. Under sådana förhållanden leder
givetvis en senareläggning jämfört med den normala tidpunkten till något lägre
koncentrationer av de radioaktiva föroreningarna i den slutliga skörden.

Tidskritisk verksamhet och exponering vid animalieproduktion
Radioaktivt nedfall berör djurskötseln på flera sätt. Viktiga frågor gäller exponering av
människor och djur samt kontaminering av animalieprodukterna.

Ifall kor fortfarande går på bete vid nedfallet, behöver de snabbt inställas för att undvika bety-
dande intag av radioaktiva nuklider. Inställningen har betydelse, dels för att minska radioaktiv
kontaminering av animalieprodukterna i tidigt skede - framförallt mjölk - dels för att minska
risken för akuta strålskador hos djuren.
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Exponeringen av personalen i samband med åtgärderna att få in korna från betet tidigt efter
nedfallet skulle ske i ett strålfält som inte hunnit klinga av någon längre tid och framstår
därför som särskilt viktig att beakta. Som underlag för beslut om inställningen kan
dosbelastningen till personalen vid en sådan insats bedömas med hjälp av avklingnings-
förloppet tidigt efter nedfall (enligt fig. 3), bedömd vistelsetid ute i fält vid hemtagning av
djuren och den aktuella doshastigheten. På motsvarande sätt kan man beräkna exponering
under mera rutinmässig - och i olika grad tidskritisk - verksamhet. Inomhusvistelse i
samband med djurskötsel eller vegetabilieproduktion reducerar exponeringen i princip på
samma sätt. Skyddsfaktorerna i tabell 2 och fig. 6 för ekonomibyggnader (Andersson et al.
1993) kan därför användas för att uppskatta dosen vid arbete med installade djur.

Strålskador på djur och prognoser över kontaminering av animalierna behandlas vidare i de
närmast följande avsnitten.

Akuta strålskador hos boskap och odlade växter

Skador på djur
Strålskador på djur kan uppstå främst genom den externa y-strålningen och kontakt med P-
strålande nuklider. Känsligheten grundar sig i det senare fallet på att betande djur kan få i sig
radioaktiva partiklar, som främst genom P-strålning skadar vävnader i mag-tarmkanalen [43].
Strålbrännskador på huden kan också induceras genom att radioaktiva partiklar från nedfallet
fastnar i hårremmen på djuren. Av särskild vikt är effekterna på betande kor, särskilt mot
bakgrund av mjölkens centrala roll även i kriskosten. Korna är synnerligen känsliga, särskilt
för skador på förmagarna, på grund av att de genom betet kan få i sig aktivitet från en relativt
stor yta. Den radioaktiva beläggning som svarar mot betydande risk för funktionella skador
hos betande kor (genom intag av omkring 4 GBq aktivitet med betesgräset) nås vid uppmätta
doshastigheter överstigande ca l u.Sv/timme - avläst på instrument som hålls l m över
markytan [2]. Doser från y-strålning i omgivningen uppvisar relativt jämn fördelning i hela
kroppen. Verkan är dosratsberoende [2], men det fordras mer än 2 Gy för att dödligheten ska
bli betydande från enbart helkroppsexponering.

Skador på växter
För växter skulle skador genom joniserande strålning i princip kunna vara av intresse både
med avseende på överlevnad och avkastning. Som regel gäller att stråldoser från y-strålning,
som reducerar avkastningen till 50%, s.k. YD5Q, inte minskar överlevnaden för grödan i
betydande grad [31], YD5Q för växande spannmålsgrödor ligger i intervallet 10-40 Gy. Efter
sättning påverkas potatis ännu mindre av strålningen än säden. Innan groning är frön i
allmänhet mer resistenta mot exposition än de växande plantorna av samma art. Extern y-
strålning som reducerar överlevnaden till 50%, LD5Q, för spannmålsutsäde kräver doser på
cirka 100 - 300 Gy. Sättpotatis är däremot strålkänsligare. En exposition som överstiger ca 15
Gy på lagringsplatsen skulle kunna innebära att avkastningen går ned till hälften vid odling av
sådan sättpotatis. Effekterna av P-strålning är inte fullt så väl kända, men ¥059 väntas vara
av ungefär samma storleksordning som för y-strålning med avseende på spannmålen.

Till skillnad från verkan av P-strålning i fallet med idisslare fordras således förhållandevis
höga doser för att få betydande strålningseffekter på vegetabilierna. Sådana nivåer kan
knappast uppnås annat än över begränsade områden - och relativt nära explosionspunkten
eller utsläppskällan - varför avkastningsförsämringar på de viktigaste vegetabilierna saknar
praktisk betydelse för konsekvensbedömningarna avseende radiaksituationer.
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Sammanfattning
av effekter av senareläggning och dos

DOSER UNDER ARBETE UTOMHUS OCH EFFEKTER AV SENARELÄGGNING

DEN totala dosen under fältarbetet beror
a) starkt på hur nära i tiden efterföljande arbetsintensiva faser ligger m.a.p. arbete i
fält, b) endast svagt på hur lång period som återstår tills hela skördearbetet slutförts;

FÖRSTA veckans dos - i fall baserade på en enstaka explosion - utgör med få undantag mer än
halva den dos som totalt ackumuleras under det fortsatta arbetet till dess skörden
bärgats;

REDAN en två dagars senareläggning innebär en avsevärd minskning av den dos som
personalen får vid återupptagande av arbetet i fält;

MEDELDOSEN vid jordbruket inom ett produktionsområde är ganska okänslig för den relativa
fördelningen av arbetstiden på produktion av spannmål respektive djurfoder (fodersäd
och vallfoder);

SENARELÄGGNING ger en mindre effektiv reduktion av personaldosen i samband med relativt
"gammalt" nedfall (t.ex. 24 timmarfallen) än vid "färskt" nedfall (6 timmarsfallen),
eller efter ett flertal explosioner - fördelade över ett halvt dygn eller längre -jämfört
med en enstaka explosion;

SKÖRDEMINSKNINGEN för spannmål vid senareläggning av sådd beräknas grovt bli 10 % per
veckas fördröjning.

STRÅLSKADOR p A DJUR OCH VÄXTER
KORNA SOM GAR PÅ BETE är strålkänsliga genom att de kan få i sig relativt stora mängder

P-aktiva nuklider, och det finns risk för funktionella skador hos korna (främst skador
på förmagarna) vid radioaktiv beläggning på betesgräset som motsvarar doshastigheter
överstigande ca l u,Sv/timme - avläst på instrument som hålls l m över markytan. Det
fordras dock mer än 2 Gy från externstrålningen (y-strålningen) för att dödligheten
skall bli betydande från enbart helkroppsbestrålning av djuren.

VERKAN PÅ VEGETABILIERNA blir inte betydande annat än vid så höga doser att det saknar
praktisk betydelse i radiaksituationer.

Kontaminering av råvaror
Prognoser i olika tidsperspektiv över aktivitetskoncentrationerna av de viktigaste nukliderna i
vegetabilier och animalier behandlas av Eriksson et al. (1994) respektive Eriksson och
Andersson (1994). Resultat presenteras för samma 8 jordbruksområden som diskuterats
m.a.p. doser till personal under arbete i fält. Man utgår härvid från den radioaktiva belägg-
ning som svarar mot en veckodos oskyddat i det fria av 100 mSv - med början l dygn efter
explosionen. Baserat på mätningar av doshastigheten och omräkning till veckodos kan därför
i princip varje beläggningssituation skalas mot den använda normen 100 mSv, och på så vis
enkelt ge en tidig prognos över hur allvarlig kontamineringen väntas bli på olika sikt. Genom
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valet av veckodosen 100 mSv belyses förhållanden, där det sannolikt är motiverat att försöka
bärga skörden, förutom att möjligheterna att nedbringa personaldoserna är intressanta.

Fem olika tidpunkter för nedfallet studeras i delrapporterna (Eriksson et al. 1994, Eriksson
och Andersson 1994). Hur de infaller i tiden bestäms av vegetationsperiodens utsträckning
och grödornas regionala utveckling. I stället för att utgå från samtidigt nedfall över alla
regionerna är nedfallstillfället ansatt till ekologiskt likvärdiga faser av vegetationssäsongen
under dess successiva förändring från södra till norra Sverige. På så vis ökas tillförlitligheten
i interpolationer till andra tidpunkter.

0.05

Sr-89
[Bq/kgts*perBq/m2]

15 20 25 30

0.4
Sr-90
[Bq/kg ts per Bq/m2]

20 25 30

0.4

0.3

0.2

0.1

Cs-137
[Bq/kg ts per Bq/m2]

15 20 25 30

Tidpunkt för nedfall
[Vecka]

Fig 14 Överföringen av S9Sr, 90Sr och 137Cs till
vallfoder beroende på när nedfallet sker i
södra (Gss), mellersta (Ss) och norra (Nn)
Sverige. Aktivitetskoncentrationen i vallfodret
relaterad till markbeläggningen avser
tidpunkten början av oktober. (Eriksson et al.
1994).

*) ts avser grödans torrsubstans

Överföring av viktiga nuklider i
olika tidsperspektiv

Nedfall under vegetationsperioden fångas i
varierande grad upp av de olika kategorier av
grödor - i huvudsak betesmarksvegetation,
växtföljdsvallar och spannmålsgrödor - som
dominerar växtodlingen i landet. Det förelig-
ger stor risk för snabb överföring av radioak-
tiva nuklider från nedfallet till animaliska
produkter, i synnerhet via betesvegetationen
(Eriksson et al. 1994). Den radioaktiva be-
läggningen kontaminerar betet, som de när-
maste veckorna efter depositionen håller kvar
betydande mängder radionuklider. Den di-
rekta kontakten med nedfallet innebär att även
nuklider som endast i ringa grad - eller inte
alls - tas upp i växten förekommer som ytlig
förorening på betet. Eftersom transporten t.ex
i näringskedjan bete-ko-mjölk är kort, kan ett
stort antal nuklider hinna överföras till
betande djur. Omvänt kan betesmarkernas
användning förhindras till dess de kortlivade
nukliderna - framförallt 131I (se överföringen
från bete till mjölk i fig. 16) - har avklingat
tillräckligt mycket.

Längre transporttid över näringskedjorna
gäller i allmänhet för vallproducerat foder av-
sett för vintern och spannmålsgrödor, som
kommer till utnyttjande främst i samband
med följande års konsumtion. Av stor
betydelse är överföringen till animalie-
produkterna och till livsmedel av nuklider
med tillräckligt långa halveringstider som
vissa cesiumisotoper (137Cs,134 Cs) och stron-
tium-isotoper (89Sr, 90Sr).
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Kontaminering av vegetabilier
Allmänt gäller att grödor, med stor växtmassa och normalt stor användning som foder, utgör
en jämförelsevis stor risk för överföringen till humankosten - särskilt i tidiga skeden efter
nedfall. När det gäller höskörden är sårbarheten (uttryckt som mängd kvarvarande aktivitet i
fodret) störst om nedfallet inträffar strax före första skördetillfället. Detta framgår av fig. 14,
som också indikerar den tidsförskjutning i sårbarhetsmaximum som sker ju längre norrut
produktionsområdena är belägna. Det är uppenbart att situationen är likartad i alla regionerna
med avseende på känsligheten för upptag under vegetationsperioden i vallgrödor för
höberedning. Figur 14 illustrerar kvoten mellan upptaget (aktivitetskoncentrationen av
respektive nuklid i hö) och mängden av nukliden i nedfallet per m2. Detta relativa mått gör
det möjligt att utnyttja resultaten för prognoser även av nedfall - t.ex. utsläpp efter olycka i
kärnkraftverk - som avviker starkt från schablonen för markbeläggningen efter
kärnvapenexplosion.

I produkter där enbart frökärnorna används undviks mycket av den ytliga föroreningen,
eftersom den till stor del avlägsnas vid skörd eller i förädlingsstegen. Det senare gäller
exempelvis brödsädesspannmålen, för vilka nuklidhalten efter skörd ytterligare nedbringas
vid förmalning till mjöl, då kliet avskiljs. Halm från sådana spannmålsgrödor innehåller det
mesta av det uppfångade radioaktiva materialet. Förutsatt att halmen inte utfodras når det
således inte vidare i direkta näringskedjor till människan, utan recirkuleras i ekosystemen be-
roende på hur halmen tas tillvara.

Spannmål av höstsäd och vårsäd håller ungefär lika höga halter av radioaktivt cesium.
Detsamma gäller för strontium, förutsatt att nedfallet inträffar de närmaste veckorna före
skörden. Har nedfallet skett tidigare under säsongen håller däremot höstsäden efter skörd

Halter av Sr-89 och Cs-137 i spannmålskärna
100

;: [kBqperkgts]

0.1 ,-

0.01

<— Cs-137 höstsäd

__x-_ Cs-137 vårsäd

• Sr-89 höstsäd

—»-- Sr-89 vårsäd

110 130 150 180 200
:-'ig. 15 Överföringen av 137Cs och 89Sr (de under första året viktigaste nukliderna i
den aktuella näringskedjan) till höst- respektive vårsådd spannmål med avseende på
läget i december under nedfallsåret. Halterna svarar mot 100 mSv (utan skydd i det
fria) extern dos från markbeläggningen under en vecka med start l dygn efter
kärnvapenexplosionsen. Nivåerna ger en allmän bild av situationen i alla regioner
söder om Ssk. (Baserat på data från Eriksson et al 1994).
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generellt högre halter, vilket framgår av fig. 15. Nivåerna ger en allmän bild av situationen i
samtliga produktionsområden belägna söder om Ssk. För den senare och för
norrlandsregionerna fås en likartad bild vid motsvarande faser under vegetationsperioden -
vars början där är framskjuten ca tio respektive tjugo dagar. För nedfall som kommer efter det
att grödorna hunnit bli relativt utvuxna - dvs. från början av juni - är nivån i spannmålen för
1T7Cs omkring tio gånger lägre än den för 89Sr under slutet av nedfallsåret. Under motsvarande
tid är halterna av 90Sr ungefär fem gånger lägre än för 137Cs. Sönderfallet av I37Cs är så litet att
det - även på ganska lång sikt - obetydligt påverkar halterna i spannmålen. s9Sr avklingar
däremot förhållandevis snabbt. Det dröjer därigenom inte fullt ett halvt år innan dess aktivitet
understiger den för 137Cs, som därefter utgör den radiologiskt viktigaste föroreningen.

Halterna av 90Sr och 137Cs i potatis har beräknats med utgångspunkt från försök [58,59 ], där
blasten kontaminerats med lösningar av Sr- och Cs-nuklider vid olika utvecklingsstadier hos
grödan och olika tidsintervaller mellan applicering och skörd. I dessa försök har radionukli-
derna tillförts med en begränsad vätskevolym (motsvarande någon mm nederbörd) och under
kort tid, vilket medfört att kvarhållningen på grödan sannolikt varit effektivare än i en tänkt
nedfallssituation med regn under längre tid. Resultaten från experimenten kan därför anses
representera extremt ogynnsamma förhållanden [59],

Den initiala kvarhållningen av våtdeponerad aktivitet ökar med bladmassan och är således
störst då blasten är helt utvuxen och i det närmaste marktäckande. Radioaktivt cesium tas lätt
upp via bladen och överförs (translokeras) vidare till knölarna. Detta leder till att
cesiumhalten ökar allteftersom näringsinlagringen i dessa ökar [58]. Sammantaget leder detta
till att cesiumhalterna i potatisen kan väntas bli högst i de fall depositionen kommer när
blasten är relativt utvuxen, men då det fortfarande är några veckor kvar till skörden.

I försök på Ultuna [58] överfördes som mest ca 15% av den 134Cs-aktivitet som initialt
fångats upp av blasten. Relateras halten i knölarna (per kg torrsubstans) till depositionen (per
m2) ger de olika försöken [58,59] en transferfaktor som maximalt uppgår till 0.02-0.06
(nWkg).

Radiostrontium translokeras i mycket lägre grad än radiocesium från blasten till knölarna. I
försöken på Ultuna erhölls inga detekterbara halter av radiostrontium i knölarna medan det i
en engelsk undersökning [59] uppmättes transferfaktorer av storleksordningen 0.01 (m2/kg).

Värden för kvoterna mellan halt i knölarna och depositionen baserade på potatisens färskkvikt
bedöms vara omkring en faktor fem lägre än motsvarande baserade på torrvikt, l sämsta fall
väntas därför en deposition som leder till veckodosen 100 mSv under oskyddad vistelse i fält
första veckan efter nedfall (innehållande 14.7 kBq 137Cs respektive 11.3 kBq 90Sr per m2,
Eriksson et al. 1994) ge halter i skördad potatis (färskvikt) som för '37Cs skulle ligga på nivån
50-200 Bq/kg, medan motsvarande halter för 90Sr skulle vara ca 20 Bq/kg.

Nuklidtransport från foder till mjölk och kött
I näringskedjan bete-ko-kött/mjölk sker ett snabbt och effektivt upptag i produkter av stor
betydelse i livsmedelsförsörjningen. Animalieproduktion baserad på husdjursskötsel är
således mycket sårbar för radioaktivt nedfall. Halterna av radioaktiva nuklider i mjölk och
nötkött avgörs främst av föroreningsgraden i grovfodret medan halterna i fläskköttet
återspeglar föroreningssituationen för fodersäden. Både för nedfall i samband med
kärnvapenexplosioner och utsläpp vid allvarliga olyckor i kärnkraftverk utgör radionuklider
av cesium, jod och strontium de viktigaste med tanke på intern exponering. Denna del av
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studien redovisas av Eriksson och Andersson (1994). I det följande återges resultat från detta
arbete.

Det tidsberoende nuklidintaget hos husdjuren påverkas av hur nuklidhalterna i olika
foderkomponenter och ytjord förändrats med tiden. Beräkningar av nuklidöverföringen har
gjorts enligt teoretiska modeller, som beskrivs i arbetet. De foderkomponenter som medtagits
i beräkningarna av nuklidintaget utgörs av på gården producerat betesgräs, vallfoder i form av
ensilage och hö samt foderspannmål. Av de fyra viktigaste nukliderna 137Cs, 90Sr, S9Sr, och
131I, dominerar de två senare - kortlivade - nukliderna i animalierna under nedfallsåret. 90Sr
och 137Cs kan dock under följande år, när 89Sr- och 131I- nukliderna sönderfallit, fortfarande på
vissa gräsmarker utgöra en betydande föroreningsrisk för mjölkproduktionen. Nuklidintag
och utsöndring i mjölk närmar sig en jämvikt relativt snart, medan motsvarande för halterna i
kött dröjer en till ett par månader - förutsatt nuklidintaget är någorlunda jämnt under
perioden.

Transporten av radioaktiva nuklider i nedfallet över näringskedjorna till mjölk och kött har
särskilt analyserats för fem olika situationer, svarande mot att nedfall sker vid följande
tidpunkter:

I. Före betessläppningen av djuren (tre veckor före);

II. / samband med betessläppningen;

III, IV, V. Efter betessläppningen (tre, sju respektive tio veckor efter).

Alternativet med det tidiga vårnedfallet ligger tidsmässigt nära den situation som rådde vid
Tjernobylnedfallet [46] och orsakar inledningsvis ett förhållandevis måttligt totalt intag. Vid
nedfall under sommarperioden blir kontamineringen betydligt större. I dessa fall domineras i
början det totala aktivitetsintaget av andra mer kortlivade nuklider än de som ovan
identifierats som de fyra viktigaste. Tillsammans med övriga externa strålningsproblem
understryker detta behovet av lämpliga åtgärder insatta tidigt för att hindra direkta strålskador
i djurens tarmkanaler och förorening av mjölk och kött vid nedfall under betesperioden.

Tendensen till ökande initiala intag ju senare nedfallen äger rum beror på att den modell, som
används av Eriksson och Andersson (1994) för beräkning av överföringen, tar hänsyn till att
gräsets tillväxt avtar med tiden och är långsammast på hösten. Foderbehovet tillgodoses
emellertid genom att nya arealer med gräsåterväxt efter hö- och ensilageskördarna öppnas för
betning. Betesarealen ökar men utspädningen av nedfallet minskar pga den minskade
tillväxten. Detta medför att djuren måste avbeta större ytor per dag och därigenom intar större
aktivitetsmängder från nedfallet än tidigare under säsongen.

Tidigt skede efter nedfall
De maximala nivåerna i tidigt skede och dynamiken i förändringen av halten radioaktivt
cesium i mjölk skiljer sig främst mellan förhållandena med nedfall före betesperioden (dvs.
typfall I) och under betesperioden (typfall II-V). Vid normal betning i de senare fallen
reduceras halten i betesgräs och i mjölk relativt snabbt, och har drygt tre veckor efter nedfall
minskat till 10% av den tidiga maximumnivån. Överföringen av 90Sr till mjölk visar samma
tendens som den för cesium vid olika nedfallstidpunkter. Halterna är dock betydligt lägre.

Under förutsättning att djuren får gå kvar på betet ger 131I de största problemen under första
månaden efter nedfall. 131I avklingar snabbare än S9Sr, och den senare framstår som ett relativt
större problem efter omkring en månad. Fig. 16 anknyter till kontamineringen i tidigt skede
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efter nedfall, svarande mot externdosen 100 mSv under första veckan i det fria, om vistelsen
utomhus i beläggningsfältet startar l dygn efter explosionen. Det övre diagrammet i figur 16
visar förhållandet, när nedfall inträffat 3 veckor före betesperiodens start för säsongen. I det
nedre diagrammet i figur 16 gäller tidpunkterna för situationen direkt efter nedfall under
betessäsongen och 3 respektive 6 veckor senare - förutsatt att betesperioden normalt fortfa-
rande skulle pågå då. Tillväxt av betet och upptag via rötterna modifierar förhållandena i
någon mån under betesperioden och mellan regionerna. Detta beaktas i resultaten från
Eriksson et al. (1994) och Eriksson och Andersson (1994). För en grovprognos i tidigt skede
kan dock det förlopp som åskådliggörs i fig 16 anses ge en allmän bild av situationen.

Den per ko överförda nuklidmängden till mjölk fram till slutet av nedfallsåret beräknas inte
variera mycket mellan olika områden. Skillnader i markegenskaper och i betesperiodens
längd motverkar varandra m.a.p. överförd radioaktivitet och gör de resulterande differenserna
små. Överföringen av '-17Cs är effektivast och följs i ordning därnäst av I311,90Sr och S9Sr.
Nedfallet av de två kortlivade nukliderna - S9Sr, 131I - är dock så mycket större än de båda
långlivade, att de ändå som regel avgör vilka åtgärder som bör tillgripas.

