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1. Inledning
Statens Jordbruksverk (SJV) har gett Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i uppdrag att leda en
treårig studie "Livsmedelsproduktion vid nedfall av radioaktiva ämnen". Som en delstudie i detta
uppdrag ingick att förbereda och genomföra ett spelseminarium. Detta seminarium, med titeln
'Spelseminarium kärnenergiberedskap' genomfördes den 17 -18 mars 1998 på hotell Winn i
Huskvarna. Föreliggande rapport redovisar hur seminariet genomfördes och de frågeställningar
som identifierades för framtida studier.

2. Sammanfattning
I en situation med nedfall av radioaktiva ämnen över jordbruksmark i Sverige, kommer många
organisationer och funktioner att engageras. Myndigheterna inom jordbruks- och
livsmedelsområdena kommer att utfärda råd och rekommendationer, näringen kommer att bevaka
jordbrukets och livsmedelsindustrins intressen, konsumenterna kommer att reagera och forskare
och experter kommer att engageras.

Ett spelseminarium genomfördes i Husqvarna den 17 - 18 mars 1998 med deltagare från
myndigheterna Statens Jordbruksverk, Statens Livsmedelsverk och Statens strålskyddsinstitut,
med representanter från näring, intresseorganisationer och regering samt forskare och
kontraktslaboratorier. Samtliga medlemmar i den Nationella Expertgruppen för Sanering (NESA)
deltog vid seminariet, antingen som spelledare eller som speldeltagare.
Deltagarna representerar den samlade expertis som finns i landet inom beredskap mot
kärntekniska olyckor. Seminariet byggde på ett scenario med utsläpp från Ignalina i början på juli
och belyste hotskedet och den första tiden efter nedfallet. Utsläppet kombinerat med
väderförhållanden resulterade i deposition av Cs och I i jordbruksområden i södra Sverige.
Den kraftigaste markdepositionen skedde i Östergötland, där nivåer tre gånger
Tjernobylbeläggningen registrerades.

Seminariet kombinerade föreläsningar, grupparbeten och diskussioner i syfte att:

• öka kunskapen om radioaktiva ämnen och joniserande strålning hos katastrofgruppernas
personal på SJV och SLV

• öka kunskapen om alternativa motåtgärder och deras effekt
• öka medvetenheten hos experter och forskare inom det radiologiska området om vad som styr

myndigheters agerande i en katastrofsituation
• träna beslutsfattande i en svår situation då många funktioners och andra parters synpunkter

skall vägas samman
• identifiera svagheter i nuvarande planläggning
• förtäta kontaktnätet



Seminariet aktual iserade ett stort antal problemställningar som bör bli föremål för vidare
utredning. De redovisas under rubrikerna:
• Rollfördelning och ansvar

• Organisation vid samarbete mellan myndigheter

• Åtgärder i hotskedet

• Mål och gränsvärden

• Mätstrategi

• Konsumenters och livsmedelsproducenters reaktioner

• Resurser och fördelningssystem

• Information

• Åtgärder efter nedfall

Fylliga minnesanteckningar innehållande uppgifter för och resultat från grupparbeten samt
diskussioner redovisas i en bilaga.

Rapporten avslutas med en faktadel om motåtgärder i jordbruket.

3 Bakgrund och syfte
Kunskapen om radioaktiva ämnen, deras transport i ekosystem och näringskedjor, verkan av joni-
serande strålning samt möjligheten att skydda sig mot densamma är något som ligger relativt långt
från den kunskap som nyttjas i Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets normala verksamhet.

Detta ökar betydelsen av utbildnings- och övningsmoment för att uppnå erforderlig beredskap. Det
är emellertid så att nationella och internationella övningar av kämenergiberedskapen i allmänhet
inriktas på tiden strax före ett utsläpp till några dagar efter ett nedfall. Därigenom blir de mera
långsiktiga problemen (innevarande och nästa odlings- och betessäsong) som främst är av intresse
för jordbruket, inte belysta.

För att genomföra studier på ett relevant sätt och i händelse av en olycka kunna föra en dialog med
myndigheternas personal behöver å andra sidan forskarna få en bättre kännedom om
myndigheternas roll, organisation och förutsättningar i övrigt.