Halter av Sr-89 och 1-131 i mjölk
[kBq/kg]

Nedfall
3 veckor före betesperioden

100 T

10
Sr-89 nedf.Sv.
före betesperioden

1-131 nedf.Sv.
före betesperioden

0.1

Direkt- 3 veckor- 6 veckor- Betestidpunkt
efter start av betesperioden

Halter av Sr-89 och 1-131 i mjölk
[kBq/kg]

Nedfall under betesperioden

Sr-89 under
betesperioden

1-131 under
betesperioden

Direkt- 3 veckor- 6 veckor- Betestidpunkt
efter nedfall

Fig. 16 Överföringen till mjölk av de i tidigt skede viktigaste nukliderna i
nedfall, som svarar mot 100 mSv (utan skydd i det fria) extern dos från
markbeläggningen under en vecka med start l dygn efter explosionsen.
Allmän bild av situationen i alla regionerna.
(Baserat på data från Eriksson och Andersson 1994).
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Föroreningen på längre sikt
MJÖLK
Några månader efter ett nedfall - då det mesta av 131I har hunnit avklinga (se fig. 16) - utgör
89Sr, 90Sr och 137Cs de största problemen. Väntade halter i mjölk under
stallutfodringsperioden visas för två situationer i fig 17, baserade på om nedfallet skett under
våren eller sommaren (men under i övrigt likvärdiga förhållanden). Individdosen till personal
under första veckan vid jordbruksarbete utomhus, och den mot denna svarande
aktivitetskoncentrationen av de olika nukliderna i markbeläggningen utgör grunden för denna
uppskattning. Internationella organisationer [9] - Food and Agriculture Organisation (FAO)
och World Health Organisation (WHO) - har bedömt vad som kan vara acceptabla halter av
olika radioaktiva nuklider i livsmedel vid internationell handel. Sådana övre gränser för
halterna i livsmedel är markerade i figur 17. Den grå zonen i samma figur anger ett intervall,
under vilket särskilda åtgärder knappast behöver vidtagas och över vilket motåtgärder
rekommenderas [10], Nivåerna gäller varje nuklid för sig. Avsikten med att lägga in sådan
gränser i figuren är att indikera, hur betydelsen av kontamineringsproblemet kan
åskådliggöras i komprimerad form för läsarer^beslutsfattaren. Figuren antyder vilken period
för nedfallet som leder till relativt höga halter i mjölken, och vilka nuklider som bidrar (och
hur mycket) i början och slutet av stallutfodringsperioden. Man får på så vis en uppfattning
om hur kraftigt säsongsberoendet inverkar på halterna i produkten. Kontamineringen svarar
mot en dos på 100 m Sv - oskyddat i det fria under en vecka - med start ett dygn efter
explosionen.

Aktivitetskoncentration i mjölk
rVT-^n /k" O" 1 H nedfall under våren

10,

l

0.1

0.01

0.001

nedfall strax före höskörden

10,

l
Oktober

0.1

0.01

Bi,.-•'

April nästa år

Cs-137 Sr-89
0.001

Sr-90 Cs-137 Sr-89 Sr-90
Figur 17
Väntade nivåer i mjölk av Cs-137, Sr-89 och Sr-90 under
stallutfodringsperioden (A:börian av Oktober, B:slutet av April
under nästa år). Effektiviteten för upptag ,"Seasonality",
indikeras för nedfall som sker under tidig vår B > jämfört med
strax före höskörden | |, (Eriksson et al. 1990).
Aktiviteten motsvarar den i nedfall från kärnvapenexplosioner
vid en dosnivå på 100 mSv vid oskyddad exponering under första
veckan efter deposition. Linjen ( ) markerar den av FAO/WHO
rekommenderade maximala nivån för produkter i internationell
handel, och ( ) antyder ett föreslaget intervall över vilket
motåtgärder rekommenderas, och under vilket inga omedelbara
åtgärder är nödvändiga.

40



Koncentrationen i mjölk baseras på utfodringsmönster typiskt för slättbygder i Svealand [25].
Radionuklidhalterna i djurfoder - och således även innehållet i kött och mjölk - påverkas av
förändringar i betesgräsets tillväxt under vegetationsperioden. När biomassan hos betesgräset
ökar, minskar aktivitetskoncentrationen. Tillgången på färskt bete är högst tidigt under
tillväxtperioden. Bete ersätts därför successivt med ökande mängder av annat foder.

Beträffande aktiviteten i vinterfodret är det väsentligt att känna till, under vilken period som
hö och ensilage skördas, eftersom halterna under stallutfodringsperioden följande höst och
vinter är högst, när nedfallet kommit strax före hö- och ensilageskörd. Tidpunkten för denna
skörd kan variera mellan skilda regioner av klimatskäl och har beaktats i de rapporter som
bildar underlag för analysen av halterna i vegetabilier ([25],Eriksson et al. 1994) och ani-
malier (Eriksson och Andersson 1994) i regionerna från södra till norra Sverige. Både om
nedfallet kommer före vegetationsperioden (eller mycket tidigt under denna, dvs. typfall I)
och efter höskörd (IV och V) ger vinterfodret lägre cesiumhalt i mjölk än under slutet av
betesperioden.

Syftet med exemplet i fig. 17 är främst att belysa, hur viktiga nuklider identifieras, och illust-
rera hur dos till lantbrukspersonal i ett tidigt stadium efter nedfall i stort förhåller sig till kon-
tamineringsnivåer under senare faser. Den illustrerar förhållanden specifikt för slättbydger i
Södermanland. De variationer som förekommer framförallt i tidpunkten för skörd i olika
delar av Sverige modifierar i någon mån resultaten svarande mot förhållandet i andra
regioner, men förändrar dock inte informationen på något avgörande sätt med avseende på
behoven för tidiga lägesbedömningar och beslut.

41



FÖRORENING AV NÖTKÖTT OCH GRISKÖTT

Nuklidhalternas utveckling i nötköttet (se figur 18) visar likheter med den för mjölken.
Uppbyggnaden mot ett jämviktsläge mellan intag och utsöndring är dock inte lika snabb och
ger därigenom en långsammare anpassning till förändringar i fodrets halt av radionuklider.
Jämvikt mellan nuklidintag och utsöndring i kött efter inställning av kor på en stabil diet
beräknas ta ca 6 veckor för 137Cs, men något längre tid för 90Sr (Eriksson och Andersson
1994).

Halterna av radioaktiva nuklider i griskött grundar sig på en genomsnittlig utfodring per
slaktsvin uader senare hälften av uppfödningsperioden med 2.5 kg per dag av nedfallsårets
spannmål. Spannmålens nuklidhalter efter olika tidpunkter för nedfall har beräknats av
Eriksson et al. (1993). Generellt gäller att ju senare nedfallet äger rum desto större blir risken
för höga föroreningsgrader av fodersäden. De tidpunkter för nedfall som i figur 18 inträffar
sent under vegetationsperioden - dvs. relativt höga aktivitetsnivåer i fodersäden - leder
således genom kraftfodergivorna till en hög och stigande cesiumhalt i griskött och något
förhöjda värden även i mjölk och nötkött jämfört med förhållandena i perioden strax före. Då
det gäller 137Cs uppnås halter på ca l kBq per kg i griskött efter det sena nedfallsalternativet
utan särskilda motåtgärder.

Överföring av Cs-137 till nöt- och griskött

[m2 /kg]

Nedfallsdag

160 180 200 220

nötkött
. No —

nötkött

x— - Gss - p

griskött

< - No
griskött

Fig 18 Överföringen avser förhållandet i Gss och No i slutet av december
under nedfallsåret - efter nedfall vid olika tidpunkter före och under
vegetationsperioden. Den beskriver kvoten mellan aktivitetskoncentrationen av
137Cs i nötkött respektive griskött och den I37Cs-aktivitet per m2 som svarar mot
100 mSv (utan skydd i det fria) extern dos från hela markbeläggningen under en
vecka med start l dygn efter explosionen. Överföringen till mjölk är 20-25% av
den för nötkött. Baserad på data från Eriksson och Andersson (1994).
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Sammanfattning
av prognoser över halter i foder och viktiga livsmedelsråvaror

Mönstret för nuklidöverföringen till jordbruksprodukter från nedfall vid olika tidpunkter
under vegetationssäsongen, och sårbarheten för kontaminering av skörden, ger följande
kvalitativa bild (baserat på en markbeläggning svarande mot 100 mSv första veckan efter
nedfallet):

Vallfoder och spannmål
(Erikssonetal. 1994)

TIDIGT NEDFALL FÖRE VEGETATIONSPERIODENS BÖRJAN: Relativt låg förorening i
kommande foderlager. Betesmarkernas föroreningsgrad kan motivera fördröjd betes-
start. Spannmålsgrödornas användbarhet påverkas i relativt liten omfattning;

B NEDFALL EFTER VÅRSÅDDENS UPPKOMST: Måttlig föroreningsgrad på kommande
foder-och spannmålslager. Betesmarkerna är svårt förorenade - främst av 131I och 89Sr

- och deras användning är problematisk under några månader;

NEDFALL PÄ RELATIVT UTVUXNA GRÖDOR FÖRE HÖSKÖRD: Vallproduktionen nära

utslagning. Den första höskörden tillspUlogiven. En senare höskörd under hösten kan

dock utnyttjas. Betesmarkerna är i likartad situation som i fall B. Totalhalterna i den

blivande spannmålskärnan kommer att stiga jämfört med de i fall B. Vid den förutsatta

beläggningsnivån väntas 137Cs-halten överstiga l kBq per kg den l oktober.

Motsvarande nivå för 89Sr är 7 kBq per kg.

D NEDFALL EFTER FÖRSTA HÖSKÖRDEPERIODEN: Betesmarkerna är i samma läge som i

fall B och C ovan. Effekten på den senare vallskörden (vallskörd nr 2) blir måttlig.

Halterna i skördat gräs kan bli i nivå med eller högre än i fall A. Effekten på höstsådd

brödspannmål blir maximal och halten av 137Cs kan uppgå till närmare 2 kBq per kg

medan den för 89Sr blir omkring 10 gånger högre;

NEDFALL TIDIG HÖST (före spannmålsskörd): Betesmarkerna kommer i samma läge

som i fallen B - D. Föroreningsnivån hos vallskörd nr 2 blir avsevärt större än i D.

Även under förhållanden med otillräckligt foderlager bör skörden sannolikt ej

tillvaratas. Effekten på den kommande spannmålsskörden blir jämförlig med den i fali

D. I båda fallen är grödans användbarhet problematisk - och betingad av den aktuella

behovsbilden i en krissituation. Långtidslagring (ca l år fr.o.m. oktober) och

industriell skalning kan öka möjlighernatill utnyttjande av skörden
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Kött och mjölk
(Eriksson och Andersson 1994)

NÖTKÖTT OCH MJÖLK

A. NEDFALL FÖRE VEGETATIONSPERIODENS BÖRJAN ger ganska låga halter av radioaktivt
cesium och strontium både i nötkött och mjölk . Halten av 131I och s9Sr beräknas nå
upp till omkring 30 respektive 2 kBq per kg i mjölk inom några dygn efter betesstart. I
nötkött uppgår halten av I3II till några kBq per kg och av 89Sr till knappt l kBq per kg
efter någon veckas bete.

B,C,D. NEDFALL UNDER BETESPERIODEN leder snabbt till toppar i nuklidhalterna i mjölk på
drygt 2 MBq per kg för I3II, 30 kBq för 89Sr, 2 kBq för 137Cs, och 0.2 kBq för 90Sr.
Halterna minskar snabbt och efter 10 dygn understiger den för 131I 5% av toppnivån.
För radioaktivt cesium och strontium reduceras halterna till omkring 15% under
samma period. Nedfall under denna period ger också maximala nivåer i nötkött, men
fördröjt i förhållande till förloppen i betesgräs och mjölk. Halten av 137Cs kan nå 4
kBq per kg. Halten av 90Sr väntas understiga 0. l kBq per kg medan halterna av 89Sr
och I31I når upp till nivåerna 10- respektive 200 kBq per kg. Minskningen av 89Sr från
10 till l kBq tar ca 3 månader. Takten i reduktionen av 137Cs från sitt toppvärde är
ungefär densamma medan halten av 90Sr minskar långsammare. Toppvärdet för 131I
reduceras till 10% på 3 veckor under samma förutsättningar.

Efter inställning av korna väntas nuklidhalterna i mjölk understiga 0.3 kBq per kg av
137Cs, men hålla sig vid l kBq per kg för 89Sr. I kött beräknas halterna både av 137Cs
och 89Sr ligga på omkring l kBq per kg .

E. NEDFALL STRAX FÖRE SPANNMÅLSSKÖRDEN följer i tidigt skede samma mönster som i
B. Efter inställningen ligger aktivitetsnivåerna i såväl mjölk som kött på tredjedelen
till hälften av dem som beräknas fås vid motsvarande tid när nedfallet kommit strax
före höskörd.

GRISKÖTT

A-D. NEDFALL UNDER TIDIGA SKEDEN OCH i SAMBAND MED HÖSKÖRDEN ger relativt låga
halter i griskött, eftersom nuklidöverföringen sker främst via fodersäden - dess
föroreningsgrad ökar ju senare nedfallet äger rum under växtperioden. Halterna av
137Cs och 89Sr väntas understiga 0. l respektive 0.01 kBq per kg i grisköttet under

hösten.

E. NEDFALL STRAX FÖRE SPANNMÅLSKÖRDEN ger de högsta halterna och kan vid årets
slut i griskött uppgå till l respektive 0.3 kBq per kg av 137Cs och 89Sr .
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Förädlingsleden
Om radioaktivt kontaminerade råvaror tas tillvara i förädlingsleden, uppstår potentiellt radio-
logiska problem av olika karaktär, vilkas betydelse kan väntas variera kraftigt beroende på
typ av råvara och dess behandling. Det har bl.a. att göra med att tekniknivån inom livsmedels-
industrin varierar. Inom vissa delbranscher finns många manuella arbetsmoment, dvs, icke
slutna processlinjer samt hög persontäthet. Det är viktigt att de moment identifieras, där expo-
neringen för radioaktivitet kan bli förhållandevis hög. Dessutom kan problem uppstå, när man
processar kontaminerade råvaror, eftersom maskinutrustningen vid olika processlinjer blir
kontaminerad - och även eventuellt avfall. Man måste vara medveten om att det rör sig om
stora volymer avfall (Wickman 1990c, 1993) - i vissa fall mycket stora - samt att en del
processer kan leda till koncentrering av radionuklider i någon komponent.

De radiologiska problemen kan därför vara: a) PERSONALRELATERADE med avseende på
exposition under omhändertagande och bearbetning av råvaran - särskilt exposition från
relativt högkoncentrerat avfall, b) PROCESSRELATERADE och gälla kontaminering av lokaler
samt livsmedelsprodukter i processkedjan. Detta kan ske genom spridning av ytlig
kontaminering från råvaran, c) MHJÖRELATERADE och gälla hanteringen och konsekvenser av
eventuell deponering av stora avfallsvolymer, som genom processandet anrikat radioaktiva
ämnen- t.ex. vad som sker med vasslefraktionen inom mejeriindustrin.

Kontaminering eller dekontaminering vid hantering i förädlingsleden
I tidigt skede efter nedfall förekommer aktiviteten till stor del i form av extern kontaminerini:
på vegetabiliernas delar ovanjord. Hanteringen av ytligt kontaminerade grödor i de första ste-
gen under förädlingsprocessen kan därför leda till damning och radioaktiv förorening av
lokaler - och därigenom även påverka halterna i de slutliga produkterna. Eftersom den
externa kontamineringen sitter ganska löst i detta skede efter nedfall, är det möjligt att få bort
en hel del av aktiviteten genom en så enkel process som sköljning med vatten. Detta gäller
däremot inte för den del av den radioaktiva föroreningen som föreligger inkorporerad i
växtdelarna. På längre sikt, då kortlivade nuklider sönderfallit och upptaget av
radionukliderna 137Cs och 90Sr i vegetabilier dominerar, är aktiviteten hos vegetabilierna lägre
och de dammproblem, som förorsakas av det partikulära materialet på växtytorna är inte
längre av någon nämnvärd radiologisk betydelse.

Även förädlingen av animalieprodukter kan beröras, särskilt genom att djur som ej hållits
stallade under eller närmast efter nedfallet kan bära extern kontaminering och på så vis utgöra
en potentiell källa till föroreningar i förädlingsleden, om de inom den närmaste tiden därefter
får gå till slakt. Därför bör också hanteringen av slaktdjur och djurhudar beaktas i detta skede.

Nedfallssituationer, som är förenliga med beslut om skörd av vegetabilierna respektive som
inte påverkar den akuta överlevnaden för nötboskapen i betydande grad, sätter begränsningar
för de föroreningsnivåer som kan förekomma på ytan av de råvaror som går till förädling. I
de fall aktivitetskoncentrationerna i de slutliga produkterna - både med avseende på
vegetabilier och animalier - väntas bli oacceptabelt höga för användningen som livsmedel,
skulle dessutom processerna av det skälet sannolikt avbrytas långt innan
exponeringsproblemen för personalen hann bli betydande genom ansamling av aktivitet i
avfall eller genom damning. Bedömningen är följaktligen, att den ytliga radioaktiva
föroreningen inte bör utgöra något särskilt allvarligt hinder för utnyttjande av de råvaror som
bedöms vara acceptabla för förädling.
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Det är snarare så att förädlingsleden i en del fall erbjuder möjligheter till avsevärd minskning
av föroreningarna i den slutliga produkten. Tekniska omställningar av processerna kan i
princip också ge en sådan gynnsam effekt. I allmänhet torde dock omställningar i stor skala
vara praktiskt svåra att genomföra. Detta motiverar en särskild analys avseende möjligheter
och begränsningar att kunna utnyttja omställningar ur beredskapssynpunkt, vilket faller
utanför ramen för denna studie.

Produkterna från kvarn- och mejeriindustrin har stor betydelse både för hushållen i fredstid
och som del i kriskosten. Därför är det av särskild vikt att känna till hur halterna förändras
under förädlingsprocesserna m.a.p.de långlivade nukliderna 90Sr och 137Cs samt den kortlivade
131I i mjölken. Detta belyses i följande avsnitt.

Spannmålens nuklidhalter efter målning
Spannmålen börjar i regel inte utnyttjas för konsumtion förrän några månader efter skörden.
Det är därför främst halterna av 89Sr, 90Sr och )37Cs som är av intresse. Dessa nuklider upp-
fångas på grödorna ungefär i samma utsträckning medan överföringen till kärnan är mycket
olika. Orsaken är främst att envärda joner (t.ex. Cs) har lättare än tvåvärda (Sr) att tas upp av
och transporteras inom växten. Detta medför stora skillnader - särskilt om nedfallet har ägt
rum före axgång. Cesium återfinns därför i större utsträckning i kärnan än strontium, som
företrädesvis vidhäftar skal och andra yttre delar.

Dessa förhållande påverkar hur kärnans radioaktiva innehåll av Cs- och Sr-isotoper fördelar
sig på olika komponenter i förädlingsstegen och i samband med vidaretransporten i
näringskedjorna över brödsäd och fodersäd (Eriksson et al. 1994).

STRONTIUM: I direktkontaminerad (dvs. grödans delar ovanjord har utsatts för nedfallet)
brödsäd väntas 80-90 % av Sr-aktiviteten gå till klifraktionen vid förmalning och 10-20 % till
mjölet. Förmalningen fungerar alltså som en mycket gynnsam dekontamineringsprocess med
avseende på Sr-isotoper. Fodersäden går däremot till allra största delen direkt till djuren vid
utfodring, dvs. utan nå^on skalning och därmed inte heller någon förändring av kontamine-
ringsgraden.

CESIUM: Cesium är jämnare fördelat på skal och kärna, särskilt efter upptag från rotzonen
eller efter nedfall tidigt under växtperioden. En god skattning synes vara att kli- och mjöl-
fraktionerna erhåller ungefär lika delar av kärnans cesiumförorening vid förmalning. Det är
dock rimligt att anta att cesiumhalten blir mindre i mjölet än den i kliet vid sena nedfall.

Halter i mjölk och mjölkprodukter
En omfattande litteraturöversikt [30] har gjorts rörande studium av radioaktiva ämnen i mjölk
och överföringen till mjölkprodukter. De ämnen som främst har beaktats under perioden före
olyckan i Tjernobyl är strontium, cesium och jod - med tonvikt på strontium, eftersom 90Sr
har bedömts utgöra en relativt stor del av hälsorisken förknippad med radioaktivt nedfall efter
kärnvapenproven under 50- och början av 60-talet. Av dessa studier - inriktade på aktivitets-
koncentrationerna i helmjölk, skummjölk, grädde, smör och ost- framgår att "överföringarna"
(dvs. kvoterna mellan halt i respektive produkt mot den i mjölk) av strontium och cesium för-
håller sig tämligen lika. Ett undantag utgör dock osttillverkningen, där det mesta av strontiet
koncentreras i osten medan endast 5-10 % av cesiet återfinns där [30,44]. Cesium stannar
främst i vätskefasen. Exempelvis skummjölk innehåller vanligen minst 85% av den
ursprungliga mängden i helmjölken, medan de feta produkterna är relativt utarmade på
cesium [44]. Grädde innehåller 3-16% (beroende på fetthalt) av den ursprungliga mängden i
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mjölken och ost l- 9%. Produkter med högt proteininnehåll erhåller också ganska lite av det
cesium som finns i helmjölken. Mindre än 10% av det 13II som förekommer i mjölk är bundet
till proteiner, och den proteinbundna fraktionen varierar individuellt hos korna. Denna
komponent anses dock vara försumbar [ 34] i mejerimjölk även tidigt efter nedfall.
Huvuddelen -dvs. den del som inte är bunden till proteiner - kan avskiljas nästan fullständigt,
om man låter mjölken passera genom kolonn [35].

Studierna efter Tjernobylolyckan gällande mejeriprodukter bekräftar resultaten från 60-talet
och har dessutom tillfört nya kunskaper (Wickman 1993), [30, 44]. Utvecklingen av nya pro-
dukter - med olika benägenhet att anrika de radiologiskt viktiga nukliderna -kan väntas fort-
sätta. Det gäller i synnerhet beträffande vassle och på denna baserade produkter. Omkring
90% av cesiet i utgångsprodukten helmjölk återfinns i vasslen. Bland de produkter för vilka
vassle utgör utgångsmaterial får exempelvis laktosfritt mjölkpulver en specifik aktivitet som
är tjugo gånger högre än den i helmjölken. Av tabell 2 framgår de stora variationer som
förekommer i den specifika aktiviteten för 137Cs mellan olika mjölkprodukter.

Tabell 2

Specifik I37Cs aktivitet i olika mjölkprodukter normaliserad till den i helmjölk [30].
Helmjölk l Ost 1.2

Mjölkpulver på he l mjölk l. O

Skummjölk 1.0

Skiimmjölkspiilver 14

Grädde 0.72

Smör 0.86

Kärnmjölk 0.95

Vassle 0.96

Vasslepnlver 12

Demineraliserad vassle 0.09

Demineraliserat vasslepnlver 0.47

Laktosfritt vasslepulver 23

Laktos 0.41

Halterna och hur mycket som konsumeras av de enskilda produkterna är avgörande för den
aktivitetsmängd vi får i oss via livsmedlen. Av hög specifik aktivitet hos en mjölkprodukt
följer därför inte obetingat att den leder till högt intag med födan - konsumtionen måste
också vara tillräckligt stor. När det gäller mjölkprodukterna återspeglas betydelsen av
konsumtionen i att den mjölk vi dricker som regel ger det största tillskottet för alla tre av de
ovan behandlade nukliderna.
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Sammanfattning
av halter vid användning av råvaror i förädlingsleden

ANVÄNDNING AV RÅVAROR i FÖRÄDLINGSLEDEN
PA VEGETABILIERNAS delar ovanjord förekommer aktiviteten till stor del i form av extern

kontaminering i tidigt skede efter nedfall. Hanteringen av ytligt kontaminerade grödor
i de första stegen under förädlingsprocessen kan därför leda till damning och
radioaktiv förorening av lokaler - och därigenom även påverka halterna i de slutliga
produkterna. Den externa kontamineringen sitter ganska löst under denna period, och
det är möjligt att en så enkel process som sköljning med vatten kan få bort en hel del
av aktiviteten. Detta gäller däremot inte för den del av den radioaktiva föroreningen
som föreligger inkorporerad i växtdelarna.

DJUR som inom den närmaste tiden efter nedfall får gå till slakt och inte hållits stallade under
eller närmast efter nedfallet kan utgöra en potentiell källa till föroreningar i
förädlingsleden genom extern kontaminering. Därför bör hanteringen av slaktdjur och
djurhudar beaktas i detta skede.

NEDFALLSSITUATIONER, som är förenliga med beslut om skörd av vegetabilierna respektive
som inte påverkar den akuta överlevnaden för nötboskapen i betydande grad, sätter
begränsningar för de föroreningsnivåer som kan förekomma på ytan av de råvaror som
går till förädling. I fråga om doser till personalen väntas därför den ytliga radioaktiva
föroreningen inte utgöra något särskilt allvarligt hinder för utnyttjande av de råvaror
som bedöms vara acceptabla för förädling

HALTER i BRÖDSÄD OCH FODERSÄD
STRONTIUM: I direktkontaminerad brödsäd väntas 80-90 % av Sr-aktiviteten gå till

klifraktionen vid förmalning och 10-20 % till mjölet. Förmalningen fungerar alltså
som en mycket gynnsam dekontamineringsprocess med avseende på Sr-isotoper.
Fodersäden går däremot till allra största delen direkt till djuren vid utfodring, dvs.
utan någon skalning och därmed inte heller någon förändring av
kontamineringsgraden.

CESIUM: Cesium är jämnare fördelat på skal och kärna. Kli- och mjölfraktionerna bedöms
erhålla ungefär lika delar av kärnans cesiumförorening vid förmalning. Cesiumhalten
väntas dock blir mindre i mjölet än den i kliet vid sena nedfall.

HALTER i MJÖK OCH MJÖLKPRODUKTER
ÖVERFÖRINGARNA (dvs. kvoterna mellan halt i respektive produkt mot den i mjölk) av

strontium och cesium förhåller sig tämligen lika. Ett undantag utgör dock
osttillverkningen, där det mesta av strontiet koncentreras i osten medan endast 5- 10 %
av cesiet återfinns där. Cesium stannar främst i vätskefasen och de feta produkterna är
relativt utarmade på cesium

När det gäller mjölkprodukterna ger den mjölk vi dricker som regel det största tillskottet från
var och en av de ur dossynpunkt viktiga nukliderna av strontium, cesium och jod.
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Distribution av livsmedel

Översikt av transportfrågorna
Försörjningen med livsmedel bygger i mycket hög grad på att transportväsendet fungerar.
Redan före produktionsfasen erfordras transporter av olika insatsvaror till jordbruksföretagen,
t.ex. utsäde, konstgödsel, kraftfoder, bekämpningsmedel och drivmedel. Sedan råvaran pro-
ducerats börjar den egentliga distributionskedjan, som i princip omfattar leden producent -
förädlingsindustri - grossist/storlager - detaljhandel - konsument/storkök. I vissa fall kan
något led hoppas över, och i vissa andra kan ytterligare något tillkomma.

Förädlingsindustrin innefattar bl.a. kvarnar och storbagerier, slakterier och charkuterifabriker,
konservfabriker samt djupfrysning av färskvaror såsom grönsaker och fisk. En särskild typ av
förädlingsindustri, som växer i betydelse, är tillverkningen av färdiglagad mat.
Mejeriindustrin är en annan speciell gren; denna är bara delvis integrerad i de stora
distributörernas nätverk. Medan distributionen av andra livsmedel till alldeles övervägande
del sköts av de tre stora, KF, ICA och Dagab, har således mejeriföretagen sin egen
transportapparat för mjölk. Likaså har vissa storbagerier, särskilt i storstadsområdena, egen
distribution.

Livsmedelssektorn har varit och är föremål för omfattande rationaliseringar. Här som på
många andra områden inom näringslivet innebär rationaliseringarna en utveckling mot färre
och större enheter i varje led av distributionskedjan, ökad genomströmning av varor (dvs.
minskad lagerhållning) och en fortlöpande anpassning av sortimenten i syfte att optimera
detaljhandelns utbud mot den förväntade efterfrågan vid en given tidpunkt.

Den totala mängden livsmedel som måste transporteras från en plats till en annan har
sannolikt inte ökat över tiden mycket mer än i proportion till befolkningen, eftersom allt som
inte konsumeras på produktionsstället måste transporteras bort för avsalu. Fler förädlingssteg
innebär dock i vissa fall fler transporter. Framför allt medför emellertid centraliseringen av
mellanleden i distributionskedjan att de enskilda transporterna blir längre. Dessutom innebär
strävan mot "just-in-time"-leveranser att livsmedelstransporterna tenderar att bli tidskritiska, i
samma mening som vissa moment i råvaruproduktionen, enligt vad som redovisats ovan. Om
transporterna hindras finns således en risk för att varubrist kan uppstå på vissa håll. Om
hindret består av radioaktiv beläggning kan denna risk behöva vägas mot strålriskerna för den
personal som skall utföra arbetet, i analogi med vad som gäller för råvaruproduktionen. Det
finns därför skäl att något undersöka hur dessa risker skulle kunna te sig.

Någon fullständig analys av problemen härvidlag har inte gjorts och är knappast möjlig eller
meningsfull, eftersom bilden oavlåtligt förändras. Däremot kan man möjligen identifiera de
mest sårbara leden i kedjan och ge några exempel på hur problemen där skulle kunna te sig.

Transporter av insatsvaror till primärproduktionen kan lämnas därhän. De är normalt inte sär-
skilt tidskritiska och ofta relativt korta (för den enskilde brukaren). Kan primärproduktionen
fortgå utan hinder av den radioaktiva beläggningen, kan också de nödvändiga transporterna
ske. Samma resonemang torde i de flesta fall gälla avtransporten från gårdarna av de
producerade vegetabilierna såsom spannmål, grönsaker och rotfrukter. Däremot skulle
djurtransporter till slakterierna kunna behöva uppskjutas några dagar, om det rör sig om
installade djur, och likaså skulle några dagars mjölkproduktion från installade kor kunna gå
till spillo om transporterna måste ställas in temporärt.
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Huruvida distributionen från (det första) förädlingsledet till detaljhandeln skall bli
problematisk eller ej kan tyckas ytterst bero på om konsumenterna kan och vågar sköta sina
livsmedelsinköp på normalt sätt, eller om de håller sig inomhus och försöker leva på de förråd
de råkar ha hemma. Om strålriskerna är (eller tros vara) för stora för att man skall kunna gå
och handla mat, gör det ju mindre om butikens lager inte fylls på i normal takt. Detta
resonemang har emellertid brister. För det första är åtminstone vissa livsmedelstransporter
numera så långväga att nedfallssituationen kan vara en helt annan vid startpunkten eller under
vägen än den är vid slutmålet, dvs. den lokala butiken. För det andra finns det många
människor, t.ex. bland äldre, som inte i nämnvärt utsträckning lagar mat själva eller håller sig
med egna reserver utan är beroende av storköksmatlagning, vilken i sin tur erfordrar
kontinuerlig tillförsel.

Exempel på transportsträckor och -tider1

Livsmedelsbutikerna får den helt övervägande delen av sina varor från distributionsenheter
eller storlager inom den affärskedja de är anslutna till. Detta gäller färskvaror (inklusive
mejerivaror utom mjölk) och s k kolonialvaror, vilket inbegriper specerier och konserver
oavsett ursprungsort. Mjölken levereras direkt från mejerierna.

Tillförseln av varor till distributionsenheterna från leverantörerna (i vissa fall via mellansta-
tioner där omlastning sker) är mindre kritisk än vidaretransporten till detaljistledet, eftersom
distributionsenheterna har större uthållighet än butikerna. Grovt sett har en butik någon
veckas uthållighet, något längre i de största butikerna, något kortare i glesbygder.
Motsvarande tid för distributionsenheterna är två-tre veckor, åtminstone för torra varor.

Detta betyder emellertid inte att butiker fylls på en gång i veckan och distributionsonheterna
var fjortonde dag. Kraven på hög servicegrad, dvs. tillgänglighet på olika varor i sortimentet,
och på hög kvalitet på färskvaror nödvändiggör tätare transporter och snabbare omsättning av
varulagret. Under normala förhållanden fylls därför färskvarulagret på ofta, i vissa fall i stor-
stadsområdena varje arbetsdag, medan kolonialvaror levereras 1-2 gånger/vecka. Det råder
avsevärda skillnader mellan olika varuslag, och också mellan olika delar av landet och olika
butiker i samma område. I moderna butiker är hyllutrymmena för olika varuslag noga
uträknade med hänsyn till förväntad omsättning och beställningssystemet helt datoriserat.

Det bör också observeras att uppgifterna om detaljhandelns uthållighet förutsätter, att ingen
hamstring har skett. I en plötslig krissituation kan kundernas beteende givetvis förändras så
att vissa varor tar slut snabbare.

Transporterna från distributionsenheterna till butikerna sker till 100 % med företagets egna
lastbilar (till skillnad från transporterna till distributionsenheterna, som utförs av andra trans-
portörer och till stor del per järnväg). Var och en av dessa bilar körs i genomsnitt 12-14
mil/arbetsdag i Stockholmsområdet, 30-35 mil/arbetsdag i Norrland (gäller ICA). Det längsta
avståndet från en distributionsenhet till en enskild butik är drygt 70 mil.

Effektiva skyddsfaktorer
Som redan framhållits i diskussionen av strålrisker för personalen inom jordbruket (s. 25, se
även s. 84), kan den dos som inbesparas (individuellt eller kollektivt) genom att någon

1 Siffror och bedömningar i detta avsnitt bygger i stor utsträckning på uppgifter från ICA Region Öst
(Stockholm) och Region Norr (Umeå). Författarna tackar representanterna för ICA för deras vänlighet att
beskriva systemet och besvara våra frågor.
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arbetsuppgift utesluts eller senareläggs endast uppskattas om man vet vilken dos som alterna-
tivet - dvs. i praktiken att stanna hemma - medför. Ju bättre strålskyddet i bostaden är, desto
större relativ ökning av den totala stråldosen ådrar man sig genom att gå ut och arbeta. Å
andra sidan blir givetvis absolutvärdet av den totala dosen desto lägre, ju bättre strålskydd
man har tillgång till, även om det bara är under en del av dygnets timmar det kan utnyttjas.
Detta gäller givetvis alla typer av verksamhet, och det följande resonemanget är därför inte
bara tillämpligt på den personalkategori som diskuteras här.

Medan arbetsförhållandena för den personal som sköter en viss uppgift - i detta fall livs-
medelsdistributionen, dvs. kör varubilarna, lastar av vid butikerna och åtminstone deltar i
pålastningen vid lagren - kan beskrivas åtminstone i grova drag, är deras bostadsförhållanden
totalt okända. För en detaljerad beräkning skulle man behöva veta bostadens skyddsvärde, hur
lång tid det behövs för att ta sig därifrån till arbetsplatsen och tillbaka igen samt hur dessa
förflyttningar sker. Det går dock att bilda sig en uppfattning om det intervall där
skyddsfaktorn, viktad över hela dygnet, kan tänkas ligga om man antar ett värsta och ett bästa
fall.

I det värsta fallet antas personen bo i ett småhus av trä med en skyddsfaktor = 0,4 och ta sig
till arbetet till fots eller per cykel (skyddsfaktor 1), vilket tar en timme i vardera riktningen. I
det mest gynnsamma fallet är dosbelastningen i bostaden och under förflyttningarna nästan
försumbara (bostad mitt i ett flerfamiljshus av sten, kort väg till arbetet, förflyttning per bil
under några minuter i vardera riktningen). Vi antar skyddsfaktorn 0,05 för hela denna tid.

När det gäller dosbelastningen under arbetet bör man veta vilket skydd bilen själv utgör och
hur stor del av dagen som tillbringas i respektive utanför denna. I sistnämnda hänseende finns
en viss skillnad mellan storstadsområden och glesbygden. I glesbygd är det långt mellan
butikerna och körningen tar proportionsvis större andel av arbetstiden. Om lastbilshytten
antas ha skyddsfaktorn 0,6 [40], kan följande struktur på arbetsdagen ansättas:

Skyddsfaktor Tid i tim

Storstad Glesbygd

I bilen (körtid) 0,6 4 6

Utanför bilen (lastning, lossning) l 4 2

Inomhus (raster m m) 0,2 l l

Detta ger en viktad skyddsfaktor för arbetspasset som är ca 0,72 för storstadsfallet och 0,64
för glesbygdsfallet. Eftersom grundvärdena är behäftade med stora osäkerheter är denna
skillnad illusorisk, och ett värde på 0,7 kan tillämpas oavsett vilket område som betraktas.
Inte ens om man antar att hytten ger bättre skydd och att glesbygdschauffören tillbringar ännu
större del av sin arbetstid i denna, blir skillnaden mellan de två fallen signifikant.

Däremot blir det en signifikant skillnad mellan de två extremfallen då resten av dygnet
medräknas. I det värsta fallet blir skyddsfaktorn viktad över 24 timmar 0,56 och i det mest
gynnsamma 0,29 enligt de antaganden som gjorts ovan. Att två personer med samma arbete
kan få stråldoser som skiljer sig med en faktor 2 under sin normala yrkesutövning är
emellertid inte så överraskande eller viktigt. Det väsentliga i detta sammanhang är den
betydelse som skyddssituationen under icke-arbetstid har, vilket framgår tydligt om man
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jämför doserna (dvs. de viktade skyddsfaktorerna) i alternativen att utföra sitt arbete eller
stanna hemma.

Den effektiva skyddsfaktorn under 24 timmar blir med avrundade värden:

Arbeta som vanligt Stanna hemma

Dåligt skydd hemma 0,6 0,4

Bra skydd hemma 0,3 0,05

I det förra fallet vinner man inte mycket, i form av inbesparad dos, på att hålla sig hemma. I
det andra fallet får man en sex gånger större dos om man arbetar än om man låter bli, men
absolut sett är man ändå något bättre ställd än sin kollega med dåligt skydd i bostaden.

Skulle nedfallssituationen vara så allvarlig att befolkningen uppmanas uppsöka skyddsrum,
ändras givetvis bilden. I så fall förbättras strålskyddet kraftigt för dem som har sämst skydd i
den ordinarie bostaden, och den dos som undviks genom att arbetet ställs in blir signifikant
för alla. Tillämpat på livsmedelsdistributionen skulle detta vara viktigt i ett läge där en stor
del av den berörda personalen finns i ett område med kraftig beläggning, medan en stor del av
konsumenterna finns i områden med svag eller ingen beläggning. Så stora skillnader i
absolutnivå hos markbeläggningen kan knappast väntas om inte kärnvapenexplosionerna skett
mycket nära vårt lands gränser, eller användningen av kärnvapen varit mycket omfattande.

Slutsatser
Personal som arbetar med livsmedelsdistribution i normal fredstida omfattning beräknas få en
individuell dos om 30-60 % av den oskyddade utomhusdosen under den första veckan. Ställs
arbetet in under hela veckan, reduceras den förväntade dosen för dessa människor till 5-40 V
vilket också gäller för befolkningen i övrigt i samma område. Skulle detaljhandeln under
denna period fungera som vanligt, kommer brist på många livsmedel att uppstå lokalt. Bristen
är dock inte så allvarlig att någon svältsituation behöver befaras, även om kosten kan bli
ensidig och reducerad i omfattning. Allvarligast blir konsekvenserna för personer som intar
huvudparten av sin föda i storköksutspisningar. Har hamstring skett, kan även andra
kategorier av konsumenter få besvärliga problem.

Tillförseln av varor till detaljhandelsledet kan emellertid utan större men avbrytas under ett
par dagar. Särskilt om det rör sig om relativt tidigt nedfall (6-timmarsalternativet enligt s. 20)
är det just under denna tid som en relativt stor del av dosen kan undvikas genom vistelse
inomhus (i gott skydd).Man kan därför dra slutsatsen att distributionen av livsmedel inte
behöver utgöra någon allvarlig flaskhals i en situation med måttlig beläggning över stora
arealer. Samtidigt kan det dock ha viss betydelse om man har planer för en under några dagar
reducerad distribution, som lämpligen bör skötas av frivilliga bland den ordinarie personalen.
Dessa bör då få ordentlig information om strålrisker, och vid urvalet bör man ta hänsyn till
deras bostadsförhållanden för att hålla nere individuella doser.

Vill man försöka basera avvägningen av åtgärder på kollektivdosuppskattningar erfordras en
rad kompletterande antaganden som bl.a. gäller livsmedelskundernas antal, bostadsförhållan-
den (inklusive tid och sätt för förflyttning till och från butiken) och beteende. Likaså måste
antalet berörd personal (inklusive butiksanställda) uppskattas. Osäkerheterna blir här så stora
att kvantitativa bedömningar blir näst intill meningslösa. En grov gissning skulle kunna vara
att vid homogen beläggning över hela landet och helt fredstida beteende från alla parter,
kollektivdosen till konsumenterna genom att de handlar livsmedel blir l O3-104 gånger så stor
som kollektivdosen till distributionspersonalen genom att dessa arbetar som vanligt.
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Sårbarhet hos elektronik inom livsmedelssektorn
Elektroniska komponenter och kretsar är i olika grad känsliga för elektromagnetiska stör-
ningar. För de situationer med radioaktivt nedfall som studien är inriktad mot är det främst
joniserande strålning från den radioaktiva beläggningen som behöver beaktas. Om kärnvapen-
insatsen involverar fler än ett kärnvapen - i princip minst en med markkontakt och minst en
på tillräckligt hög höjd (minst 30 km) i atmosfären - är dock en kombination med andra elek-
troniska störningar tänkbar. Det beror på att en kärnvapenexplosion på relativt hög höjd i
atmosfären skapar en elektromagnetisk puls (EMP) som kan leda till relativt starka spännings-
transienter i elektriska kretsar även på mycket långa avstånd, och därigenom ge skadliga
effekter i Sverige även om explosionen skett utomlands. En sådan explosion på hög höjd ger
inte upphov till radioaktivt nedfall. Däremot genereras detta av marknära explosioner.

Den strukturomvandling som pågår inom svenskt lantbruk medför att ny teknik tas i bruk och
att elektronikberoendet ökar både inom primärproduktionen och i förädlingsleden. Härigenom
ökar även sårbarheten för alla slag av elektromagnetiska störningar, inräknat eventuell påver-
kan från EMP och joniserande strålning. Från EMP bortses i det följande. Även om detta hot i
sig är värt att beakta, faller det utanför ramen för denna studie. Detta medför också att vi här
bortser t.ex. från störningar i elkraftförsörjningen.

Effekter av joniserande strålning
Den snabba utvecklingen inom halvledarteknologin mot system uppbyggda av små
integrerade komponenter har medfört en förhållandevis snabb ökning a.v känsligheten för
verkan av joniserande strålning. Strålningen från t.ex. en radioaktiv beläggning kan generera
ett ökat antal laddningsbärare och energitillstånd i kretsarna och därigenom påverka ström-
och spänningsförhållandena. Särskilt känslig är den teknologi som används i moderna
mikroprocessorer och minnesenheter. Teknik som bygger på utnyttjandet av mikrodatorer för
olika slags processtyrning, bl.a. med koppling till transpondersystem för automatiserad drift,
utgör exempel på sådana sårbara länkar. Någon systematisk studie av jordbrukets eller den
övriga livsmedelssektorns specifika elektroniksystem har inte gjorts. Antalet typer och
varianter av kommersiellt användbara kretsar och komponenter är generellt sett så oerhört
stort - och ständigt växande - att det bara i enstaka fall finns möjlighet att testa deras
strålkänslighet. (För särskilt viktiga tillämpningar eller utsatta miljöer - exempelvis
strategiska kärnvapenmissiler eller rymdfarkoster av olika slag - utvecklas därför elektroniska
system som speciellt konstruerats för att vara stråihärdiga.)

I Sverige har gjorts vissa studier av strålkänsligheten hos ett antal komponenter i telekommu-
nikationssystemen valda därför att de kunde misstänkas vara känsliga och samtidigt var
viktiga för hela systemets funktion [60]. Härvid utsattes komponenterna för gammadoser
tiofalt över den nivå som anses vara akut letal för människor. Flertalet provobjekt klarade
denna bestrålning utan några skador alls, och den påverkan som kunde observeras i några fall
var tämligen ringa.

Det finns inga skäl att tro, att elektroniksystemen i livsmedelssektorn skulle vara flera
tiopotenser känsligare än de testade telekomponenterna. Slutsatsen blir således att det fordras
betydligt högre doser för allvarlig störning än vad som utgör livshotande doser till människor
och djur. Sannolikheten för att så höga stråldoser skall drabba någon del av Sverige är mycket
liten under förutsättning att explosionen ägt rum utanför landets gränser. Om ett begränsat
område ändå skulle erhålla så höga doser att elektroniken störs av strålningens verkan utgör
det i så fall ett underordnat problem jämfört med insatser att undsätta människor i det
drabbade området.
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PROBLEM VID KONSUMTION AV RADIOAKTIVT
KONTAMINERADE RÅVAROR

Vattenanvändning
De flesta vattenverk tar sitt vatten från grundvattentäkter och de övriga från sjöar. Nedfallet
från kärnvapenproven i atmosfären har visat att under en tidsrymd av några decennier är såväl
tillskotten av 90Sr som 137Cs till befolkningen genom intag med vatten mycket små i
jämförelse med dosbidragen från totaldieten [32]. Detta gäller såväl vatten som behandlats
vid vattenverk från grund- eller ytvattentäkter som hushållsvatten från djupborrade brunnar. I
samband med Tjernobylolyckan genomförde Statens Strålskyddsinstitut en undersökning av
15 grävda brunnar i områden som drabbades av relativt stort nedfall. Under hela den
undersökta perioden (1986-87) var halterna låga [32].

Vid närnedfall efter kärnvapenexplosion är de radioaktiva partiklarna förhållandevis stora. Ju
mindre partiklarna är desto större blir ytan i förhållande till en given volym, vilket har stor
betydelse för vittringsprocesser av olika slag. De mindre partiklarna leder alltså till snabbare
frigörelse av det radioaktiva innehållet. De partikelstorlekar som uppträder i nedfallet efter
relativt långväga transport ligger närmare de som studerats efter Tjernobylolyckan och
kärnvapenproven i atmosfären än de som är aktuella i närnedfall. Trots relativt effektiv
frigörelse från små partiklar till vattnet och intensivt nedfall på vissa håll efter
Tjernobylolyckan var kontamineringen av vattentäkterna förhållandevis ringa. Vatten från
ovan diskuterade vattentäkter kan därför generellt väntas ge små tillskott i jämförelse med
intaget via födan i samband med "åskådarfall".

Ytliga vattentäkter - bl.a. grunda dammar eller åar - som utnyttjas som råvatten till
bevattning eller för dricksvatten åt djur bör dock uppmärksammas. Vattenanvändning från
sådana källor kan innebära en effektivare överföring av radioaktiva ämnen från nedfallet än i
de ovan diskuterade situationerna.