Ett seminarium där olika spelsituationer utgör grund för gemensamma diskussioner skulle därför
vara värdefullt som utbildning, probleminventering och kunskapsutbyte. Därigenom skulle olika
beslutssituationer framstå klarare och behovet av underlag och samverkan framgå tydligare.
Seminariet skulle därigenom kunna utgöra en grund för fortsatta studier och vidareutveckling av
beredskapen.

Problemen och beslutssituationerna bör belysas vid olika tidpunkter, t ex hotskedet och den första
tiden efter nedfallet. Andra intressanta tidpunkter är en sen tidpunkt under innevarande odlings-
säsong samt en tidpunkt inför nästa säsong. Tidpunkter bör därför väljas så att de ansluter till jord-
bruksproduktionens årscykel och inte enbart, som brukligt är, relaterat till tidpunkten för nedfall.

Inom ramen för projektet bildades en arbetsgrupp med uppgift att förbereda och genomföra
spelseminariet. Gruppen har bestått av:

Robert Finck, SSI
Jan Preuthun, Jordbruksverket
Klas Rosén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Kettil Svensson, Livsmedelsverket
Thomas Ulvsand, FOA
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4. Övningsmetodik och program
I en situation med nedfall av radioaktiva ämnen över jordbruksmark i Sverige, kommer många
organisationer och funktioner att engageras. Myndigheterna inom jordbruks- och
livsmedelsområdena kommer att utfärda råd och rekommendationer, näringen kommer att bevaka
jordbrukets och livsmedelsindustrins intressen, konsumenterna kommer att reagera. Beslut om
åtgärder måste fattas som väger samman dessa intressen, samtidigt som dessa åtgärder får
ekonomiska konsekvenser i form av kompensationskrav och köpmotstånd, något som kräver
regeringens medverkan. Till detta kommer de förändringar i gränsvärden som EU-medlemskapet
kan aktualisera och den massmediala anstormningen med de krav på adekvat och samstämmig
information som detta för med sig.

Syftet med seminariet var flerfaldigt. Vi ville:
• öka kunskapen om radioaktiva ämnen och joniserande strålning hos katastrofgruppernas

personal på SJV och SLV
• öka kunskapen om alternativa motåtgärder och deras effekt
• öka medvetenheten hos experter och forskare inom det radiologiska området om vad som styr

myndigheters agerande i en katastrofsituation
• träna beslutsfattande i en svår situation då många funktioners och andra parters synpunkter

skall vägas samman
• identifiera svagheter i nuvarande planläggning
• förtäta kontaktnätet

Den metod vi enades om för seminariet bestod i att det skulle inledas med ett utbildningspass, för
att därpå övergå i ett spel där Jordbruksverket och Livsmedelsverket skulle utarbeta
rekommendationer, baserat på ett givet scenario. Två parallella grupper från vardera myndigheten
skulle deltaga i spelet. Som framgår av syftet skulle de utarbetade rekommendationerna baseras
på sammanvägda synpunkter från många olika funktioner och intressen. Vi beslöt därför att de
fyra myndighetsgrupperna skulle utökas med representanter från SSI, från näringen, regeringen
och från forskarsamhället. I spelet skulle dessa externa representanter tillhöra någon av de två
myndigheterna. På så sätt fick vi en struktur bestående av två grupper som spelade SJV och två
grupper som spelade SLV. De personer som ingick i myndighetsgrupperna representerade någon
specifik funktion. Hur indelningen gjordes, vilka funktionerna var och vilka personer som deltog,
framgår av kapitel 5.

Grupparbetena inleddes med diskussioner i funktionsgrupper enligt nedanstående indelning för att
sedan följas av de myndighetsvisa diskussionerna.
Funktionsgruppernas diskussioner ersatte de diskussioner som i verkligheten sker med externa
experter och inom myndighetens sakavdelning, till exempel jordbruksverkets djuravdelning

Två skeden skulle belysas. Det första skedet var akutskedet, då nedfall hade börjat i vissa områden
och kunde förväntas börja inom kort i angränsande områden. Tidpunkten var mycket ogynnsam, i
början på juli, med tanke på jordbruket och livsmedelsproduktionen. Skede två inträffade en
månad senare, i början av augusti. Eftersom tidigare spel/övningar av jordbruks- och
livsmedelsmyndigheterna koncentrerats på hotskedet kom nu tidigare inte aktualiserade problem
att lyftas fram.