Doser från radioaktiva livsmedel

Doser till befolkningen från jordbruksprodukter
De nuklider som i flesta fall kan väntas vara viktigast framgår av fördelningen ( i tid och över
skilda exponeringsvägar) av de genomsnittliga dostillskotten till befolkningen från radionuk-
lider producerade i atmosfäriska kärnvapenprov eller som en följd av olyckan i Tjernobyl
(figur 19 och 20). Figurerna ger också en bild av när, och över vilka exponeringsvägar, som
nukliderna bidrar i väsentlig grad till den totala dosen.

Bidraget från externstrålningen har uppenbart stor betydelse tidigt efter nedfall, men domine-
rar även på lång sikt i totaldosen som genomsnitt för befolkningen.

Under vilka perioder relativt tidigt efter en kärnvapenexplosion som de radioaktiva
nukliderna 131I,137Cs och 90Sr har särskilt stor betydelse för den interna exponeringen belyses
förhållandevis ingående med avseende på lantbruket i avsnittet om "kontaminering av
råvarorna", varför de radioekologiska sambanden rörande jordbruksprodukter endast antyds
här.

Innehållet av radioaktivt jod i mjölk och mjölkprodukter är viktigt att beakta främst de första
veckorna efter ett nedfall. Detta beror på ekologiska faktorer som leder till ogynnsamt snabbt
upptag via näringskedjan gräs-ko-mjölk, om nedfallet sker under betessäsongen och inte
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djuren ställas i tid eller inte hindras från att äta kontaminerat foder. Den korta fysikaliska
halveringstiden för 13II innebär att problemet är förhållandevis snabbt övergående. De
betydligt mera långlivade radionukliderna av cesium och strontium finns däremot kvar länge i
näringskedjorna. Erfarenheterna - både från radioekologisk forskning decennierna före
Tjernobylolyckan och den som bedrivits därefter - tyder dock på att cesiumisotopernas till-
skott via råvaror från jordbruket (främst kött, mjölk och mjölkprodukter) sjunker snabbt efter
ett par år. Summan av bidragen på sikt är trots detta inte försumbara. Dessutom behöver även
produkter från skog (älg, bär svamp etc.) beaktas. Figur 19 visar dosbidragen från 0f1Sr, n'I
och )37Cs totalt över första året och över femtio år efter nedfallet. Figuren indikerar också de
långlivade nuklidernas stora del i totaldoserna från nedfallet, när doserna summeras över
mycket lång tid.

Nedfall efter atmosfäriska kärnvapenprov
Dos [% av total externdos över 50 år]

o

F ö r s t a å r e t U n d e r 5 0 å r
Extern Inandning Föda Extern Inandning Föda

Figur 19. Den ackumulerade dosen l respektive 50 år efter nedfall på grund av atmosfäriska
kärnvapenprov, fördelad på tillskotten från extern exponering, samt radioaktiva
ämnen i inandningsluften och i livsmedlen .

I de fall 137Cs utgör en viktig komponent i utsläppet från en kärnkraftsanläggning gäller detta
även isotopen 134Cs [Ti/2« 2 år]. Hur extern- och interndoserna från 134Cs, 137Cs, 13II och
"övriga" nuklider förhåller sig efter olyckan i Tjernobyl i två områden - med i ena fallet
främst våtdeposition (Umeå) och i det andra torrdeposition (Stockholm) - framgår av figur
20. Dosen är beräknad m.a.p. första årets tillskott och den totala dosen över 50 år (Bergman
1993 ) - baserad på Edvarson (1991) och Falk et al. (1991). Dosnivåerna uttrycks i procent av
total extern dos" i det fria" ("open-air" i figuren) första året i våtdepositionsområdet. Den
reduktion av den externa exponeringen som blir effekten av att befolkningen inte hela tiden
befinner sig oskyddat ute i det fria beaktas genom en skärmningsfaktor [6] baserad på
byggnaders strålningsskärmande inverkan och genomsnittlig vistelsetid för befolkningen i det
fria och inomhus. Bidraget från 131I är för litet för att kunna urskiljas i diagrammet (under l %
i våtdepositionsfallet och ca 5 % av den totala externstrålningen l:a året i torrdepositions-
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fallet). Jodisotopen har trots detta tilldelats en egen markering i diagrammet, för att undvika
misstolkning av dess dosbidrag i jämförelse med "övriga" nuklider enligt figuren. Betingat av
vilken haverisituation som avses, beräknas 131I i många fall ge relativt större tillskort än vad
som blev fallet efter olyckan i Tjernobyl. De omkring 10 gånger högre externdoserna i Umeå
jämfört med Stockholmsområdet indikerar våtdepositionens betydelse för beläggnings-
mönstret i Sverige. Den totala interndosen integrerad över 50 år från jordbruksprodukterna
har uppskattats till att vara omkring två gånger första årets interndos beräknat för
befolkningen som helhet [16,17], Senare bedömningar av tillskotten till interndosen från
skogsprodukter [l 1-13,18] visar att på lång sikt kan skogsprodukterna (vilt, bär och svamp)
bidra minst lika mycket som jordbrukets kött, mjölk och mjölkprodukter.

Nedfall efter olyckan i Tjernobyl
Dos [% av total extern dos
200 utomhus under första året i våtdeppsitiqnsområdetj

160

120

80

40

O .

V åt dep o s it ion T or r dep o s it ion

l Övriga

D 1-131

B Cs-137

H Cs-134

Första året
Extern Intern

Under 50 år
Extern Intern

Första året Under 50 år
Extern Intern Extern Intern

Figur 20. Effektiv dosekvivalent över l och 50 år från extern (skärmningskorrigerad) och
intern exponering. Medelvärden i regioner med huvudsakligen våtdeposition

(Umeå) eller torrdeposition (Stockholm). Baserad på Edvarson (1991) och
Falketal. (1991).

Doser från skogsprodukter
Tillgängligheten för växtligheten av radioaktivt cesium, när nedfallet skett över skogsmark,
minskar betydligt långsammare jämfört med den i jordbrukslandskapet - särskilt i Sveriges
norra delar [9]. Dessutom är förhållandet mellan halterna av radioaktivt cesium i växter eller
djur och det i markskikten speciellt högt i skogsområden. Detta medför att föda baserad på
råvaror från skogsområden (vilt, bär och svamp) leder till såväl höga som långvariga tillskott
främst av 137Cs. Ökningen efter l :a året av summan av alla års dostillskott från intern
exponering beräknad fram till 50 år beror främst på befolkningens konsumtion av sådana
skogsprodukter (figur 19). Liknande mönster med höga koncentrationer i köttet under relativt
lång tid verkar gälla även för insjöfisk i dessa skogsområden.
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Livsmedelsprodukter från skog och sjö bidrar för närvarande med närmare l % av energibe-
hovet i den svenska befolkningen. I en krissituation kan det normala eller potentiellt ökade
uttaget regionalt utgöra ett avsevärt komplement, särskilt för proteinförsörjningen. Å andra
sidan kan resursen i en radiaksituation leda till förhållandevis hög exponering av grupper med
stor konsumtion av sådana livsmedel. "Frihetsgraderna" i hanteringen av situationen och
avvägningarna rörande rekommendationer för eller restriktioner i användningen kommer att
vara beroende av den specifika beläggningssituationen och förhållandena i omvärlden.

Teoretiskt kan nuvarande utnyttjande räcka till hela årsförbrukningen för omkring 70 000
personer eller en månads konsumtion för 800 000. Som komplement till kriskosten under pe-
rioden veckor till några månader - till exempel i områden med god tillgång till skogsproduk-
terna, men med begränsade lager av jordbruksprodukterna - framstår därför resursen som
speciellt intressant. Någon mer omfattande distribution av sådana råvaror bör man dock inte
räkna med, utan producent och konsument kan väntas vara nära relaterad med avseende på
familj, jaktlag eller annan lokal grupp.

Det är uppenbart Sveriges norra delar som främst svarar mot en sådan beskrivning. Allmänt
kännetecknas norrlandsområdena av ett relativt högt upptag i näringskedjorna av de radiolo-
giskt viktigaste komponenterna i nedfallet. Även om ett tillfälligt högre utnyttjande av resur-
serna från skogen således potentiellt bör nedbringa sårbarheten under kriser i livsmedelsför-
sörjningen kan dock användningen av skogsprodukterna från nedfallsområden också föra med
sig en ökad sårbarhet. Detta beror på det effektiva upptaget av radioaktiva ämnen i råvarorna
och den normalt stora användningen i hushållen hos vissa befolkningsgrupper.

De viktigaste produkterna från skog och sjö är: ren, älg, rådjur, fisk, bär och svamp. Radioak-
tivt cesium (137Cs och ev. 134Cs) väntas vara av störst betydelse för dostillskotten från dessa
livsmedel både på kort och lång sikt (Bergman 1993). Upptaget av partikelburna
betastrålande nuklider har visat sig vara en känslig faktor hos idisslare (se vidare under
rubriken: Akuta strålskador hos boskap och odlade växter). Bland tamboskapen ger
betastrålning i förmagarna allvarliga strålskador redan vid så låga beläggningsnivåer att
långvarig vistelse i området är möjlig utan att doserna till personal blir oacceptabelt höga. En
liknande känslighet kan väntas gälla även för en del vilt - bland annat älg. Den specifika
känsligheten för strålskada i förmagarna väntas vid tillräckligt kraftigt nedfall i första hand
slå ut de älgar som annars skulle bidra med relativt höga halter av radioaktivt cesium.
Beräkningar (Bergman 1993) visar att stor konsumtion av älg under lång tid ger betydligt
mindre dos än vad som erhålls från den externa strålningen i samma omgivning; både tidigt
och under senare skeden efter ett nedfall. Även efter mycket kraftigt nedfall verkar
dostillskotten bli så låga, att köttet bör vara av intresse när det gäller den regionala tillgången
på protein under livsmedelskris. Liknande slutsatser kan inte med säkerhet dras beträffande
rådjursstammen, mycket beroende på dess mindre köttpotential, de jämfört med älg i
genomsnitt 2-3 gånger högre koncentrationerna av radioaktivt cesium, samt en förhållandevis
stor variabilitet mellan olika säsonger och år.

Ren och fisk kan innehålla höga koncentrationer av radioaktivt cesium efter ett nedfall. I
grupper med stor konsumtion av dessa produkter ger innehållet av radioaktivt cesium i
kroppen ett relativt betydande dostillskott. Genom mätningar efter olyckan i Tjernobyl fram-
går att födovalet hos dessa grupper är orsak till det mesta av den totala dosen på lång sikt
även med beaktande av externstrålningen. Vid en tänkt situation med kraftigt radioaktivt
nedfall nås dosnivåer, som motiverar restriktioner i användningen. En beredskap för hur
beslut bör fattas, och i vilket skede de behöver effektueras, kan taktiskt utnyttja trögheten i
uppbyggnaden till relativt höga nivåer i produkten (fisk) eller starkt säsongsberoende
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variation i koncentrationen i köttet (ren). Ingrepp behöver därför sannolikt inte göras i tidigt
skede, utan i en fas då prognoser kan göras med ökad precision.

Koncentration i råvaran relativt den radioaktiva beläggningen
Kvoten mellan aktivitetskoncentrationen t.ex. av 137Cs i råvaran (det obehandlade köttet efter
slakt eller bär och svamp före kokning etc.) och den totala depositionen av isotopen per m2

kan definieras som "observerad kvot" OR (observed ratio). Denna kvot ger ett mått på den
aktuella förekomsten av det radioaktiva ämnet i råvaran i förhållande till dess totala aktivitet
på olika djup i markskiktet. Den utsäger däremot i princip ingenting om hur motsvarande
kvot förhöll sig under tidigare perioder, eller hur det kommer att vara senare. För en del pro-
dukter från skogen sker endast en långsam förändring av innehållet med tiden - d.v.s. värdet
på OR kan i praktiken antas vara konstant under långa perioder. I många fall är dock variabi-
liteten relativt stor mellan olika perioder under året, mellan olika år eller mellan olika områ-
den. För vilt och ren förekommer ett säsongsberoende som medför att OR varierar under året.
Stora variationer förekommer också för vilt mellan olika år. År med riklig tillgång på svamp
har visat sig ge 2-3 gånger högre nivåer i älg under tidig höst än vad som är vanligt övriga år.
För rådjur är ökningen ännu större under "svampar". Tabell 3 beskriver den normala spänn-
vidden i OR under typiska perioder för jakt, slakt eller skörd. Skillnaderna mellan höst och
vårslakt på ren är speciellt stora. I tabellen anges även beräknad genomsnittlig konsumtion i
befolkningen och årligt tillskott vid en antagen deposition av l kBq/m2 över
produktionsområdena.

Uppskattningen av den genomsnittliga konsumtionen i befolkningen är osäker, speciellt med
avseende på användningen av insjöfisk och skogssvamp. Trots detta är det uppenbart att efter
radioaktivt nedfall över skogsmark kan båda produkterna leda till betydande upptag av radio-
aktivt cesium i befolkningen jämfört med det som förs över via vilt och bär. Ännu mer accen-
tuerad blir naturligtvis deras tillskott av cesium för individer med speciellt stort inslag av
dessa produkter i maten. Den stora spridningen i årligt tillskott av radioaktivt cesium
(kolumnen längst till höger i tabell 3) beror för matsvamp främst på skillnader i upptag hos
olika arter, medan den för ren återspeglar ett mycket stort säsongsberoende för OR.

Tabell 3. Aktivitetskoncentrationen av 137Cs i vilt, ren, insjöfisk, bär och svamp i förhållande
till depositionen per m2, "OR", genomsnittlig konsumtion av de olika produkterna i
befolkningen, samt beräknat årligt intag av 137Cs vid en antagen markbeläggning på 1 kBq/m2

Komponent i födan

älg
rådjur

ren
fisk

lingon och blåbär
hjortron

matsvamp

OR[m2/kg]«

0.01-0.02
0.03-0.06*
0.2-2**
0.1-0.5***
0.03-0.04
0.1*
0.1-1.5*

Genomsnittlig kon-
sumtion i befolk-
ningen [kg/år]

1.5
0.4
0.2-0.5
2 - 3
4
1
3

Årligt tillskott [Bq/år]
vid markbeläggningen
1 kBq/ m2

15-30
10-20
40 - 1000
500- 1000
120- 160
100
300 -4000

® Tonvikt för bär och r/amp, färskvikt för animalier
* [18]
** [20-24]
*** Maximala nivåer observerade 1-2 år efter nedfall [19]

59



Radiakproblem för olika grupper i befolkningen

Särskilt utsatta grupper
De viktigaste orsakerna till potentiellt stor sårbarhet i en allvarlig nedfallssituation är yttre
förhållanden och levnadsvanor som kan leda till högre exponering för radioaktiva ämnen än
vad som gäller i genomsnitt över hela befolkningen - och i någon mån även biologiska fakto-
rer, som ger relativt hög känslighet för joniserande strålning. Vilka nuklider som är av störst
betydelse beror på ett flertal faktorer förknippade med beläggningsmönstret (som inbegriper
både aktivitetsfördelningen i nedfallsområdet och vilka områden i Sverige som blivit mest
drabbade), nedfallets ursprung (dvs. typ av kärnvapenexplosion eller haveri i kärnkraftverk
och avstånd till källan), samt vilken tidpunkt det rör sig om efter depositionen. Figur 19 och
20 illustrerar detta för nedfall efter kärnvapenexplosion respektive efter olyckan i Tjernobyl.

Identifieringen av de kategorier, som väntas tillhöra de mest utsatta för det radioaktiva nedfal-
let, kan göras med utgångspunkt från:

RÅVARUKÄLLOR och DIETVANOR (stor konsumtion av vissa jordbruksprodukter, t.ex.
mjölk kort tid efter nedfall, eller ren, vilt, fisk m.fl.
produkter från skog och insjö)

ÅLDER (hög konsumtion och relativt hög strålkänslighet -
gäller speciellt kombinationen mjölkintag och barn)

GEOGRAFISK HEMVIST (relativt högt nedfall över område i kombination med
ekologiskt känslig miljö - d.v.s. högt upptag över
näringskedjorna)

VERKSAMHET (främst i tidigt skede efter ett nedfall: exponering vid
arbete i det fria, där beläggningen är relativt hög; arbete
nära kraftig strålkälla, t.ex. p.g.a. kontaminerat
grönfoder i silo, uppkoncentrering i stora askhögar eller
slam i reningsanläggningar, samt i samband med kraftig
dammbildning)

Exempel på hur några av de ovanstående faktorerna inverkar på exponeringen framgår av fi-
gur 21 [10]. Figuren illustrerar det genomsnittliga innehållet av 137Cs, och hur det varierar, i
olika befolkningsgrupper under ett par år efter Tjernobylolyckan. SSIs referensgrupp avser ett
antal individer i Stockholm, d.v.s. från tätortsbefolkning i region med relativt liten deposition
(se medelvärden för doser i Stockholmsområdet i figur 20). Gävleområdet ligger inom det
våtdepositionsbälte där nedfallet blev förhållandevis stort. Erfarenheterna från
Tjernobylolyckan visar tydligt på de stora skillnader som uppstår i dostillskotten från födan
som ett resultat främst av ojämnheter i beläggningen i regionala dimensioner och olika kon-
sumtionsmönster (Fig.20 och 21). Första årets dos från födan varierade från en tiondel av me-
delvärdet över hela den svenska befolkningen till omkring 100 gånger medelvärdet. Bönderna
i Gävleområdet erhöll en dos som var 10 gånger och samegruppen från de mer högbelagda
områdena av Västerbotten c:a 100 gånger större dos från födan än befolkningen i genomsnitt.

Bönderna i Gävles närområde ligger de första två åren hela tiden högre än Gävles stads-
befolkning - med en i det närmaste konstant faktor. Förhållandet mellan cesiuminnehållet i
dessa grupper är likartat under hela den observerade perioden. Detta tyder på att den högre
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internexpositionen i huvudsak beror på böndernas större användning året runt av den lokala
råvaruproduktionen av animalier och vegetabilier snarare än på ökad exposition i deras arbete
under odlingssäsongen - det senare skulle potentiellt kunna leda till intag t.ex. genom damm-
bildning och inandning av resuspenderad aktivitet.

I skogen är ökningen i vilt och växtlighet kraftig redan inom de första veckorna efter ett
nedfall (Bergman 1993). De individer, som i regioner med relativt betydande nedfall baserar
mycket av sin föda på produkter från skog och insjö, kan därför väntas bli särskilt utsatta för
intern exponering. Det är uppenbart att samer och jägarfamiljer tillhör denna kategori [19,45].

Cs-137 i kroppen hos olika befolkningsgrupper i Sverige
efter atmosföriska kärnvapentester före 1963

1000 _r och olyckan i Tjernobyl 1986
Specifik aktivitet

100 --

10 ..

i ..

0.1

[Bq/kg]
- -o - Bosatta i Stockholm

—x— Bosatta i Gävle

—•— Lantbrukare från
Gävleområdet

Samer från Doroteaområdet

+
År
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Figur 21. Genomsnittligt innehåll av 137Cs i kroppen hos olika befolkningsgrupper efter
kärnvapentesterna [16] och olyckan i Tjernobyl [16,43].

I vissa regioner i norra Sverige har innehållet av radioaktivt cesium i kroppen undersökts på
renägande samer och icke renägande befolkning i grannskapet [19]. Tre områden ingår i
studien: 1) med relativt hög beläggning av radioaktivt cesium i renbetesområdet, 2) med
intermediär nivå och 3) med låg nivå. Hos de undersökta renägande samegrupperna visade sig
både medel- och maximumvärdena vara omkring 10 gånger högre än i befolkningen i övrigt -
från näraliggande eller samma område (jämför relationerna i helkroppsinnehållet hos olika
grupper i figur 21). Maximumnivån bland individer i det högbelagda området torde utgöra en
god indikation på hur högt cesiuminnehållet kan bli om man avstår från restriktioner i
användningen av lokala produkter i en grupp med stort utnyttjande av ren och fisk. I relation
till markbeläggningen av 137Cs över produktions- (renbetes-) området, tyder mätresultaten på
att den årliga helkroppsdosen vid hög konsumtion av renkött kan nå 0.1-0.2 mSv per kBq/m2.
Som bl.a. framgår av figur 21, kan exponeringen bli långvarig och styrs främst av hur snabbt
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137Cs halterna minskar i laven i renbetesområdet. Den ekologiska halveringstiden för 137Cs i
laven påverkas av flera faktorer, och faller enligt olika uppskattningar inom intervallet 4 -20
år.

Sambanden mellan innehållet av radioaktivt cesium i kroppen, i nedfallet och födoämnen är
tillräckligt överensstämmande mellan kärnvapentesterna och Tjernobylfallet för att kunna
användas till prognoser [10]. De metaboliska studier som gjorts för dosberäkningar över olika
tidsperioder bekräftar i stort tidigare använda parametervärden - vilka baserats på resultaten
från nedfall efter atmosfäriska kärnvapenprov. Vidare förekommer det ingen signifikant
skillnad mellan doser till barn och vuxna enligt de mätningar, som analyserats [10] med avse-
ende på eventuella köns eller åldersskillnader.

Fördelningen av extern- och interndos i befolkning och i vissa grupper
Våtdeposition ger upphov till avsevärt intensivare beläggning än torrdeposition. Figur 20
illustrerar detta beträffande nedfallsmönstret efter Tjernobylolyckan. Omräknat till dos
(effektiv dosekvivalent) under första året efter nedfall erhölls genom extern exposition i
områden med övervägande våtdeposition ca 0.05 mSv per kBq/m2137Cs [14,15]. Förhållandet
mellan koncentrationen av 137Cs i kroppen och isotopens förekomst i markbeläggningen är
som genomsnitt i befolkningen efter Tjernobyl-olyckan: 1.4 Bq/kg i kroppen per kBq/m2 i
nedfallet. Motsvarande uppskattning för situationen efter de atmosfäriska kärnvapentesterna
ger 0.8 Bq/kg per kBq/m2 [10]. I de 5 regioner som drabbades kraftigast av radioaktiv våtde-
position i samband med Tjernobylolyckan är motsvarande kvot 0.7. Med en genomsnittlig
dos till kroppen motsvarande 0.002 mSv/år vid en konstant aktivitetskoncentration på l Bq/kg
av 137Cs i kroppens mjukvävnader följer att doserna från födan i genomsnitt över befolk-
ningen ger ett mindre tillskott än från strålningen i omgivningen (Fig. 19).

Det är en ganska allmän erfarenhet från helkroppsmätningarna på olika befolkningsgrupper
att halterna av I37Cs i kroppen i förhållande till dess förekomst i markbeläggningen är relativt
låg i områden som drabbades av kraftig våtdeposition. Sannolikt bidrar konsumtionsråd,
aktivitetsgränser för saluförsel av kontaminerade varor och de olika upplevelserna av
nedfallssituationen till denna skillnad.

Renägande samer Övrig befolkning

f rån omgivningen ^~1^^^. /•""""" 1̂ ^̂ .̂ frånfiklan

från födan från omgivningen

-̂-" ĵ ^̂ ^ frånfw

f ^ )

ningen \^ /̂

Figur 22. Fördelningen efter olyckan i Tjernobyl av dos från 137Cs i födan och från radio-
aktivt sönderfall i omgivningen. Cirkelytorna anger den relativa betydelsen av
dostillskotten summerade över många år m.a.p. renägande samer i områden där renbetet
blev relativt kontaminerat respektive övrig befolkning i Sverige.
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Nedfallsmönstren i Sverige som en följd av de atmosfäriska kärnvapenproven och olyckan i
Tjernobyl har givit upphov till likartade fördelningar mellan extern- och interndos. Baserat på
kollektivdosen över många år kommer ca 20 % av dosen från födan och 80 % från extern-
strålningen. För grupper med stor konsumtion av ren och fisk indikerar överslagsberäk-
ningarna däremot att mer än 80 % av dosen kan orsakas av intaget av radioaktivt cesium med
födan (Fig. 22).

Samband som grund för grovprognos avs. beläggning/upptag/konsumtion:
Intaget av radioaktiva ämnen med födan under längre tidsperioder beror på hur koncentra-

tionen i livsmedelsråvaran förhåller sig till mängden i nedfallet, och hur mycket som kon-
sumeras av olika komponenter. Om relativt liten mängd i nedfallet kompenseras genom högt
upptag i vissa av näringskedjorna, kan dostillskotten bli väsentliga hos storkonsumenter av
motsvarande livsmedel. Omvänt leder ett relativt betydande nedfall till, att även livsmedels-
produkter med lågt upptag kan ge beaktansvärda dostillskott. Relationerna mellan deponerad
mängd radioaktivt cesium, halten i födoämnet (uttryckt som OR), konsumerad mängd och
resulterande intern dos illustreras i figur 23 (Bergman 1993). Sambanden (lutande linjer i
figuren) anger deposition och konsumtion som leder till dosen 0.05 Sv genom intaget med
födan. Horisontella linjer markerar nivåer som förekom på olika ställen i Sverige och utlandet
efter Tjernobylolyckan. Sammantaget t.ex. med tabell 4, som ger OR för olika produkter från
skog och sjö, kan sårbarheten i en viss nedfallssituation bedömas med avseende på olika
produkter och konsumtionsmönster.

Deposition av Cs-137 (och Cs-134)
1000 -, [MBq/ra2]

100

10 ..
"••--. Qr ans f or 0.05 Svgen

__._ OR=0.01

..-x- OR=0.1

_^OR=1

ett ar~sfödointag _ ^^\_.D , , .. . .J • x.. Stora areaKr-i-Ryss land o. Vitryssland
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:'::räWiv;;>:W:vSW^^
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Figur 23. Samband mellan depositionstätheten [MBq/m2] av radioaktivt
cesium och den årliga konsumtion, som ger interndosen 0.05 Sv genom
upptag i födan (Bergman 1993). OR [m2/kg] anger kvoten mellan
cesiumaktiviteten [Bq/kg] i födoämnet och den totala depositionen av
radioaktivt cesium [Bq/m2]. Linjer markerar sambandet för OR= 0.01,
0.1 och 1.0. Depositionen efter Tjernobylolyckan över delar av
renbetesområdet i Västerbotten, i Gävletrakten och över stora arealer i
Ryssland och Vitryssland illustreras också i figuren.
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Sammanfattning av radioaktivt intag med födan, halter i kroppen
och intern exponering som del av totaldosen

VATTENVERKEN tar i flesta fall sitt vatten från grundvattentäkter och de övriga från sjöar.
Vatten från dessa vattentäkter väntas ge små tillskott av såväl 90Sr som 137Cs till
befolkningen i jämförelse med det genom intaget via födan;

YTLIGA VATTENTÄKTER- bl. a. grunda dammar eller åar - som utnyttjas som råvatten till
bevattning eller för dricksvatten åt djur bör dock uppmärksammas.
Vattenanvändning från sådana källor kan innebära en effektivare överföring av
radioaktiva ämnen från nedfallet än i de ovan diskuterade situationerna;

RADIOAKTIVT JOD l MJÖLK och mjölkprodukter är viktigt att beakta främst de första
veckorna efter ett nedfall. De betydligt mera långlivade radionukliderna av cesium
och strontium finns däremot kvar länge i näringskedjorna- och därigenom i vår
föda. Cesiumisotopernas totala tillskott via råvaror från jordbruket (främst kött,
mjölk och mjölkprodukter) sjunker dock snabbt efter ett par år;

I VILT OCH VÄXTLIGHET i skogen är ökningen kraftig redan inom de första veckorna efter ett
nedfall. De individer, som i regioner med relativt betydande nedfall baserar mycket
av sin föda på produkter från skog och insjö, kan väntas bli särskilt utsatta för intern
exponering. Radioaktivt cesium (137Cs och ev. 134Cs) väntas vara av störst betydelse
för dostillskotten från dessa livsmedel både på kort och lång sikt;

EXTERNSTRÅLNINGENS BIDRAG har stor betydelse tidigt efter nedfall, men dominerar även
på lång sikt i totaldosen som genomsnitt för befolkningen;

STOR KONSUMTION AV ÄLG under lång tid ger mindre dos än vad som erhålls från den
externa strålningen i samma omgivning - både tidigt och under senare skeden efter
ett nedfall. Även efter mycket kraftigt nedfall verkar dostillskotten bli så låga, att
köttet bör vara av intresse när det gäller den regionala tillgången på protein under
allvarlig livsmedelskris;

KONCENTRATIONEN AV 137Cs i KROPPEN i förhållande till isotopens förekomst i markbelägg-
ningen är som genomsnitt i befolkningen efter de atmosfäriska kärnvapentesterna 0.8
Bq/kg per kBq/m2. Motsvarande uppskattning för situationen första åren efter
Tjernobyl-olyckan är 1.4 Bq/kg i kroppen per kBq/m2 i nedfallet;

NEDFALLSMÖNSTREN i SVERIGE som en följd av de atmosfäriska kärnvapenproven och
olyckan i Tjernobyl har givit upphov till ganska likartade fördelningar mellan
extern- och interndos. Baserat på kollektivdosen över många år kommer ca 20 % av
dosen från födan och 80 % från externstrålningen. För grupper med stor konsumtion
av ren och fisk kan däremot mer än 80 % av dosen orsakas av intaget av radioaktivt
cesium med födan.
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ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER

Åtgärdsnivåer
De allmänna principerna avseende åtgärdsnivåer för skydd vid kärnenergiolyckor finns sam-
manfattade i SSI-dokumentet" Allmänna råd avseende åtgärdsnivåer för skydd vid kärnener-
giolyckor." (Yttrande från SSI till regeringen 1993-05-28. SSI Dnr 850/1238/93) [38,39].
Dessa allmänna råd är tillämpliga även vad gäller radioaktiv beläggning orsakad av
kärnvapen-insatser utanför svenskt område.

Som en grundläggande princip gäller att nackdelen med en åtgärd skall vägas mot den
positiva påverkan, inbegripet minskning i stråldos och risker av annat slag, som åtgärden
medför. Om den positiva påverkan är större än nackdelen, är åtgärden berättigad. I den mån
man har tillgång till alternativa sådana handlingsvägar bör man välja det alternativ som ger
den bästa utdelningen i form av insparad kollektivdos. Det förutsätts, att alternativen alla är
acceptabla med hänsyn till risken för deterministiska effekter. Den valda åtgärden sägs då
vara optimerad.

Åtgärdsnivåer är riktlinjer angivna av de ansvariga myndigheterna i regel i form av dos- eller
dosratvärden. I vissa fall anges andra mått, t.ex. depositionstäthet av vissa radionuklider. I
regel ges två nivåer för varje form av åtgärd, en lägre icke-åtgärdsnivå och en högre övre-
åtgärdsnivå. Vid doser eller motsvarande under den lägre nivån kan man med stor säkerhet
säga att åtgärden inte är berättigad. Vid doser överstigande den övre åtgärdsnivån kan man
med säkerhet säga att en åtgärd i regel är berättigad.

I förväg fastställda åtgärdsnivåer strider egentligen mot de grundläggande principerna om
optimering och berättigande men är nödvändiga hjälpmedel vid okontrollerade exponeringar
eftersom man då i regel inte kan genomföra en meningsfull optimering vid den tidpunkt då
åtgärden är aktuell. Det är viktigt att betona åtgärdsnivåernas provisoriska karaktär. Speciellt
gäller detta övre åtgärdsnivån, där yttre förhållanden - t.ex. krigshandlingar eller livsmedels-
brist - kan medföra att kostnaderna för åtgärden (i generell mening) blir så höga att den inte
är berättigad trots att man ligger högre än övre-åtgärdsnivån.

I SSI-dokumentet anges övre åtgärdsnivån för livsmedelsintag vara 5 mSv som medeldosen
till större befolkningsgrupper under den första månaden efter olyckan och ytterligare 5 mSv
under resterande del av första året. Icke åtgärdsnivån är en tiondel av ovanstående värden.
Dessa nivåer antas motsvara en markkontaminering på 100 respektive 10 kBq/m2 för 90Sr,
134Cs, 137Cs och 131I. Det påpekas särskilt att ovanstående värden avser situationer med god
livsmedelstillgång.

Riktlinjer för beordrad verksamhet i totalförsvaret
Den organisation som svarar för beredskap och skydd mot radioaktivt nedfall och joniserande
strålning under krig -radiakskyddsorganisationen- är för närvarande under översyn [52]. Ett
skäl till detta är att organisationen bygger på en delvis föråldrad hotbild, där de s.k.
åskådarfallen inte ges berättigat utrymme. Det finns också starka önskemål om att så långt
möjligt integrera resurser för krig och fred. Som grund för översynen gäller att den fredstida
beredskapen mot kärnenergiolyckor skall utgöra utgångspunkt för den krigstida
organisationen. Grundprinciperna för strålskyddsberedskapen väntas dock kvarstå, även om
organisationen skulle komma att förändras till sin struktur.
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Den primära målsättningen är att identifiera de områden där radiakskydd är nödvändigt.
Radiakvarning kan då utfärdas och befolkningen i områden som riskerar att drabbas hinner
intaga skydd innan eventuellt nedfall börjar. Då indikering genomförts skall underlag finnas
för beslut bl.a.om behovet av fortsatt radiakskydd och verksamheten för totalförsvarets
personalgrupper inom radiakbelagda områden.

PERSONAL
För totalförsvarets personal gäller speciella riktlinjer [53], som ger stöd för bedömning av hur
riskerna med stråldoser skall avvägas mot nyttan med planerad verksamhet. En "grundnivå"
för bedömningen gäller dosintervallet under 0.5 Sv. Riskerna för akut strålskaua bedöms
försumbara på grundnivån för totalförsvarspersonalen. De faktorer som har störst betydelse
för riskerna i grundnivån är sena och ärftliga skador samt fosterskador. Den senare faktorn
medför att gravida kvinnor bland totalförsvarspersonalen inte bör delta i verksamhet som
medför högre doser än vad som anses godtagbart för civilbefolkningen som helhet.

BEFOLKNINGEN
Vid bedömning av konsekvenser och risker för den befolkning som erhållit stråldoser vägs
flera olika faktorer samman [29]. Strålkänsligheten varierar kraftigt inom gruppen och antalet
berörda personer kan vara stort. De samhälleliga konsekvenserna av sena skador kan därför
bli av större betydelse än vad som gäller totalförsvarspersonal.

Andra än totalförsvarspersonal bör såvitt möjligt inte utsättas för högre stråldos än 10% av
grundnivån för totalförsvarspersonal - dvs. högst 50 mSv under de första två dygnen - och en
totaldos under de två första veckorna på högst 70 mSv. Eftersom fosterstadiet utgör en
speciellt strålkänslig fas har dosreducerande åtgärder särskilt hög prioritet med avseende på
gravida kvinnor.

Någon undre gräns i egentlig mening, där åtgärder att minska befolkningens dosbelastning är
helt obefogade, kan knappast anges. De angivna undre åtgärdsgränserna bör därför fattas så,
att de beslutande organen vid lägre doser i allmänhet kan ge andra aktuella skadeavhjälpande
åtgärder högre prioritet.

Behov av mätningar och inriktning i olika skeden
Det radioaktiva nedfallet efter en kärnvapeninsats skiljer sig i flera avseenden från den
radioaktiva kontaminering av omgivningen som kan uppstå efter ett reaktorhaveri. De
problem som är relaterade till livsmedelsproduktionen är emellertid i huvudsak de samma och
mätstrategi och mätmetoder likaså.

Det kan vara lämpligt att dela in verksamheten tidsmässigt i:

Skede 1: Förvarningsskedet (Tore nedfallets början);

Skede 2: De första dygnen (efter nedfallets början);

Skede 3: Tidigt skede (avseende de följande sex veckorna);

Skede 4: Senare skede ( dvs tiden efter skede 3).
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Skede l : Förvarningsskedet.
Fördröjningstiden, dvs. tiden från en kärnvapeninsats fram till nedfallets början på svenskt
område, kan i de flesta fall antas vara från några timmar till uppåt ett dygn. Om
fördröjningstiden är längre är det inte troligt att beläggningen motiverar några snabba
åtgärder. De åtgärder som kan vara påkallade innan beläggningen inträffat är i första hand
ställning av betesdjur, täckning av foderförråd och liknande åtgärder för att undvika eller
lindra skador på djur och att hindra upptag av radioaktiva ämnen i mjölk och
köttproducerande djur. De åtgärder som i övrigt är aktuella innefattar höjd beredskap vad
gäller mätresurser och information till berörda delar av landet om tidsförlopp den möjliga
beläggningens omfattning.

Skede 2: De första dygnen.

Grov kartläggning av beläggnings området.
Under detta skede måste en grov kartläggning av beläggningsområdet genomföras. Målsätt-
ningen är att identifiera de områden där den radioaktiva beläggningen är så hög att snabba
åtgärder kan vara behövliga. Denna grovkartering måste påbörjas snabbt, inom någon timme
efter det radioaktiva nedfallets början. Den måste uppdateras fortlöpande så länge nedfallet
varar, något som kan ta flera dagar.

Som underlag för karteringen kan man använda de kommunala mätningarna med gammados-
ratmätande instrument vid fasta mätpunkter. Troligen kan man beräkna ett ungefärligt
samband mellan gammadosraten och mängden av de nuklider som på kort sikt är av betydelse
ur livsmedelssynpunkt ( d v s 131I). Mätningarna bör kompletteras med nuklidspecifika
mätningar, i första hand fältgammamätningar med Ge-spektroskopi. Sannolikt varierar
beläggningens nuklidsammansättning ganska måttligt från plats till plats vilket innebär att
man klarar sig med ganska få sådana mätningar.

Grovkarteringen bör ge tillräckligt underlag för att identifiera riskområden ungefär ner till
kommunnivå. Avsikten är att de betesrestriktioner som införts under förvarningsskedet skall
omfatta alla riskområden. Med dosratmätningarna som underlag kan man nu revidera riskom-
rådeskartan.

Man kan särskilja tre beläggningsnivåer inom riskområdet:

1. HÖG NTVÅ: Fortsatta betesrestriktioner.

2. MELLANNIVÅ: Fortsatta restriktioner bestäms efter kontrollmätningar.

3. LÅGNTVÅ: Inga betesrestriktioner är påkallade.

Skede 3: Tidigt skede.

Kontrollprogram för friklassning.
En omedelbar risk vid radioaktiv beläggning är betabrännskador på betande kreatur. Det kan
röra sig om skador orsakade av hudkontaminering och om skador av mag-tarmkanalen
orsakade av kontaminerat bete. För båda fallen finns beräkningar av sambandet mellan
markdeposition och skaderisk. För bedömning av åtgärdsbehov ger troligen gammadosraten
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tillräcklig information, förutsatt att nuklidsammansättningen är någorlunda känd. För akuta
skador från extern bestrålning gäller i stort sett samma förhållanden som för människor.

Under betessäsongen är det dominerande livsmedelsproblemet 13II i mjölk från betande djur.
Successivt kommer den relativa betydelsen av 90Sr, 137Cs och 89Sr att öka.

De betesrestriktioner som införs under akutskedet avses vara konservativa. Det är alltså ett
intresse att så snart som möjligt friklassa de områden som onödigtvis utsatts för
betesrestiktioner. För att få lämpligt underlag för denna bedömning, kan - som ett alternativ
till separata mätningar av både depostion och halt i vegetation - utnyttjas prover bestående av
vegetation skördad från en bestämd yta. I områden klassade som mellannivå bör mätning av
sådana vegetationsprover ge tillräckligt underlag för en friklassning.

För de områden som fortfarande har betesrestriktioner kan ett mera detaljerat kontrollprogram
vara behövligt. Om så är fallet beror bl.a. på beläggningens sammansättning. Om exempelvis
dosbidragen från 90Sr och 137Cs är små kan avklingningen av I31I bestämma när friklassning
är möjlig.

Kontrollprogrammet har som huvudsyfte att ge underlag för beslut om restriktioner och
friklassning. Det ger även information som kan tillämpas för dosuppskattningar av olika slag.
Metodiken är i princip att bestämma aktuella överföringsfaktorer i kedjan gamrnadosrat =^>
markdeposition => bete =^> mjölk för ett begränsat antal i förväg utsedda försöksgårdar. Man
kan sedan basera friklassningsåtgärder på resultaten av mätningar på depositions- eller
vegetationsprover.

De mätningar som ingår är:

1. Den lokala gammadosraten.

2. Depositionstätheten av 131I och 137Cs i Bq/m2.

3. Deposition av 13II och I37Cs i vegetation i BqY(kg ts)

4. Koncentration i mjölk av 131I och 137Cs i Bq/kg.

Variabiliteten i resultaten från enstaka mätningar på prover i stegen ovan kan som regel
väntas vara betydande. Denna har sitt ursprung i ojämn radioaktiv beläggning, lokalt
varierande jordmån, skillnader i produktivitet och tillväxt m m. För att få ett lämpligt
underlag för beräkning av överföringsfaktorerna - exempelvis för bedömningen av hur halter
i mjölk förhåller sig till depositionstätheten eller halterna i vegetationen - bör provtagningen
vara tillräckligt omfattande och anpassas så att sådan variabilitet kan beaktas. Man bör således
ha en relativt hög ambitionsnivå vad gäller denna provtagning och mätning.

Mätning på inkommande mejerimjölk.
Kontrollprogrammet för friklassning bör säkra att den mjölk som når mejerierna i regel håller
den nivå som fastställts som acceptabel. De mätningar som utförs på mejerierna är att betrakta
som ordinär produktkontroll. De mätningar som är aktuella för mejeriindustrin är
kontrollmätningar av 131I och 137Cs från ingående tankbilar innan mjölken går in i mejeriet.
På så sätt erhålls en kartering av de ingående linjerna som sedan kan ligga till grund för
identifiering av områden med höga aktivitetsnivåer. Mätningarna förutsätts vara
gammaspekrometriska (Nål eller Ge). De fortlöpande mätningar på mjölk från ett antal
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mejerier som SSI utför avses bli kompletterade med riktade mätningar inom belagda
områden.

Övriga animaliska livsmedel.
Kött från tama betesdjur kan hålla relativt höga koncentationer av I37Cs om djuren vistats i
belagt område. Det kan finnas behov av mätningar in vivo för att bestämma sambandet mellan
depositionstäthet och kroppsinnehåll, något som är av intresse för djurägarna. Det kan i vissa
fall även vara lönsamt med rutinmässiga mätningar in vivo eller på blodprov före slakt, och
som ett alternativ till provslakt. Metodiken för screening in vivo befinner sig ännu mestadels
på experimentstadiet, men mätningar av 137Cs med portabel detektor har visat sig lovande för
tillämpningar på slaktkroppar [48],

Vegetabilier.
Direktkontaminerade bladgrönsaker är utöver mjölk de enda livsmedel som på kort sikt kan
ge dosbidrag av betydelse. Ett provtagningsprogram för bladgrönsaker som skulle ge ett
meningsfullt underlag för åtgärder eller dosuppskattningar bedöms inte vara berättigat med
hänsyn till kostnader och möjlig dosreduktion.

Skede 4: Senare skede.
I det sena skedet är sannolikt behovet av betesrestriktioner o.d. obetydligt. Fortsatt kontroll av
mejerimjölk under några månader kan vara aktuell.

Successivt under denna period inriktas mätprogrammet främst mot att ge underlag för beräk-
ning av kollektivdoser. Som ett led i detta kan det finnas anledning att under längre tider följa
halterna i några produkter- särskilt mjölk- vid valda gårdar i de belagda områdena, för att få
ett mått på aktivitetskoncentrationens förändring på lång sikt.

Mätbehov och existerande resurser.
Som framgår av föregående avsnitt är kraven på instrumentering och mätteknik i allt
väsentligt desamma vad gäller radioaktiv beläggning från kärnvapeninsatser och från
reaktorolyckor utanför svenskt territorium. Också i fråga om den radioaktiva beläggningens
utbredning över ytan är förhållandena likartade. Detta innebär att den mätorganisation som
finns inom den fredstida olycksberedskapen också kan verka i en krigssituation. De nu
existerande och planerade mätresurserna inom fredsorganisationen är helt tillräckliga för att
hantera åskådarfallet pä ett godtagbart sätt.

Huvuddragen av den fredstida nätorganisationen
Organisationen baseras väsentligen på utnyttjande av följande mätresurser:

l. GAMMAMÄTSTATIONER.
SSIs rikstäckande nätverk omfattar cirka 35 gammastationer. Gammadosraten telemetreras
fortlöpande till SSI.

2. KOMNRJNMÄTNINGARAVGAMMADOSRAT.

Landets kommuner har tilldelats handinstrument för mätning av gammadosrat I händelse av
radioaktiv beläggning avses kommunerna rapportera dosratvärden till SSI via länsstyrelsen.
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3. NUKLIDSPECIFIKA FÄLTMÄTNINGAR (Ge-spektroskopi)

SSI, FOA och ett antal radiofysiska institutioner har portabel apparatur för gammaspektro-
skopiska fältmätningar med Ge-detektorer. Sådana mätningar gör det möjligt att snabbt
bestämma halten av t.ex. 131I, 134Cs och I37Cs i depositionen.

4. FLYGBURNA NUKLIDSPECIFIKA MÄTNINGAR.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ett flygburet system för Nal-
gammaspektrometri. I kombination med markmätningar med Ge-spektroskopi ger systemet
möjlighet till yttäckande relativt snabb kartering av ett beläggningsområde.

5. LABORATORIEMÄTNINGAR PÄ LUFT- OCH NEDERBÖRDSPROVER.
FOA genomför rutinmässigt mätningar på halten av gammastrålande nuklider i markluft och
nederbörd. Provtagningen sker vid sju insamlingsstationer.

6. LABORATORIEMÄTNINGAR PÄ VEGETATIONS- OCH MJÖLKPROVER.
Resurser för mätningar på vegetations- och mjölkprover finns vid SSI, SLU, FOA och vissa
radiofysiska institutioner. Aktuella nuklider är i första hand 131I, I34Cs, 137Cs och 90Sr.

7. PRODUKTKONTROLL AV LIVSMEDEL.
Produktkontroll av livsmedel, dvs. mätningar som säkrar att myndigheternas gränsvärden
innehålls, är livsmedelsindustrins ansvar.