Genomförandet
Efter det inledande utbildningspasset startade det egentliga spelet. Nedan följer en redogörelse för
de olika momenten. De frågor och uppgifter som spelledningen spelade in, liksom svar och
diskussioner dokumenterades i detalj. Dessa minnesanteckningar återfinns som bilaga 2.1 den
följande beskrivningen hänvisas till aktuella avsnitt i dessa minnesanteckningar.



Aktivitet

Scenariots skede 1
presenterades för deltagarna i
plenum

Funktionsgrupperna samlades
för att diskutera utdelade
frågor. De ståndpunkter som
dessa diskussioner ledde fram
till skulle sedan beaktas i
grupparbetet i
myndighetsgrupperna

Grupparbete i
myndighetsgrupper, varav två
spelar Jordbruksverket och
två Livsmedelsverket

Gruppvis redovisning

Uppföljande diskussion

Inspel från spelledning
(i förekommande fall)
• Vad gjorde Jordbruksverket och

Livsmedelsverket den 3 juli med
anledning av situationen?

• Vilka rekommendationer gavs fram till
klockan 06:00 den 4juli?

Utdelade frågor enligt speldokumentation

1. Lägesbeskrivning. Varje funktion
redovisar under högst 2 minuter
aktuellt läge

2. Åtgärder och ställningstaganden
(beslut och rekommendationer) det
närmaste dygnet

3. Myndighetens väsentligaste problem
den första månaden

4. Inriktning av verksamheten den
närmaste månaden

Speldokumenta-
tion (bilaga 2)
Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Avsnitt 4.5
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Aktivitet

Scenariots skede 2 (en månad
senare) presenterades

Funktionsgrupperna samlades
för att diskutera utdelade
frågor. De ståndpunkter som
dessa diskussioner ledde fram
till skulle sedan beaktas i
grupparbetet i
myndighetsgrupperna

Grupparbete i
myndighetsgrupperna

Gruppvis redovisning

Uppföljande diskussion

Inspel från spelledning
(i förekommande fall)

Utdelade frågor enligt speldokumentation

1. Lägesbeskrivning
2. Väsentliga problemställningar denna

höst
3. Åtgärder och ställningstaganden denna

höst
4. Inriktning av verksamheten inför det

kommande året/nästa säsong

Speldokumenta-
tion (bilaga 2)

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Avsnitt 7

Avsnitt 7

Efter en kort slutsummering avslutades seminariet.

Hela programmet för de två dagarna visas i bilaga 1.

5. Deltagare vid seminariet
Till seminariet bjöds personer in från Jordbruksverket och Livsmedelsverket med arbetsuppgifter
och kunskaper som kommer att ianspråktas i en verklig händelse liknande den spelade. Ett syfte
med seminariet var att öka förståelsen mellan myndigheter och andra aktörer i samhället och av
det skälet bjöds även representanter för SSI, näringen, regeringen, kontraktslaboratorier och
forskare in.

En positiv effekt av detta urval blev att samtliga medlemmar i den Nationella Expertgruppen för
Sanering (NESA) kom att deltaga vid seminariet, antingen som spelledare eller som speldeltagare.

Nedan följer en sammanställning över vilka som deltog i seminariet och hur indelningen i
funktioner och grupper gjordes.
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Funktion

Ordförande

Djurhåll-
ning och
animalier

Växtodling
och
vegetabilier

Information

Beredskap
m.m.

Regering
och näring

Kontrakts-
laboratorier

Övriga
forskare

Antal

Jordbruksverket,
SJV
grupp 1

PG Öjeheim, SJV
överdirektör
chef katastrofgrupp

Agneta Bräsch, SJV
enh.chef djurmiljö
Leif Denneberg, SJV
avd.chef djur

Göran Areskoug,
SJV
växtodling

Göran Molin, SJV
information

Sigge Mauritzon,
SJV
enh.chef beredskap
Gunnar Klingvall,
SJV
företag
Jan Emmervall, LRF
chef Stiftelsen för
Lantbruksforskning,
medlem i NESA
Kenneth Lidström,
FOA NBC-skydd

Inger Andersson,
SLU
Inst för jordbrukets
biosystem och
teknologi

11

Jordbruksverket, SJV

grupp 2

Harald Svensson, SJV
avd.chef kontroll
medlem i NESA

Håkan Henriksson,
SJV
enh.chef djurhälsa
Sven Jeppsson, SJV
djurmiljö
Evert Jonsson, SJV
enh.chef växtodling

Christer Wallinder,
SJV
informationschef

Ellinor Persson, SJV
enh.chef juridik
Magnus Widell, SJV
beredskap

Andreas Heuer,
Försvarsdepartementet

Mats Isaksson,
inst för radiofysik,
Sahlgrenska sjukhuset,
Göteborg

Ronny Bergman,
FOA NBC-skydd

10

Livsmedelsverket,
SLV
grupp 3

Bengt Berglund,
SLV
jurist

Therese Frisell, SLV
veterinär, tillsyn 1
Stig Husin, SSI
radiofysiker

Karin Bäckström,
SLV
statsinspektör,
tillsyn 2
Lena Boija, SLV
redaktör Vår Föda

Ingrid Rydenius,
SLV beredskaps-
samordnare

Skånemejerierl)

Thomas Hjerpe,
avd för radiofysik,
Universitets-
sjukhuset, Lund

Karl-Johan
Johansson, SLU,
professor
inst för radioekologi

9

Livsmedelsverket,
SLV
grupp 4

Jerker Sörensen, SLV
informationschef

Kajsa Gustavsson,
SLV
veterinär, tillsyn 1

Leif Busk, SLV
enh.chef toxikologi

Ann Enander, FHS
laborator
Monica Carlsson, SSI
informationschef

Per Olldén, SLV
Beredskaps-
samordnare

Olle Holmqvist,
Köttforsknings-
institutet

Christopher Rääf,
inst för radiofysik,
Universitetssjukhuset,
Malmö

Sverker Forsberg,
SLU
inst för radioekologi
Torbjörn Nylén,
FOA NBC-skydd

10

An
tal

4

6

4

5

8

4

4

5

1) Inget deltagande från mejerinäringen på grund av sjukdom

Seminarieledning

Robert Finck, SSI
Jan Preuthun, Jordbruksverket
Leif Moberg, SSI
Klas Rosén, SLU
Kettil Svensson, Livsmedelsverket
Thomas Ulvsand, FOA

Sekretariat

Ulrika Almén-Ivedal, Livsmedelsverket
Yvonne Karlsson, Jordbruksverket
Ingrid Lindberg, Jordbruksverket
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6. Scenario
6.1 Händelseutveckling
Situationen i akutskedet

Kärnkraftverket i Ignalina larmade via satellit:

"Serious problems in electrical power supply to the safety system. Plant state abnormal and
possibility of aggravation still exists. Radioactive release limits exceeded."

Meddelandet mottogs av SSI klockan 11:02 den 2 juli. SSLs beredskapsorganisation alarmerades
och SSI sände meddelande om händelsen till regeringskansli, länsstyrelser och samverkande
myndigheter.

Kraftverket uppgav på kvällen den 2 juli att man hade allvarliga problem med elförsörjningen.
Säkerhetssystemet fungerade inte och man hade inte kontroll över reaktorn.

Utsläpp
På morgonen den 3 juli fick SKI per telefon meddelande om att kylningen hade förlorats och att
reaktorn därigenom blivit överhettad. Eventuellt kan en del av härden ha frilagts. Genom ett
rörbrott har radioaktiva ämnen släppts ut till atmosfären.

Väderprognos
Enligt SMHI är vindarna i området omkring ost. Det innebär risk att radioaktiva ämnen från
olyckan kan föras in mot södra Sverige. I första hand kan ett område mellan Skåne och
Södermanland beröras av utsläppet. Med den rådande vädersituationen bör det ta minst 24 timmar
för utsläppet att nå Öland eller Gotland och ytterligare en eller ett par timmar till fastlandet.

SSI larmar kontraktslaboratorierna
SSI larmade under förmiddagen den 3 juli alla kontraktslaboratorier som SSI har avtal om
mätningar med. Det är samtliga radiofysikinstitutioner vid universiteten, FOA och Studsvik. SSI
har också avtal med SGU som gör flygspektrometri.