Typer av stråldosreducerande åtgärder
Stråldosreducerande åtgärder syftar allmänt till att minska doserna från endera av extern-
exponeringen och internexponeringen. I senare fallet främst genom att minska upptaget i
grödorna eller halterna av radioaktiva ämnen i den färdiga produkten. I enstaka fall kan
åtgärden leda till betydande minskning både med avseende på den lokala exteraeponeringen
och den interna exponeringen av konsumenterna. Med avseende på råvaruproduktionen gäller
detta t.ex. djupplöjning.

En kombination av olika åtgärder kan teoretiskt ge en avsevärd reduktion särskilt av över-
föringen av radioaktiva ämnen till människan via näringskedjorna [42,49,50]. Effekterna av
insatsen kan dock variera starkt bl.a. beroende på tidpunkten under året för nedfallet, hur lång
tid efter nedfallet åtgärden sker och markbeskaffenhet. Den senare aspekten är av betydelse
om åtgärderna innefattar mekanisk bearbetning eller agrokemisk behandling. Till detta
kommer att i princip gynnsamma åtgärder kan visa sig svåra att genomföra i praktiken
beroende på begränsad tillgång till nödvändig utrustning, eller att ingreppet blir för
resurskrävande för annat än mycket begränsade arealer.

De metoder som beskrivs nedan bör mot denna bakgrund ses som i teknisk mening genomför-
bara åtgärder - men många gånger praktiskt svåra - där en kostnad-nytta bedömning behöver
göras för det enskilda fallet. Några av metoderna har redan behandlats - t.ex. "senareläggning
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av jordbruksarbete" och "skärmning från byggnader". För att lätt kunna identifieras i
sammanhanget med andra åtgärder omnämns de även här, men i detta fall endast kortfattat
och med hänvisning till den utförligare texten.

Senareläggning av tidskritisk verksamhet
Det snabba avklingningsförloppet, som orsakar den avsevärda minskningen i dos till
personalen vid senareläggning av arbetet, är liktydigt med att det mesta av externdosen kan
fås under de första dagarna eller veckan i fält. Detta behandlas utförligt av Ulvsand och
Lönsjö (1994) och i avsnittet "Tidskritisk verksamhet och exponering vid
vegetabilieproduktion".

Skärmning. sanering och dekontaminering
Skärmning berörs i avsnitten "Vistelse inomhus och utomhus vid jordbruksarbete" och
"Dosbedömning och optimering". Nedan behandlas särskilt betydelsen av byggnaders olika
skärmning för stråldosreducerande effekter av taksanering och eventuell bortförsel av
radioaktivt ytskikt från byggnadernas närmaste omgivning.

Sanering omfördelar radioaktivitet. Om syftet är att minska externdoserna orsakade av den
radioaktiva markbeläggningen, krävs borttransport av stora jordmassor för att nå väsentlig
effekt genom åtgärden [29, 47], (Andersson et al. 1993). Så omfattande och resurskrävande
ingrepp står nog sällan i rimlig proportion till det ovissa resultatet. Det styrks också av
erfarenheterna från saneringsåtgärder efter olyckan i Tjernobyl, där kraftigt nedfall förekom
över delar av viktiga jordbruksområden bl.a. i Ukraina och Vitryssland [30]. De svåra
saneringsproblem man ställdes inför i det sammanhanget kan till stor del överföras på
kärnvapenfallens radiakmiljö - dvs. saneringseffektiviteten blir låg och ingreppet mycket
resurskrävande samt förenat med stora kostnader.

Saneringsåtgärder för att nedbringa expositionen från kortlivade nuklider kan knappast vara
motiverade. Det är inte uteslutet att det snarare kan leda till ökad exposition för saneringsper-
sonalen än ge avsedd förbättring av exponeringssituationen för övriga. Om sanering övervägs,
gäller det således i första hand långlivade gammastrålande nuklider i nedfallet d.v.s 134Cs och
137Cs.

Strålning från beläggning på tak och i omgivningen
Experimentella studier av saneringsmetoder baserade på högtryckstvätt och i kombinationer
med stallrengöringsmedel eller KCl-lösning visar att god effekt kan uppnås - vid sanering av
takmaterial kontaminerat med radioaktivt cesium - med utrustning och kemikalier som
normalt finns tillgängliga på ett lantbruk [47].

I en teoretisk analys av strålnivån inomhus efter taksanering (Andersson et al 1993) har gjorts
jämförelser mot förhållandet utan saneringsåtgärd för fallen: a) sanering av tak, men med den
avlägsnade takaktiviteten ansamlad runt byggnaden och b) sanering av tak och efterföljande
borttransport av takaktiviteten. Av denna analys framgår att behandling enligt a) skulle
innebära en obetydlig förhöjning av strålnivån inuti byggnaden för hus med liten
masstjocklek i väggarna. I övriga fall och vid behandling enligt metod b) ger taksanering en
lägre strålnivå inomhus. För hus med stor masstjocklek i väggarna är strålnivån jämförelsevis
låg, varför en lyckad sanering dock endast sänker ett redan lågt aktivitetsvärde till ett något
lägre.

Genom enbart marksanering, dvs. genom att avlägsna den omgivande markens översta skikt,
sänker man också strålnivån inuti byggnaden. Det blir emellertid stora områden som måste
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saneras, vilket ger upphov till hundratals kubikmeter med schaktmassor. För medelstora och
stora byggnader med stor masstjocklek i väggarna är strålbidraget från taket större än bidraget
från marken. Hur stort markområde som än saneras kommer således strålnivån inuti dessa
byggnader endast att reduceras med 20-30% enligt Andersson et al. (1993).

Sanering av mark och bortförsel av grödor [50]
MEKANISK BORTTAGNING AV YTLIGT KONTAMINERADE JORDSKIKT ELLER SNÖTÄCKE
På landsbygden blir sanering för att minska externdoserna ett påfallande vanskligt företag.
Det är främst täckning med okontaminerade jordmassor eller "avskalning" av ett tunt
jordlager som kan komma ifråga. Att avlägsna ett ytligt jordlager ger mycket stora
avfallsmängder. Ett 5 cm jordlager motsvarar 500 ton avfall per hektar. Under gynnsamma
omständigheter kan dock upp till 90 % av aktiviteten avlägsnas från åkermark. Effektiviteten
för saneringsåtgärden beror på markytans struktur och jämnhet, vilken typ av maskin som
kommer till användning och markens bärighet för tung utrustning. Metoden förutsätter att
ingen nedblandning av aktiviteten har föregått insatsen. Den näring och det organiska
material som avlägsnas med det ytliga jordlagret måste ersättas för att inte produktiviteten
skall minska.

Nedfall över snötäckt åkermark kan till stor del avlägsnas om snötäckets tjocklek och
markens bärighet är tillräcklig. Risken måste beaktas för nedsmutsning av intilliggande
områden genom ytavrinning i samband med snösmältningen. En bra deponeringsplats måste
därför väljas för snömassorna.

BORTTAGNING AV GRÄS OCH ROTMATTA
Med en konventionell slaghack, försedd med uppsamlingsanordning kan vegetation och rot-
matta avlägsnas från gräsmarker. Experimentella fältförsök tyder på att närmare 90 % av det
radioaktiva materialet kan avlägsnas med denna metod. Avfallsproduktionen är hög och
beräknas uppgå till 4 - 10 ton per hektar. Aktivitetskoncentrationen i avfallet (i torkat
tillstånd) beräknas ge en aktivitetsmängd per kg som motsvarar depositionen över en yta på l
-2m2.

AVLÄGSNANDE ELLER BORTTRANSPORT AV KONTAMINERADE GRÖDOR
Grödor fångar effektivt upp nedfall. Sker depositionen i samband med regn verkar i grova
drag hälften av nedfallet initialt hållas kvar av växtligheten. Sker kontamineringen i form av
torrdeposition kan kvarhållningen bli betydligt högre. Genom att avlägsna den direkt
kontaminerade grödan kan överföringen av radionuklider från jord till växt minskas avsevärt
under påföljande år. Uppehållstiden på bladytorna svarar mot en halveringstid på två till fyra
veckor. Åtgärden är således effektivast tidigt efter nedfall. Dosen till personalen måste
beaktas, och optimal tidpunkt för insatsen vid en relativt snabbt avklingande beläggning -
som i kärnvapenfallet - kan i princip avgöras på samma sätt som vid val av senareläggning av
skördearbete. Metoden leder till ganska högkoncentrerat avfall: aktivitetsmängden per kg i
avfallet (i torkat tillstånd) beräknas svara mot den aktivitetsmängd, som deponerats över en
yta på l - 3 m2.

KONVENTIONELL PLÖJNING OCH DJUPPLÖJNING [50,57]
Som en följd av konventionell plöjning sker en omfördelning av den radioaktiva
beläggningen till en förhållandevis homogen blandning ned till djupet 20 cm. En
konventionell plöjning av jordbruksmark, avsedd för spannmålsproduktion, innebär som regel
inte någon minskning av överföringen av radionuklider till grödan eftersom rotdjupet är
ungefär detsamma som plogdjupet. Däremot leder plöjningen till en betydande minskning av
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den externa stråldosen till jordbruksarbetaren. För radioaktivt cesium kan exponeringen
minska till omkring 25 % efter plöjning.

Konventionell plöjning skulle kunna övervägas som motåtgärd på mark avsedd för betespro-
duktion. Rotdjupet för gräs är betydligt mindre än plogdjupet. Överföringen till grödan väntas
nedgå till 50 % genom konventionell plöjning av en betesvall. Den positiva effekten av
reducerad tillgänglighet för upptag måste vägas mot de negativa effekterna av att bryta det
etablerade systemet i markskiktet hos en betesvall. Plöjningen inverkar irreversibelt på
möjligheterna att senare avlägsna kontaminerat material från åkermarken, och ingreppet bör
föregås av planläggning om användningen på lång sikt.

Genom att blanda ner det radioaktiva materialet till en nivå som ligger under rotzonen, kan
överföringen till grödan minskas med mer än 50 %. Metoden med djupplöjning har samma
nackdelar som konventionell plöjning, när det gäller praktiska möjligheter att senare försöka
avlägsna det kontaminerade markskiktet. Djupplöjning kräver specialtillverkade plogar.
Dessa plogar kräver i sin tur tillgång till traktorer med hög motorkraft och gynnsamma
markförhållanden för att kunna användas. För ett gott resultat krävs dessutom att plöjningen
sker enligt detaljerade instruktioner.

Omställning och ändrad behandling eller produktutnvttiande

Omställning av odlingen
Omställning av odlingen tillhör knappast de åtgärder som kan utnyttjas redan under
nedfallsåret - med undantag för nedfall vintertid och innan vårbruket inletts - utan bör
snarare ses som en möjlighet bland övriga alternativ på sikt. Eftersom olika grödor tar upp
radionuklider i olika stor utsträckning, är ett alternativ till de mekaniska och agrokemiska
motåtgärderna - eller till att överge åkermarksområden - att ändra användningen av den
kontaminerade jordbruksmarken. Så kan t.ex. spannmålsproduktion vara ett alternativ til l
betesproduktion efter en omfattande beläggning av radioaktivt cesium, eftersom
spannmålsproduktionen drabbas mindre än de animaliska livsmedelsprodukterna (via betet),
när det gäller cesium i nedfallet. En sådan omställning av användningen av jordbruksmarken
kan reducera överföringen av radionuklider från jord till växt med upp till 90 %.

Agrokemiska metoder [50]
Extra tillsats av gödsel och kalk kan minska överföringen av radionuklider från jord till
gröda. Genom att t.ex. öka kaliumtillförseln på kaliumfattiga jordar, torvjordar och
sandjordar till det dubbla jämfört med en normal gödselgiva kan upptaget av cesium minskas
med 50-75 %. En motsvarande minskning av överföringen av strontium kan uppnås genom
kalkning av sura jordar. De agrokemiska metoderna måste användas med urskiljning. En
extra tillsats av kalk eller gödsel kan också ge en motsatt effekt, dvs. upptaget av
radionuklider ökar. Dessutom kan en åtgärd för att minska upptaget av en nuklid ge en
förhöjd överföring av andra nuklider.

Effekterna av agrokemiska metoder varar i regel endast en vegetationsperiod. De måste därför
upprepas flera år i följd, för att åstadkomma en långvarig verkan på upptaget och därav
orsakad kontaminering av livsmedlen.

Ändrad utfodring eller tillsats av kemiska bindemedel
Åtgärder för att minska överföringen av radionuklider till boskap syftar framförallt till att
minska innehållet av radionuklider i kött och mjölk, men man minskar dessutom risken för
intern exposition hos djuren.
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I ett längre tidsperspektiv är radionuklidinnehållet i djurprodukterna helt beroende av halterna
i fodret. De åtgärder som beskrivits ovan för att minska överföringen mellan jord och
vegetation innebär därför i regel också att radionuklidinnehållet i kött och mjölk minskar.

Andra metoder kan också övervägas, varav vissa prövats med mycket gynnsam effekt i
samband med nedfallet efter Tjernobyl:

Genom att flytta boskap till lågkontaminerade eller till okontaminerade områden kan
radionuklidinnehållet i kött och mjölk minskas till hälften av den ursprungliga halten
inom drygt en månad. Ett alternativ till flyttning av boskap är utfodring av djuren med
rent foder.

Gernom att välja en typ av vegetation på betesmarken, vilken har mindre benägenhet
till upptag av radionuklider, kan lägre kontaminering uppnås i betet. Används denna
motåtgärd kan djurbesättningen behöva förändras. Under vissa förutsättningar kan det
dessutom vara fördelaktigt ur radiologisk synpunkt att överge mjölkproduktion till
förmån för köttproduktion.

Kemiska bindemedel som tillsats till djurfodret kan minska radionuklidinnehållet
avsevärt i kött och mjölk [48,51]. Försiktighet bör dock iakttas eftersom vissa
bindemedel ger negativa effekter på vatten- och mineralämnesbalansen hos djuren.
Bindemedlet "Berlinerblått" och vissa lermineral (bl.a. bentonit) som fodertillsats har
dock med gott resultat använts i Norge efter olyckan i Tjernobyl [51]. Denna åtgärd
har resulterat i att cesiumkoncentrationen i kött och mjölk har kunnat minskas med
upp till 90 %.

Ändring av mjölkens behandling eller produktinriktning
Mjölk är i tidigt skede det viktigaste livsmedlet ur dossynpunkt - både för individ och befolk-
ning. Stort intresse har därför ägnats åt problemen med radioaktiv kontaminering av mjölk
och mjölkprodukter. Med syfte att reducera halten av de viktigaste nukliderna har
dekontaminering av mjölk bl.a. prövats under försöksmässiga former [30,34,35, 53].
131JOD:
Efter kärnvapenexplosion (och i de flesta situationer då radioaktivt nedfall uppträder efter
betydande utsläpp vid kärnkraftshaveri) kommer framförallt 131I att utgöra problemet den när-
maste tiden efter nedfallet. Den snabba avklingningen av 131I innebär att dess aktivitetsnivå i
princip kan nedbringas godtyckligt långt, endast beroende på hur länge produkterna kan
lagras. En tänkbar åtgärd skulle kuna vara att för barn - som genom hög mjölkkonsumtion
och fysiologiska orsaker generellt utgör en relativt utsatt grupp för radioaktiv jod - ersätta
den färska konsumtionsmjölken med lagrat mjölkpulver. En kritisk faktor i det avseendet är
storleken på lagren och transportmöjligheter, eftersom affärernas lager är små. Om
aktivitetsminskningen efter en halveringstid är intressant med avseende på möjligt utnyttjande
av mjölkråvaran, kan man göra filmjölk av all inkommande mjölk - filmjölk kan lagras
längre än färsk. Det förutsätter dock att man snabbt kan lägga om produktionen (Wickman
1993). Dessutom kvarstår problem med eventuell kontaminering med radioaktivt strontium
och cesium.

RADIOAKTIVT STRONTIUM OCH CESIUM:
Försök har gjorts med Ca-alginat för att selektivt reducera mjölkens innehåll av strontium
[53]. Dessa visar att vid mjölkens naturliga pH minskas halten av 90Sr endast med ca 20%.
Försök med lägre pH ger något bättre effekt på avskiljningen (40%).
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Kolonnbehandling med jonbytare baserad på hexacyanoferrat (berlinerblått) är däremot
synnerligen effektiv i att nedbringa halten av 137Cs i mjölken, och avskiljer nästa 100% av
cesiet utan betydande förändring av mineralbalansen i övrigt (med undantag för järnhalten)
[53]. Metoden är intressant, men än så länge endast tillämpad i pilotstudie, och kan väntas bli
svår att genomföra i stor skala.

Det är inte möjligt att entydigt fastlägga hur mjölkhanteringen skall utformas vid radioaktiv
kontaminering, eftersom omständigheterna kan väntas vara mycket olika bl.a. beroende på
beläggningens omfattning och förhållandena i omvärlden. Med utgångspunkt från
överföringsfaktorerna från mjölk till ett flertal viktiga produkter kan man dock få ett underlag
för bedömnningen av effekterna av alternativa omställningar av processerna. I praktiken
kommer dock kapaciteten hos mejeriindustrin att kraftigt begränsa möjligheterna till sådana
omställningar.

Det är tänkbart att välja ut en produkt i en produktionskedja som är gynnsam med avseende
på fördelningen av radionuklider i de olika produkterna. I figur 24 och 25 illustreras fördel-
ningen av cesium och strontium i några mjölkprodukter från olika produktionskedjor [30].
Resultaten för "ost" baserar sig enbart på tillverkning av Cheddarost. Denna tillverkning
avviker från den för flertalet vanliga svenska hårdostar, vilket kan påverka överföringen av
90Sr och 137Cs. "Keso" i fig. 25 är gjord med användning av löpe. Det går även att tillverka
den utan löpe, vilket väntas resultera i helt andra halter både för cesium och strontium.

Ostvasslc

Ost

Kärnmjölk

Smör

Skummjölk

Grädde

Helmjölk

Kcso

Ost

Smör

Hclmjölk

10 100

från mjölk till
0.1 1

Fig. 24 Överföring av
mjölkprodukter [%]

Variationsbredden markeras för respektive
produkt av det ljusa fältet [30].

0.01 0.1 1 10 100

Fig. 25 Överföring av 90Sr från mjölk
till mjölkprodukter [%].

Data från [30]

För att täcka dagsbehovet genom födan av t.ex. energitillskott, protein eller kalcium kan
åtminstone i princip olika råvaror och förädlade produkter utnyttjas även i radiaksammanhang
- t.ex. göras disponibla genom produktionsomställningar. Det är därför av intresse att bedöma
huruvida man tjänar något (avseende minskat intag av radioaktiva nuklider) på att övergå från
helmjölk till förädlade produkter med lägre kontaminering än helmjölken. Utan anspråk på att
ge en realistisk bild av en möjlig förändring av konsumtionsmönstret, indikerar beräkningar
som visas i tabell 4 [54] ändå hur ett förändrat val av mjölkbaserade produkter skulle kunna
påverka intaget av 137Cs och 90Sr. Resultaten i tabell 4 utgår från att dagsbehovet av kalorier,
protein respektive kalcium täckes antingen genom helmjölk eller endera av osttyperna
cheddar och keso.
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Tabell 4. Relät
intaget via heli
av respektive t

Produkt
Helmjölk

Cheddarost

Keso

iva förändringen av intaget
njölk]vid en tänkt konsuml
:alcium, protein och kalorie

Kalciumbehov

90Sr

100

94

89

137CS

100

10

33

av radiostrontium och rad
ion av enbart helmjölk elle
!T[35]

Proteinbehov

90Sr

100

100

8

137Cs

100

10

3

locesium [procent av
r ost på basis av behoven

Kaloribehov

9osr

100

120

30

137CS

100

12

10

Dessa exempel illustrerar, att det skenbart gynnsamma i att övergå till födoämnen med
relativt låg kontaminering, inte automatiskt leder till minskat intag av de radioaktiva
föroreningarna - om konsumtionen förutsattes svara mot näringsbehovet. I vissa fall kan dock
avsevärda förbättringar erhållas, vilket resultaten för keso antyder.

I jämförelse med storskalig dekontaminering av mjölkråvara eller omställning av
tillverkningen av mejeriproduktionen kan åtgärder att minska upptaget hos korna väntas vara
praktiskt mer hanterliga och kostnadseffektiva (Wickman 1993).

Tillagningsmetoder
Kokning av kött i småbitar har en betydande urlakningseffekt på cesium, medan stekning av
kött i panna eller ugn har liten inverkan på cesiuminnehållet [26]. Om man häller bort bul-
jongen efter kokning, och inte använder den i matlagningen, minskar cesiuminnehållet
avsevärt. Detsamma gäller för svamp. Saltning av kött och fisk kan också leda till att
cesiuminnehållet minskar betydligt i den konsumtionsfärdiga varan. En nackdel är dock att
natriuminnehållet ökar vid saltning. Som regel är det önskvärt att nedbringa den höga
natriumhalten innan produkten anses lämplig som föda.

Hur effektivt olika metoder nedbringar cesiuminnehållet i födan indikeras i grova drag genom
följande exempel på tillämpningar [26]:

Försök med kokning av kött från älg, rådjur och ren i småbitar visade att 45-70% av
cesiuminnehållet urlakades till kokvattnet. Kokning av korv, lever och tunga från ren gav
resultat i samma storleksordning. Vid kokning av fisk i bitar urlakades 20-30% medan
urlakningen vid kokning av hel fisk blev 15-20%. Förlusterna av kalium var av samma
storlek.

Laksaltning av kött från lamm och ren under några dygn ledde till en reduktion av
cesiuminnehållet med ca 30%, medan torrsaltning under samma tid inte ledde till några större
förändringar. Vid lakesaltning av renkött under 4 månader urlakades 50% av köttets
cesiuminnehåll. Efter vattendragning och kokning av det saltade köttet hade cesiuminnehållet
minskat med 70-85%. Rökning eller torkning av saltat kött påverkade inte cesiuminnehållet
nämnvärt.

Laksaltning av fjällfisk följt av vattendragning och kokning ledde till en avsevärd minskning
av cesiuminnehållet, 70-80%. Motsvarande siffror för färsk kokt fisk var för cesium 10-40%.

Förvällning av svamp, både färsk och torkad, i rikligt med vatten ledde till att 70-80% av
cesiuminnehållet urlakades till förvällningsspadet.
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ÅSKÅDARFALLENS PROBLEMATIK I TIDIGT SKEDE
EFTER NEDFALL

Beslutsmiljön

Säkerhetspolitiska förutsättningar
När denna studie initierades utgjorde Sverige fortfarande en del av gränszonen mellan de
båda stora maktblocken. Risken att det kalla kriget mellan dem skulle förvandlas till öppen
väpnad konflikt förelåg ständigt, även om den aldrig kunde beskrivas exakt, och även om den
sannolikt minskade över tiden. Hade kärnvapen då kommit till användning skulle Sverige
med stor sannolikhet berörts bl.a. av radioaktivt nedfall, även om vi kunnat hålla oss neutrala
i konflikten - vilket i planeringen kommit att betecknas "åskådarfall".

De politiska omvälvningarna sedan 1989 i Europa och f.d. Sovjetunionen har medfört att
krigsrisken just nu anses försumbar. Såväl motiv - i form av ideologiska motsättningar - som
möjlighet - i form av militära resurser - till ett storkrig saknas idag. Tillgången på kärnvapen
i öst och väst är dock relativt opåverkad av förändringarna. Ett politiskt bakslag kan på nytt
aktualisera ett kärnvapenhot i vår del av världen.

Ett kärnvapenkrig i någon annan del av världen ter sig mindre osannolikt. Flera stater tros ha
eller vara i färd med att skaffa kärnvapen i hemlighet, vilket illustreras av fallet Irak. Motsätt-
ningarna tycks också vara större och mer akuta. Riskerna för radioaktiv beläggning i Sverige
skulle i ett sådant fall vara väsentligt mindre, främst på grund av det större avståndet men
också för att de krigförande parterna skulle disponera vapenarsenaler som bara vore en liten
bråkdel av supermakternas.

Risken för nya reaktorolyckor liknande den i Tjernobyl kan inte uteslutas, även om inte heller
denna risk kan bedömas kvantitativt med någon säkerhet. Beroendet av kärnenergi i f.d.
Sovjetunionen och Östeuropa är mycket stort, samtidigt som ekonomin i dessa länder inte
medger nämnvärda säkerhetshöj ande åtgärder i befintliga anläggningar. Även olyckor i andra
typer av kärntekniska anläggningar kan ge upphov till luftburen aktivitet som kan nå Sverige.
Inte heller terroristhandlingar kan i ett längre tidsperspektiv uteslutas som möjlig källa till
radioaktiv kontaminering.

Det finns därmed ett spektrum av situationer som skulle kunna ge radiologisk påverkan - på
kort eller lång sikt, och i större eller mindre omfattning - inom livsmedelssektorn. Den säker-
hetspolitiska förhistorien till en sådan situation kan då också vara radikalt olika, från i stort
sett ingen alls till ett totalt sammanbrott av de nuvarande avspännings- och
samförståndslösningarna. Det enda rimliga antagandet är att de svåraste situationerna också
har föregåtts av de längsta och tydligaste varningssignalerna.

Tänkbara beläggningsfall
De situationer som antytts i föregående avsnitt skulle ge upphov till mycket olika
beläggningar i Sverige, även om man bortser från fallet med kärnvapenexplosion(er) på
svenskt territorium.

Ett extremfall från det kalla krigets tid utgör ett scenario där ett flertal kraftiga, marknära
explosioner inträffar i Danmark och Norge, när vinden i huvudsak är västlig. Här skulle stora
delar av Sverige kunnat få en beläggning minst lika stark som den som antagits vara
normerande i denna studie, dvs. motsvarande en oskyddad utomhusdos om 100 mSv första
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veckan. Beläggningen skulle t o m i någon del av landets viktigaste jordbruksbygder - främst
Skåne och Västergötland - kunnat ge utedoser på 1000 - 3000 mSv under första veckan.
Detta är akut livshotande nivåer, som fordrar skyddsvistelse.

På motsvarande sätt skulle kärnvapenexplosioner i Tyskland, i de västra delarna av Ryssland
eller Baltikum samt Kolahalvön vid ogynnsam vindriktning kunna ge kraftig beläggning i de
närmast belägna delarna av Sverige. Det större avståndet leder dock i dessa fall till att doserna
blir lägre, främst därför att en del av aktiviteten hinner klinga av under transporttiden. En
veckodos om 100 mSv i större delen av Sydsverige från kärnvapenexplosioner i norra delen
av Tyskland skulle exempelvis motsvara en sammanlagd insats av minst ett megaton i form
av marknära explosioner. En enstaka explosion om 100 kt i Berlin skulle kunna ge 100 mSv
under första veckan i den allra sydligaste delen av Skåne.

Krigshandlingar på större avstånd från Sverige ger givetvis ännu lägre dosnivåer. Ett kärn-
vapenkrig i Mellersta Östern med något tiotal explosioner kan inte ens vid maximalt
ogynnsam vind ge mer än några mSv under första veckan på någon plats i Sverige.

Utgörs källan till kontamineringen av ett reaktorhaveri kan man inte lika lätt ange en relation
mellan avstånd och dosnivå, eftersom olyckans karaktär och förlopp påverkar både den totalt
frigjorda aktivitetsmängden och dess sammansättning. Av sådana skäl, som framhållits redan
tidigare, blir externdosen under första veckan mindre relevant för den totala
riskbedömningen. Det är inte heller inte möjligt att på förhand relatera externdosraten till
depositionen av de nuklider som är viktigast med avseende på kontaminering av och upptag i
livsmedlen.

Beläggningsmönstret kan bli ojämnt. Det
påverkas också starkt av om det regnar
under den tid då aktivitetskoncentrationen är
hög i den del av luftmassan som kommer i
kontakt med moln och nederbörd. Där det
inträffar regn under sådana förhållanden
väntas beläggningen bli relativt hög. Efter
en kärnkraftsolycka når de radioaktiva
utsläppen till luft inte så långt upp i
atmosfären som efter en kärnvapenexplosion
- inte ens om olyckan leder till härdsmälta
och explosioner som i fallet Tjernobyl.
Regnets inverkan på beläggningsmönstret
ökar då för partikelburen aktivitet.
Erfarenheterna från olyckan i Tjernobyl
visar på hur starkt nederbörd under
molnpassagen kan prägla beläggningsbilden,
vilken åskådliggörs för Norden i figur 26,
där områden med regn sammanfaller med de
kraftigast belagda områdena. De stora skillnader i genomsnittliga doser som kan bli följden
av om den radioaktiva beläggningen uppstår främst genom våt- eller torrdeposition illustreras
i figur 20 för platser i Sverige efter Tjernobylolyckan.

Fig. 26 Depositionsmönstret i norden efter
olyckan i Tjernobyl med fördelningen av
områden där nedfall av radioaktivt cesium
främst skedde i form av våtdeposition
(gråmarkerade) och överskred omkring
2 kBq/m2 [9].
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Problemidentifiering och beslutstrategier

Problemtvper
I händelse av ett radioaktivt nedfall i (någon del av ) Sverige uppstår givetvis en rad frågor
som fordrar snabb behandling. En övergripande fråga av intresse för alla gäller hur stor
stråldos nedfallet kan medföra, eller mer specifikt:

1) kan externdosen bli hög nog att föranleda någon åtgärd överhuvudtaget?

Som framgår av avsnittet ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER torde inte studiens jämförelsedos (100
mSv under första veckan) kunna accepteras utan vidare. Vistelse i skydd eller åtminstone
inomhus kan bli påkallad t o m vid väntad lägre dos. Var gränserna kommer att sättas beror
emellertid på omständigheterna. Här kommer som ett delproblem även frågan om vilka som
bör räknas som totalförsvarspersonal.

För livsmedelsproduktionen i ett nationellt perspektiv och på kort sikt måste - om svaret på
fråga l är JA - ytterligare frågor besvaras:

2) drabbas områden som är viktiga för råvaruproduktion?

3) är tidpunkten på året sådan att det pågår tidskritisk verksamhet i dessa områden?

Om även dessa frågor båda besvaras med JA, blir det nödvändigt att gå vidare till avvägningar
rörande åtgärder i produktionsledet (se nästa avsnitt). Även om svaret på fråga 2 är NEJ, kan
en sådan avvägning behövas sett ur den enskilda jordbrukarens synvinkel, om fråga 3
besvaras med JA för hans del. Är svaret JA på fråga 2 och NEJ på fråga 3 kvarstår likväl de
radioekologiska aspekterna. Även om externdoserna kan negligeras (dvs. fråga l besvaras
med NEJ), måste nämligen svaret JA på fråga 2 leda till en bedömning av den förväntade
kontamineringen i olika råvaror och produkter. I ett tidsmässigt gynnsamt fall ( t e om
nedfallet sker mitt i vintern) brådskar inte detta, men .under vissa perioder erfordras snabba
beslut om eventuella åtgärder för ätt-reducera kontamineringen.

Oavsett hur frågorna 2 och 3 besvaras, kräver ett JA som svar på fråga l att man överväger
hur olika verksamheter i samhället bör inskränkas. För livsmedelsförsörjningen är avbrott i
distributionen den viktigaste frågan. Även denna måste besvaras snabbt.

I en situation där råvarorna är (eller misstänks vara) kontaminerade, slutligen, kan både
förädlingsindustri och konsumenter behöva anvisningar. Vad gäller konsumenterna är detta
speciellt viktigt om försörjningsläget är allmänt ansträngt samt för särskilda grupper med
kostvanor, som avviker från genomsnittet. Här är tidskraven inte så höga, om inte möjligen av
psykologiska skäl.

Avvägningsproblem i produktionsledet: översikt
Syftet med hela den föreliggande studien har varit att ta fram och presentera ett underlag som
på något sätt kan utnyttjas vid behandlingen av de problem som förtecknades i föregående
avsnitt. Till detta ändamål har så långt möjligt studiens olika delar avslutats med
sammanfattningar av de viktigaste slutsatserna. Dessa räcker dock inte ensamma till, utan
utgör element i den nödvändiga avvägningen mellan olika aspekter, sedan
grundförutsättningarna klarlagts.

I det följande resonemanget antas den radioaktiva beläggningen ha uppstått under vegeta-
tionssäsongen och vara tillräckligt stark för att inte externdoserna skall kunna negligeras, men
inte så stark att all verksamhet lamslås.
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Avvägningsproblemen i denna situation illustreras i figur 27; och det bör observeras att
problemen är kopplade och måste behandlas samtidigt. Det gäller att avgöra om jordbruk-
sarbetet skall fortgå som vanligt, uppskjutas eller avbrytas. De styrande variablerna är
riskerna för personalen, kontamineringen av produkterna och behovet av dessa produkter. Ett
översiktligt exempel kan illustrera resonemanget och samtidigt belysa geografins inverkan.

Sker nedfallet över södra delen av Sverige drabbas de jordbruksområden som producerar
större delen av den inhemska livsmedelsråvaran. Försörjningsläget påverkas därför särskilt
kraftigt i detta fall. Under normala fredstida förhållanden skulle det vara angeläget - inte
minst ur nationalekonomisk synvinkel - att söka rädda mycket av skörden, även till priset av
ökade stråldoser till personal under jordbruksarbetet. Under kris och krig accentueras
sannolikt behovet av inhemska livsmedel, vilket torde återspeglas i värderingrna vid
avvägningar (illustrerade i figur 27) mellan dos till personal och tillgång på livsmedelsråvara,
såväl som vid valet mellan att acceptera ökad dos till befolkningen - genom att t.ex. använda
radioaktivt kontaminerad råvara - eller att lida brist på livsmedel. Studieresultaten visar (se
bl.a. figur 17) att, även efter förhållandevis omfattande nedfall i samband med
kärnvapenexplosion med risk för betydande doser genom extern exposition utomhus, är
grödorna sannolikt värda att bärgas - dvs. den radioaktiva kontamineringen väntas bli
tillräcklig låg - såvida personaldoserna inte förhindrar fortsatt arbete i fält.

Produktion och utnyttjande
av livsmedel

Avvägningsproblem
vid beslutsfattande

i tidiga skeden efter nedfall

f' Kostnad
j for en part:

Dos till personal

och

Om däremot nedfallet i huvudsak berör
Sveriges norra hälft påverkas livsme-
delsförsörjningen på annat sätt. Endast
en mindre del av Sveriges totala livsme-
delsproduktion baseras på råvaror från
denna del. Den regionala produktionen
(främst foder, kött och mjölk) kan drab-
bas relativt kraftigt, eftersom upptaget i
grödorna 5 allmänhet är större i norra
jämfört med södra Sverige. Digniteten
på problemen avgörs således i hög grad
av kapaciteten hos lager och transporter
och därigenom möjligheterna att - helt
eller delvis - ersätta bortfallet av den
regionala produktionen. Vid sidan av
denna logistiska aspekt framstår exposi-
tionen i vissa grupper som särskilt vik-
tig att beakta vid nedfall i norra Sverige.
Genom födovalet - främst konsumtion
av ren, fisk, vilt och bär - kan grupper i
befolkningen få förhållandevis höga hal-
ter av radioaktivt cesium i kroppen (se
fig. 21). Kritiska grupper i detta avseen-
de finns således redan i fredstid. Under
krigsförhållanden kan tillgången på pro-
dukter från södra Sverige och utllandet
sjunka som en följd av minskad import

och otillräcklig transportkapacitet. I sådana fall kan den regionala användningen av livsme-
delsråvaror från skog och insjö bli ännu större och beröra flera än normalt.

Nytta i® Til Igång på livsmedelsråvara]
för en annan: j

Kostnad
i en dimension:

Dos till befolkningen]
Å

Kostnad 1
vLen^annan:
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Fig. 27
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Beslutshierarkin
Avgörande för besluten är balansen mellan kostnad och nytta - och hur de sistnämnda
värderas i enskilda fall.

Nylto-värdet kan väntas vara specifikt för förhållandena vid varje enskild situation, och åter-
speglar överväganden om t.ex.: hur mycket av den produktiva arealen, som drabbats av bety-
dande nedfall; möjligheter att ersätta bortfallet med okontaminerade produkter från eventuellt
egna (beredskaps-) lager eller från utlandet; om nedfallet sker under fredstid respektive under
perioder av kris eller krig etc. Om den potentiella produktionen från det aktuella
nedfallsområdet efter sådana analyser fortfarande är av intresse - dvs. grovprognosen tyder på
att aktivitetsnivån i produkten troligen inte blir för hög - bör den väntade
aktivitetskoncentrationen uppskattas för de mest kritiska radionukliderna i viktiga
näringskedjor. Bedömningen av halterna bör göras i sådana tidsperspektiv att den täcker
perioden för den förutsedda användningen. Denna analys utgör grunden för beslut (det
kategoriska beslutet i fig. 28), om huruvida jordbruksarbetet skall drivas vidare med sikte på
att bärga skörden eller avbrytas denna säsong. Fortsatta steg gäller kostnad i termer av dos till
personal under arbete i fält; åtgärder för att avstyra dos t.ex. genom att dröja med
igångsättandet av det förestående arbetet i det fria; och en gynnsam balans (optimerings-
stegef) mellan avstyrd dos i förhållande till negativa effekter av senarelagt arbete - med
avseende på egenskaperna hos den resulterande skörden.

Förutsägelser om kontamineringsnivån i födoämnen
De resultat som presenteras i tidigare avsnitt - "Kontaminering av råvaror" respektive
"Sammanfattning av prognoser över halter i foder och viktiga livsmedelsråvaror" - ger exem-
pel på underlag för beslutsprocessen enligt fig. 28. Dessa resultat ger bl.a. en indikation på
hur starkt kontamineringen i olika produkter kan väntas bero på vid vilken tidpunkt på året

Principiella steg vid
tidigt beslutsfattande

om möjligt utnyttjande av

kontaminerad skörd

Kategoriskt beslut

Ar den potentiella skörden av
intresse trots väntad kontaminering?

avbryt arbetet

Optimering för att
undvika exponering

Fig. 28

det radioaktiva nedfallet inträffat, och
hur lång tid som gått sedan nedfallet,
när livsmedlet tankes komma till
användning.

Halterna under de första sex
veckorna i mjölk av de relativt
kortlivade nukliderna 89Sr och 131I
framgår av fig. 16. Några månader
efter ett nedfall - då det mesta av 131I
har hunnit avklinga - utgör 89Sr, 90Sr
och 137Cs de största problemen.
Väntade halter i mjölk under
stallutfodringsperioden visas för två
situationer i fig 17, baserade på om
nedfallet skett under vår eller
sommaren (men under i övrigt
likvärdiga förhållanden). Dosen till
personal under första veckan vid
jordbruksarbete utomhus, och den
mot denna svarande
aktivitetskoncentrationen av de olika
nukliderna i markbeläggningen utgör
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grunden för denna uppskattning.

Både för nedfall i samband med kärnvapenexplosioner och utsläpp vid allvarliga olyckor i
kärnkraftverk utgör radionuklider av cesium, jod och strontium de viktigaste med tanke på
intern exponering.

Tidsperspektiven och radiologiskt viktiga faktorer för avvägningar och beslut illustreras i
grova drag av skalan i fig.29.

Figur 29 Exponering och radioaktiv
åtgärder i jordbruket (i tidskalan från
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Kontaminering efter kärnvapenexplosioner eller utsläpp vid haveri i
kärnkraftsverk

I ett färskt nedfall från kärnvapenexplosioner är bidraget till externstrålningen relativt litet från
de nuklider, som dominerar interndosen genom aktivitet i livsmedlen. Detta återspeglas av, att
även vid en betydande externdos till jordbrukaren (t.ex. de 100 mSv totalt över första veckan,
vilket utgör jämförelsedos för beslutsunderlaget i denna studie), verkar inte den motsvarande
aktivitetskoncentrationen i födoämnen och foder ens utesluta användning av dessa under
fredstida strålskyddsnormer (se fig. 17). Fig. 30 markerar en notabel skillnad i detta hänseende
med avseende på kontamineringen kopplad till en given externdos från en kärnkraftsolycka av
"Tjernobyltyp". En sådan olycka (som leder till signifikanta utsläpp även av ganska svårflyktiga

komponenter från härden) ger
upphov till en mycket större
kontaminering - flera
storleksordningar högre än för
nedfall från en kärnva-
penexplosion vid samma
externdos. I Sverige varierade
bidraget från radioaktivt
cesium till externdosen i det
fria första dagen efter deposi-
tionen mellan 2 - 20% (med
torrdeposition i den nedre och

„ , , ,. våtdeposition i den övre delen
(övre gräns for mternat. handel) av intervallet [14>15]X Fig 30

baseras på våtdeposition i

Aktivitetskoncentrationen
[kBq/kg] i mjölk
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Fig. 30 Konsekvenser av nedfall efter kärnvapenexplosion resp.
olycka av "Tjernobyltyp", avseende väntad aktivitetskoncen-
tration i mjölk av 134Cs och 137Cs i början av oktober under stall-

Umeå i norra Sverige, där
omkring 20% av den externa
expositionen under de första

utfodringsperioden. Aktiviteten motsvarar dosen 100 mSv vid dagarna efter depositionen var
oskyddad vistelse utomhus under första veckan efter depositionen, förknippade med cesiumisoto-
som inträffat strax före höskörden (baserat på data från [25]). perna i markbeläggningen. Det
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bör dock framhållas, att den dosnivå som används i jämförelsen, framstår som alltför hög för att
vara relevant för de nedfallsmönster som kan väntas i samband med allvarlig kärnkraftsolycka -
i synnerhet med avseende på intensiv beläggning över förhållandevis stora områden. Det är ändå
uppenbart, att i beläggningsfall som leder till ungefär samma doser till personal i jordbruket,
verkar kontamineringsproblemet vara större vid nedfall av "Tjernobyltyp" än vid kärnvapen-
explosioner.

Dosbedömning och optimering
Förutsatt att det primära kategoriska beslutet (jämför fig. 28) innebär "fortsätt med skördear-
betet" - dvs. ifall livsmedelsprodukterna eller fodret fortfarande är av åtminstone potentiellt
intresse, trots väntad kontaminering - bör optimering utgöra nästa steg. Dess syfte är i princip
att nå fram till en rimlig balans mellan nytta och kostnad på det sätt som beskrivs i figur 31.

Som ett led i optimeringsprocessen bör givetvis dosuppskattningarna bygga på förändringen
med tiden av exponeringen från det avklingande nedfallet, beaktande av under vilken säsong
nedfallet inträffar - dvs. när tidskritiska faser uppträder i jordbruket, och hur mycket ett före-
stående arbete högst kan fördröjas med hänsyn till effekter på skörden samt det väntade beho-
vet av arbetsinsats (man-timmar) i fält under olika faser av insatsen. Skillnaderna mellan
regionerna kan vara stora beträffande produktionsinriktning i jordbruket, gynnsam tidpunkt
för igångsättande av tidskritiskt arbetsmoment; och behovet av arbetsinsats (se fig. 8 ). För
beslut tidigt efter nedfall bör helst betydelsen ur dossynpunkt av sådana olikheter ha studerats
redan på ett föregående beredskapsstadium, eller kunna åskådliggöras med enkla medel.

Lantbrukspersonalen drabbas naturligtvis
av större doser om nedfallet sker strax före
en relativt arbetsintensiv fas i fält (se
arbetsinsatsen fördelning i södra och norra
Sverige enligt fig. 8), särskilt om arbetet
drivs vidare utan fördröjning. Är det
förestående arbetet tidskritiskt och behovet
av skörden tillräckligt stort är det
angeläget att inte dröja länge med att
fortsätta med arbetet. Detta måste i den
aktuella situationen ställas mot vikten av
att nedbringa doserna vid verksamheten i
fält. En senareläggning av fortsatt arbete
minskar dosbelastningen, och effekten är
mest påtaglig under tidiga skeden efter ett
nedfall, på grund av att avklingningen då
sker förhållandevis snabbt.

Optimeringssteget
s^ - - -LI """s,

Balansera
Vinst (skörde-kvantitet el. -kvalitet)

mot kostnad (dos till personal)

Senareläggning av ett förestående fältarbete
nedbringar dos till personal, men kan medföra
negativa effekter på skörden.

Analysera (som funktion av senareläggningen)
dosminskningen för personal och till denna
kopplade förändringar i skördens egenskaper,
innan arbete i falt återupptas.

Redan ett par dygns senareläggning inne-
bär en väsentlig reduktion i totaldosen
över det återstående arbetet i fält, och
skillnaderna mellan regionerna är små.

En mycket långsammare förbättring - vad
gäller ytterligare dosminskning - sker när
fördröjningen ökas från några dagar till
några veckor. Negativa effekter på skörden kommer därför att vara mest intressanta i avväg-
ningen mot avstyrd personaldos beträffande ganska korta perioder för senareläggningen. I

V

Tag beslut om
optimal senareläggning

Fig. 31
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fråga om nedfall efter kärnvapenexplosioner - bör i flesta fall ett val av ett par dagars till en
veckas fördröjning ligga nära optimum. En liknande generalisering av optimeringsresultatet
är inte möjligt att göra med avseende på fallen rörande haveri i kärnkrafts verk. Komponenten
kortlivade nuklider (dvs. halveringstider kortare än ett par veckor) i utsläppet kan antingen
vara relativt litet, eller utgöra det mesta av hela utsläppet. Som framgår t.ex. av nedfallsmön-
tren i Sverige efter olyckan i Tjernobyl [18, 19] kan dessutom det relativa bidraget i extern
exponering från kortlivade nuklider variera betydligt beroende på de meteorologiska
förhållandena under depositionen.

Exponering under den tid man inte befinner sig i arbete utomhus måste beaktas vid uppskatt-
ning av nettoeffekten på avstyrd dos av eventuell senareläggning. En "effektiv" exponering
svarande mot 70 % av den man får vid vistelse oskyddat utomhus har antagits gälla under
själva jordbruksarbetet (Ulvsand och Lönsjö 1994). Detta baseras på det skydd som ges av
fordon, olika redskap eller byggnader, såväl som den tid personalen väntas tillbringa helt
oskyddat vid arbetet i fält. Totala doser visas i figur 32 med avseende på bidragen både under
arbete (antas uppta 50 % av tiden i beläggningsområdet) och medan man i övrigt uppehåller
sig inomhus.