Utrymning kring Ignalina
Kl 14:10 den 3 juli meddelade strålskyddsmyndigheten i Litauen att utrymning av området kring
kärnkraftverket i Ignalina pågår.

Mätningar i kommunernas referenspunkter förbereds
På eftermiddagen den 3 juli rekommenderar SSI länsstyrelserna att uppmana kommunerna att
genomföra dosratmätning med instrument RNI1000/10. Mätning bör genomföras i varje kommun
i en huvudreferenspunkt varje hel timme. Mätning bör påbörjas i södra Sverige från kl 06:00 den 4
juli. Inget hindrar dock att mätning påbörjas tidigare eller att mätningar utförs utöver schemat om
resurser finns. Kommuner skall omedelbart rapportera uppmätt dosrat till länsstyrelsen som
sammanställer och genast sänder data till SSI på telefax.
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3 juli klockan 15:30. SSI kontaktar Jordbruksverket
Analyschefen SSI kontaktar Jordbruksverket för att samråda om rekommendationer till
lantbrukare. SSI avser att gå ut med rekommendation om skyddsåtgärder med anledning av
kärnkraftolyckan i Ignalina. SSI kan eventuellt komma att rekommendera inomhus vistelse i
sydöstra Götaland från och med i morgon bitti. SSI bedömer att rekommendationer bör ges till
lantbrukare angående mjölkkor.

SSI:s bedömning är att nedfall av radioaktiva ämnen kan drabba södra Sverige under
morgondagen. Radioaktiva ämnen från olyckan kan komma att spridas över hela landet. Det är
inte möjligt att nu ange exakt var nedfallet hamnar eftersom utsläppets storlek och tidsförlopp inte
är känt. Utgående från den knapphändiga information som kommit från Ignalina bedömer SSI att
Sverige kan drabbas av nedfall i samma storleksordning som från Tjernobyl. Eventuellt kan
nedfallet i vissa områden bli värre eftersom ett lågtryck med regn är på väg mot södra Sverige. Det
är sannolikt att beläggningen av radioaktiva ämnen kommer att orsaka stora problem för
lantbruket. SSI föreslår rekommendation om inställning mm enligt Jordbruksverkets
katastrofhandbok.

Kl 18:00 den 3 juli. Väderöversikt från SMHI:
Väderläget karakteriseras av några svaga frontzoner över södra Sverige och Baltikum. Ett lågtryck
befinner sig på Norska havet strax väster om Bergen. Tillhörande moln och regnområde täcker en
stor del av Nordsjön.

Prognos fram till lördag den 4 juli kl 18:00, Götaland.
Lågtrycket över Norska havet fördjupas och rör sig mot Jylland. Det medför ökande vind mellan
ost och sydost från olycksområdet till södra Sverige. Regn eller åskskurar, lokalt med åska under
natten, morgonen och förmiddagen i Götaland. Lokalt blir skurarna kraftiga, främst i samband
med åska.

Blekinge län: Sydlig vind 2 - 5 m/s. Mulet och regn. 17 - 19 grader

Kalmar län: Vind mellan syd och sydost 1-4 m/s. Mulet och regn eller regnskurar, lokalt åska
med kraftigt regn, 18-20 grader

Gotland: Sydostlig vind 3 - 7 m/s. Omkring halvklart.

4 juli

Den 4 juli kl 06:00, Ökad dosrat registrerad i Kalmar län
SSLs gammastation på Ölands södra udde visar ökat utslag. Dosratmätningar som gjorts av
kommuner i sydöstra delen av Kalmar län visar förhöjda värden i samband med att det regnar.

Länsstyrelsen i Kalmar län rekommenderade inomhusvistelse från kl 06:00 på morgonen.

14



Figur 1. Resultat från kommunernas dosratsmätningar den 4 juli
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Figur 2. Mätresultat från SSLs gammastationer den 4 juli

SSI:s bedömning är att radioaktivt nedfall under förmiddagen den 4 juli kan drabba följande
län: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland. Senare under dagen kan
radioaktiva ämnen också nå övriga län i södra Sverige.