Summan av dosbidragen i fält och inomhus
[i % av dos vid oskyddad vistelse i falt utan senareläggning]

200

senareläggs ej
" 2 dagar
" J vecka
" 2 veckor

.x— stannar inomhus
hela tiden

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

Skyddsfaktor (kvoten mellan exponering inom- och utomhus)

Fig. 32 Den sammanlagda dosen från arbetet i fält och vistelse inomhus under resten av
tiden. Totaldosens beroende av skyddsfaktorn hos byggnaden och senareläggningen av
fortsatt arbete utomhus anges under antagandet att hälften av tiden tillbringas i fält och
resten inomhus (Ulvsand och Lönsjö 1994).

Det är uppenbart att man inte har mycket att tjäna (i termer av avstyrd dos) på att senarelägga
ett förestående arbete i fält, om skyddet är så dåligt som i den övre delen av detta intervall.
Byggnader med en skyddsfaktor understigande 0.5 ger däremot en avsevärd minskning av
den totala dosen. Beroende dels på den aktuella skyddsfaktorn, dels hur länge återupptagandet
av det fortsatta arbetet utomhus fördröjs, uppgår i sådana fall - dvs. motsvarande intervallet
0.2 -0.5 - den dos som kan avstyras till 10-40 % av den totala dosen utan senareläggning. I
jämförelse med ogynnsamma situationer - sämre skydd från byggnader - erhålls en dos som
är omkring tre gånger lägre för alternativ med relativt lång fördröjning innan arbete återupp-
tas i fält kombinerat med effektivt skydd inomhus. Detta resonemang gäller givetvis i princip
alla former av arbete som helt eller delvis utförs utomhus (jfr avsnittet om livsmedelsdistribu-
tion).
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Slutsats och allmänna regler för tidiga beslut
Endast i extrema och osannolika fall kan kärnvapenexplosioner i utlandet ge upphov till
doser i Sverige - ens i någon begränsad del av landet - vilka är akut livshotande. Däremot
kan externa stråldoser från markbeläggningen till personal eller befolkningen bli tillräckligt
betydande för att kräva snabba avvägningar och åtgärder, för att så långt möjligt söka
reducera dosbelastningen med hänsyn tagen till behoven och användningen av livsmedelspro-
duktionen. Det är främst den senare typen av situationer som studiens resultat är avsedda för.

Sannolik beslutsinriktning vid nedfall efter kärnvapenexplosioner
Mot bakgrund av resultaten avgörs i huvudsak beslutet om fortsatt verksamhet i jordbruket av
följande faktorer:

strålningen från den radioaktiva beläggningen avtar snabbt efter nedfallet;

det är i flesta fall god prognos för skörden - den radioaktiva kontamineringen gör inte
flertalet produkter oanvändbara - även efter förhållandevis höga stråldoser under
vistelse utomhus tidigt efter nedfallet.

Ovan angivna förhållanden väntas som regel leda till att man avstår från fortsatt arbete i fält
under minst två dygn, såvida doserna inte redan i det tidiga skedet med tillräcklig säkerhet
kan bedömas bli så låga, att de kan lämnas utan beaktande - även vid tillämpning av fredstida
normer för strålskyddet. Under tiden ökar möjligheterna till att få mer information om ned-
fallsbilden - vilka områden som drabbats och hur höga nivåerna är där på det radioaktiva
nedfallet. Detta förbättrar underlaget för det följande beslutet, som sannolikt rör sig om när
arbetet skall återupptas (förutsatt att avvägningen inte leder till att man avstår från skörden
från delar av eller hela det drabbade området). Genom senareläggning två dygn till en vecka
kommer de totala stråldoserna till personalen att reduceras avsevärt under det därefter
återupptagna arbetet, utan att skörderesultatet i allmänhet l1 dr allvarligt försämrat. På
motsvarande sätt kan distributionen till detaljhandeln avbrytas under ett par dagar utan
allvarliga konsekvenser.

Tillämpningar avseende radioaktivt nedfall efter olycka i kärnkraftverk
De nuklider som kommer att dominera riskbilden med avseende på livsmedel är 1311,134Cs
och 137Cs (se vidare under RADIOFYSISKA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR). Deras uppträdande i
livsmedelskedjorna i allt väsentligt är detsamma som vid kärnvapennedfall. En
kärnkraftolycka leder dock till en beläggningsbild som i väsentliga avseenden skiljer sig från
den som erhålls efter en kärnvapeninsats och det är inte möjligt att på förhand relatera
depositionen av nuklider som exempelvis 131I eller 137Cs till externdosraten. Man kan inte
heller i förväg ange hur externdosraten avtar med tiden.

Något allmänt samband likt det i kärnvapenfallet går därför inte att formulera avseende
exempelvis hur personaldoserna kommer att påverkas av olika lång senareläggning av fortsatt
jordbruksarbete.

Olyckan i Tjernobyl gav upphov till betydande utsläpp av bl.a. radioaktivt jod och radioaktivt
cesium. I Sverige bidrog de radioaktiva cesiumisotoperna tidigt efter nedfall med mellan 2
och 20% till externdosen. I sådana fall är förekomsten av de ur livsmedelssynpunkt viktiga
cesiumisotoperna flera tiopotenser högre än i ett tänkt kärnvapenfall som ger lika hög
externdos strax efter nedfall - med de tidsavstånd som använts i studien. Kontamineringen av
livsmedelsprodukterna accentueras i sådana fall och framstår relativt doserna till
jordbrukspersonal som ett större problem än i kärnvapenf illet.
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PROBLEMEN PÅ LÅNG SIKT
Eftersom studien har fokuserats på tidiga skeden efter nedfall och frågor med anknytning till
det tidspressade beslutsfattandet under denna fas, berörs endast i liten grad hur då aktuella
problem utvecklas i fortsättningen, eller vilka nya störningar som senare kan dyka upp. Detta
återspeglar dock inte någon bedömning från vår sida av underordnad dignitet på problemen
på lång sikt jämfört med de tidiga.

Det finns en mer eller mindre tydlig risk för att radiakproblem inom livsmedelssektorn kan
bli svåra att hantera i längre tidsperspektiv (från något år till decennium), även då
konsekvenserna åtminstone skenbart inte varit särskilt allvarliga under det tidiga skedet.

Vad som kvarstår eller kommer att uppträda som radiologiska problem på lång sikt avgörs i
huvudsak av dynamiken hos de ekologiska processer, som påverkar aktivitetsinnehållet i livs-
medlen, praktiska möjligheter att minska halterna i produkterna och om nivån på kostnaderna
för dosreducerande åtgärder är acceptabel och bedöms vara motiverad ur samhällets
synvinkel.

Sårbarheten vid någon tidpunkt långt efter nedfallet betingas i hög grad av hur stor andel av
de aktuella livsmedlen som vid tillfället skulle vara baserad på svenska råvaror, samt
(handels)-politiska och ekonomiska möjligheter att ersätta eventuellt bortfall av den inhemska
produktionen. Mot bakgrund av de stora förändringar av politisk och ekonomisk art som
pågår såväl inom landet som i omvärlden kan därför sårbarheten för störningar i livsmedels-
produktionen knappast behandlas som en absolut tidsoberoende storhet. Den karaktäriseras
snarare av ett starkt miljöberoende kopplat till rådande jordbrukspolitik, den
jordbrukstekniska utvecklingen, samhällsekonomin och den säkerhetspolitiska tolkningen av
världsläget. Identifiering och analys av sårbarheten rörande potentiellt svaga länkar i
livsmedelsproduktionen är visserligen angelägen även med avseende på senare skeden, men
ligger utanför ramen för denna studie.

87



88



REFERENSER
1. Det svenska totalförsvaret inför 90-talet: slutbetänkande av 1984 års försvarskommitte'.

1987. SOU 1987:9 Allmänna förl.

2. Walinder G. och Svensson L. 1982. Skaderisken för betande kor efter radioaktivt nedfall
från kärnvapenexplosioner och reaktorolyckor. FOA rapport C 40156-A3.

3. Danielsson G. 1984. Svenska bostadshus. Skyddsfaktorer för strålning från radioaktivt
nedfall. FOA rapport C 20546 A3.

4. Dellgar U. 1984. Svenska bostadshus. Befolkningen fördelad på hustyper. Tyréns,
Sundbyberg.

5. Danielsson G, Dellgar U, Lindqvist S, Schyllander J. 1984. Svenska bostadshus.
Befolkningsfördelning och skyddsfaktorer för radioaktivt nedfall.
Civilförsvarsstyrelsen 1.04-94 FK.

6. Finck R. 1991. Shielding factors for gamma radiation. Experiments and calculations for
Swedish dwellings. In: The Chernobyl fallout in Sweden. (Ed. L. Moberg). The
Swedish Radiation Protection Institute, 489-526.

7. The Effects of Nuclear Weapons. 1977. Eds S.Glasstone and PJ. Dolan. 3. ed. United
States Department of Defense, and the United States Department of Energy.

8. IAEA. 1993. Interim report for comment: Generic intervention levels for protecting the
public in the event of a nuclear accident or radiological emergency. IAEA-TECDOC-
698.

9. Bergman R. 1994. The distribution of radioactive caesium in boreal forest ecosystems. In:
Nordic Radioecology: The transfer of Radionuclides through Nordic Ecosystems to
man. Elsevier Sci. Publ.

10. Falk R, Eklund G, Giertz H and Östergren I. 1991. Caesium in the Swedish population
after Chernobyl: Internal radiation, whole-body counting. In: The Chernobyl Fallout
in Sweden, Ed. L Moberg, The Swedish Radiation Protection Institute, 547-578.

11. Bergman R, Danell K, Ericsson A, Grip H, Johansson L, Nelin P och Nylén T. 1988.
Upptag, omlagring och transport av radioaktiva nuklider i ett borealt skogsekosystem.
FOA rapport E 40040.

12. Bergman R and Johansson L. 1989. Radioactive Caesium in a boreal forest ecosystem and
internally absorbed dose to man. In; Proc. XVth Congress of IRPA, Progress in
radiation protection, Ed. W Feldt.

13. Bergman R, Nylén T, Palo T and Lidström K. 1991. The behaviour of radioactive
caesium in a boreal forest ecosystem. In: The Chernobyl Fallout in Sweden, Ed. L
Moberg, The Swedish Radiation Protection Institute, 425-456.

14. Edvarson K.I989. External irradiation from the Chernobyl fallout over Sweden., Ed. L
Moberg, The Swedish Radiation Protection Institute Report 89-17.

15. Edvarson K. 1991. External doses in Sweden from the Chernobyl fallout.In The
Chernobyl Fallout in Sweden, Ed. L Moberg, The Swedish Radiation Protection
Institute, 527-546.

89



16. Falk R, Eklund G, Giertz H and Östergren I. 1991. Caesium in the Swedish population
after Chernobyl: Internal radiation, whole-body counting. In: The Chernobyl Fallout
in Sweden, Ed. L Moberg, The Swedish Radiation Protection Institute, 547-578.

17. Holmberg M., Edvarson K. and Finck R. 1988. Radiation doses in Sweden resulting from
the Chernobyl fallout: A review. Int. J. Radiat. Biol. 54 (1988), 151-162.

18. Holmberg M.1986. Upptag av 137Cs från jordbruksmark 1986-1989. Statens
strålskyddsinstitut rapport 86-29, Stockholm.

19. Johansson K-J and Bergström R. 1994. Radiocaesium transfer to man by products from
the forest. Sci. Total Environ. 157, (1994), 309-316.

20. Johansson L, Olofsson L, Svensson H and Wickman G. 1991. 137Cs and 134Cs in man in
northern Sweden. Pathways and doses. In: The Chernobyl Fallout in Sweden, Ed. L
Moberg, The Swedish Radiation Protection Institute, 579-588,

21. Liden K and Gustafsson M. 1967. Relationships and seasonal variation of Cs in lichen,
reindeer and man in northern Sweden 1961-1965. InjRadioecological concentration
processes, Ed. Hungate F. and B. Åberg, p 193.

22. Mattsson S. 1972. Radionuclides in Lichen, Reindeer and Man: Long-term variations and
internal distribution studied by gamma-spectrometric methods. Thesis, University of
Lund.

23. Mattsson S. 1975. Deposition, retention and internal distribution of Eu-155, Ce-144, Sb-
125, Ru-106, Zr-95, Mn-54 and Be-7 in the reindeer lichen Cladonia Alpestris, 1961-
1970. Health Phys. 29, (1975), 27-31.

24. Mattsson S and Moberg L. 1991. Fallout from Chernobyl and atmospheric nuclear
weapons tests. Chernobyl in perspective. In: The Chernobyl Fallout in Sweden, Ed. L
Moberg, The Swedish Radiation Protection Institute, 591-628,

25. Ericsson Å. Johanson K.J. och Lönsjö H. 1990. Livsmedelsproduktion efter
kärnvapenkrig. Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport SLU-REK-65.

26. Danfors S and Becker W. 1989. Tillagningseffekter på livsmedel innehållande cesium.
Statens livsmedelsverks rapport 19189:4.

27. Statens Jordbruksverk Beredskapsgruppen. 1991. Strukturutvecklingen inom livsmedels-
industrin: En studie från beredskapssynpunkt. Statens jordbruksverks rapport 1991:8.

28. Finck R. och Bjurman B. 1988. Uppdammning av radioaktiva ämnen vid lantbruksarbete.
Resultat från en stickprovsanalys våren 1987. FOA rapport C 20679-9.2

29. RADIAK. 1991. En orientering om radioaktiv beläggning efter kärnvapenexplosioner.
FOA rapport A 40064-4.3.

30. Improvement of practical countermeasures: The agricultural environment - Post-
Chernobyl action. 199 I.Ed. G. Desmet, Commission of the European
Communities.Report EUR 12554 EN.

31. Radioaktivt nedfall från kärnvapen. 1983. En kunskapsorientering om spridning, verkan
och åtgärder. FOA rapport A 40043-A3.

32. Wickman M. 1988. PM om "Sr-90 och Cs-137 aktiviteten i hushållsvatten i samband med
radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner". Försvarets forskningsanstalt.

90



33. Mjönes L. 1986. Saraband mellan gammastrålning i bostaden och individuell
gammastråldos", Statens Strålskyddsinstitut rapport 86-22.

34. Murthy G.K. 1969. Preparation of products from milk treated with cationic resin for
removing radionuclides from milk. J. Dairy Sci. 52:5, 629-32.

35. Murthy O.K., Gilchrist J. and Campbell J. 1962. Method for removing iodine-131 from
milk. J. Dairy Sci. 45, 1066-74.

36. Hawk P.B., Oser B. and Summerson W. 1947. Practical Physiological Chemistry. 12. Ed.
The Blakiston Co., Philadelphia.

37. SCB. 1990. Jordbruksstatistisk årsbok 1990. Sveriges officiella statistik. Statistiska
Centralbyrån.

38. Statens strålskyddsinstitut. 1989. Om dosgränser vid verksamhet med joniserande
strålning m.m. SSIFS 1989:1

39. Statens strålskyddsinstitut. 1993. Allmänna råd avseende åtgärdsnivåer för skydd vid
kärnenergiolyckor. SSI Dnr 850/1238/93.

40. Skyddsreglemente för försvarsmakten. SkyddsRF Stab. 1991. Chefen för armén.

41. Nordijk H and Quinault J.M. 1992. The influence of food processing and culinary
preparation on the radionuclide content of foodstuffs: A review of available data.
IAEA-TECDOC-647. Chapter 3, Modelling of resuspension, seasonality and losses
during food processing. First report of the VAMP Terrestrial Working Group.3 5-59

42. Haak E. 1983. Långsiktiga konsekvenser av radioaktiv beläggning i jordbruket. II.
Transport av 137Cs och 90Sr från mark till jordbruksprodukter i olika län. Sveriges
Lantbruksuniversitet. Rapport SLU-REK-57.

43. Jones B. 1984. Kärnvapeneffekter på husdjur och livsmedel. Svensk Veterinärtidning
36,13,619-626.

44. Palmqvist B. Lindblad O. 1986. Ystning av mjölk med relativt högt strålningsvärde, för
att utröna hur mycket strålning som går över i osten respektive vasslen. Mejeriernas
Ostutvecklingsstation. Falkenberg.

45. Ågren G., Drottz-Sjöberg B-M., Enander A., Bergman R., Johansson K. J. 1995. Transfer
of radioactive caesium to hunters and their families. FOA report R-.95-00196-4.3--SE.

46. Solheim Hansen H. and Andersson I. 1994. Transfer of 137Cs to cow's milk in the Nordic
countries. In:Nordic Radioecology: The transfer of Radionuclides through Nordic
Ecosystems to man. Elsevier Sci. Publ.

47. Anderson L, Erlandsson B., Hansson J., Dolby C-M. 1993. Studier av radioaktiv
beläggning på lantbruksbyggnader och utprovning av lämpliga
dekontamineringsprover. Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 221.

48. Andersson I. 1989. Safety precautions in Swedish animal husbandry in the event of
nuclear power plant accidents. Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences.

49. Andersson I. och Lönsjö H. 1988. Transfer of I37Cs in Two Farm Ecosystems. Swedish J.
Agric. Res, 18: 195-206.

91



50. Rosén K. 1994. Studies on countermeasures after radioactive depositions in Nordic
agriculture. In: Nordic Radioecology: The transfer of Radionuclides through Nordic
Ecosystems to man. Elsevier Sci. Publ..

51. Hove K. og Solheim Hansen H. 1989. Metoder for reduksjon av radioaktivt cesium i
husdyr og husdyrprodukter. I: Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-olykken. F01ger for
norsk lantbruk, naturmilj0 og matforsyning.Norges Lantbruksvitenskaplige
Forskningsråd, 93-101.

52. Larsson T. Persson G. Ulvsand T. Edvarson K. Hellman R. Persson Å. Flink I. Lundin E.
Tistad L. 1993. På väg mot en ny radiakskyddsorganisation. FOA rapport C 40304-
4.3.

53. Wetlesen A. Bengtsson G. og Bj0rnstad H. 1992. Fjerning av radiostrontium og
radiocesium fra melk ved bruk av selektive ionebindere.Det Sjette Nordiske
Radio0kologi Seminar Törshavn Föroyar, 14-18 juni 1992.

54. Lengemann F. W. 1962. Distribution of radiostrontium and radiocesium in milk and milk
products. Tech. Note J. Dairy Sci. 45, 538-539.

55. Lönsjö H. 1986. Extern stråldos från radiocesium deponerat på jordbruksmark: Beräknade
effekter från dosreducerande åtgärder på två gårdar vid Barsebäck och Ringhals.
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU-REK 59.

56. Lönsjö H. 1994. PM om "Skattade vistelsetider på årsbas för familjejordbrukare",
Sveriges lantbruksuniversitet.

57. Lönsjö H. och Haak E. 1986. Effekter av djupplacering och kaliumgödsling på
jordbruksgrödors upptag av cesium och strontium. Sveriges Lantbruksuniversitet,
SLU-REK-60.

58. Lönsjö H. 1995. PM om "Resultat från depositionsförsök 1991 med tillsats av 89Sr
och 134Cs på blasten av växande potatis". Sveriges lantbruksuniversitet.

59. Middleton L. J. 1959. Radioactive strontium and caesium in the edible parts of crop plants
after foliar contamination. Int. J. Rad. Biol. 4, 387-402.

60. Göranson G. och Liljegren T. 1992. Studie av telekommunikationernas tålighet mot
joniserande strålning. FOA rapport A 20052-4. l.

92



Dokumentets utgivare

FOA ABC-SKYDD
901 82 UMEÅ

Upphovsman (män)
FOA: Ronny Bergman (huvudförfattare)
Tor Larsson, Thomas Ulvsand,
Marianne Wickman
SLU: Inger Andersson, Åke Eriksson,
Fritz Karlström, Hans Lönsjö
SJV: Jan Preuthun
SSI: Kay Edvarson, Robert Finck

Dokumentnamn och dokumentbeteckning

FOA-R--95-00140-4.3-SE

Dokumentets datum PEL

December 1995 534358 och 514321

Uppdragsgivare
Statens Jordbruksverk

FOA

Dokumentets titel

Radiakproblem inom livsmedelssektorn: En studie inriktad på behoven för beslutsfattande i tidigt skede
efter radioaktivt nedfall

Huvudinnehåll

Föreliggande studie - bestående av denna sammanfattning samt nio rapporter och ett PM vilka
behandlar specifika radioekologiska frågor - har som sitt främsta syfte att undersöka och beskriva hur
en radioaktiv beläggning efter kärnvapeninsatser utanför Sverige skulle kunna påverka den inhemska
livsmedelsproduktionen på kort sikt i kedjan från råvaruproduktion via förädling till distribution och
konsumtion.

Den söker belysa ett angeläget område, där det behövs en systematisk behandling av kunskaper rörande
operativa frågor under ett skede, då besluten ofta måste fattas under stor tidspress. Åtgärder som skulle
kunna göra försörjningsproblemen lättare att bemästra diskuteras också, dock utan anspråk på
fullständighet. Andra aspekter, såsom de nationalekonomiska eller företagsekonomiska konsekvenserna
av störningarna (eller av eventuella motåtgärder) behandlas däremot inte. Med vissa begränsningar, som
anges i texten, är resultaten även användbara i samband med ett nedfall orsakat av en kärnenergiolycka.

Denna rapport vänder sig i första hand till handläggare inom berörda departement (främst Jo, Fö och
Miljö), myndigheter (främst SJV, SL V, S SI, ÖCB och länsstyrelser) och organisationer (främst LRF)
och i andra hand till handläggare vid andra totalförsvarsmyndigheter.

Nyckelord

Radiak, nedfall, livsmedel, beslutsfattande, radioaktivitet, upptag, motåtgärder

Övriga bibliografiska uppgifter Språk Svenska

ISSN

1104-9154

Omfång

92

Pris

150kr

Sekretessuppgift

Öppen

93



Issuing organisation
National Defence Research Establishment
S-901 82 Umeå

Sweden

Author (a)

Ronny Bergman (main author)
FOA:Tor Larsson, Thomas Ulvsand,
Marianne Wickman
SLU: Inger Andersson, Åke Eriksson,
Fritz Karlström, Hans Lönsjö
SJV: Jan Preuthun
SSI: Kay Edvarson, Robert Finck

Document name and doc. ref. No.

FOA-R--95-00140-4.3--SE

Date of issue Item designation

December 1995 534358 and 514321

Initiator or sponsoring organisation

Swedish Board of Agriculture

National Defence Research Establishment

Document title

Problems concerning food production, supply and use caused by radioactive deposition:

A study directed towards needs for early decision making after radioactive fallout.

Huvudinnehåll

The primary aim of the present study - comprising this summary in addition to ten other reports, which
deal with specific radiophysical, radioecological and organizational issues - is to analyse and describe
how a radioactive deposition after nuclear weapons employment outside Sweden would affect the
domestic food production in a short time perspective and in the sequence of events from primary
production over processing and transport to food consumption.

The study is an attempt at a comprehensive treatment of knowledge needed as a basis for decisions on
operative issues, often of a time-urgent nature. Actions to alleviate the problems pertinent to the food
supply in the event of radioactive fallout are also discussed, although without any claim of exhaustive
coverage. Other aspects, as the economical consequences of the disturbances due to the fallout situation
(or of possible counteractions) are not dealt with, however. With certain restrictions mentioned in the
text the results are also applicable in connection with radioactive deposition caused by accidental
release from a nuclear power-plant.

Key words

radioactive fallout, contamination, uptake, food-chain, decision-making

Further bibliographic description Language

Swedish

ISSN

1104-9154

Pages

92

Price

150 SEK

Distribution

Unclassified

94