16



Situationen en månad senare, den 4 augusti

Result
ma

Figur 3. Resultat från flygspektrometri och markmätningar av I den 4 augusti
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Figur 4. Resultat från flygspektrometri och markmätningar av 137Cs den 4 augusti

Kartläggning av beläggningsområdet pågår med hjälp av flygburen spektrometri och in situ
högupplösande gammaspektrometri. Ett stort antal mätningar har genomförts i kommunerna.
Dessa visar en kraftig markbeläggning i ett stråk omfattande västra delen av Kalmar län, östra
delen av Kronobergs län, västra delen av Östergötlands län, nordöstra delen av Västra
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Kartläggning av beläggningsområdet pågår med hjälp av flygburen spektrometri och in situ
högupplösande gamrnaspektrometri. Ett stort antal mätningar har genomförts i kommunerna.
Dessa visar en kraftig markbeläggning i ett stråk omfattande västra delen av Kalmar län, östra
delen av Kronobergs län, västra delen av Östergötlands län, nordöstra delen av Västra Götalands
län samt sydvästra delen av Örebro län. Kraftigast markbeläggning finns i Östergötlands län
mellan Mjölby och Linköping. Här uppskattas depositionen av 137Cs till ca 900 kBq/m2. Detta är
drygt tre gånger mer än den högsta beläggningen från Tjernobylolyckan (Limö utanför Gävle).

Betesgräs och friklassning

Provtagning av betesgräs pågår. I första hand har provtagningen koncentrerats till de områden där
friklassning kan bedömas ske snart. Utgående från de mätningar som gjorts hittills bedömer SSI
att friklassning av betesområden nu kan ske i områden utanför isolinjen för 10 kBq/m2 137Cs.
Denna linje motsvarar för närvarande ca 3 kBq/m2 131I.

Dosuppskattning

Utgående från hittills gjorda mätningar bedömer SSI att de högsta doserna någon person kommer
att få från externstrålning är ca 20 mSv. Denna dos gäller ett litet antal individer. Uppskattad
medeldos till de personer som bor i det högst belagda området mellan Mjölby och Linköping
beräknas bli 8 mSv under det närmaste året. SSI rekommenderar inte någon utrymning. Däremot
kan vissa saneringsåtgärder vara berättigade.
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6.2 Situationsbeskrivning för jordbruket

Situationen i de
drabbade
produktions-
områdena
Götalands södra
slättbygder (Gss),
Götalands
mellanbygder
(Gmb), Götalands
norra slättbygder
(Gns) och
Götalands
skogsbygder (Gsk)
vid nedfallstid-
punkten och en
månad senare är
enligt jordbruks-
statistiska uppgifter
följande:
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Figur 5. Produktionsområden i Sverige
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Den 4 juli:

Mjölkkor, biffkor, kalvar, får och hästar är ute på bete denna tid på året.

Den 4 juli har första ensilage- och höskörden bärgats.
Vallen har utvecklats till ca 10-15 cm höjd.
Grönfoder och baljväxter är i tillväxande.
För stråsäden gäller att; höstvetet och kornet är i axgång. Vårvete och havre är strax före axgång.
Våroljeväxter är i blomningsstadium.
Sockerbetornas blast har kommit upp och täcker stora delar av fälten (finns mest i Skåne och på
Öland).
Tidig potatis skördas.

Skörd av vissa köksväxter som dill, sallad och jordgubbar har börjat.
Jordgubbar skördas från midsommar till mitten av juli.
Lök har slutit sig i raderna och sväller.
Bönor ligger i baljor för tillväxt.

Odlade grödor i villaträdgårdar såsom hallon och vinbär skall snart skördas.
Dill, persilja och tidig potatis håller på att skördas.

Den 4 augusti:

Betande djur är ute på bete denna tid på året.

Den 4 augusti är strax före skörd av flera viktiga grödor.

Andra vallskörden skall börja inom 1-2 veckor.
Grönfoder och baljväxter har eller skall skördas
Flera av stråsädesgrödorna är i skördemognadsstadiet.
Korn och höstvete skall inom någon vecka (veckor) börja skördas.
Råg skall skördas.
Havre och vårvete skördas något senare än korn och höstvete. De befinner sig i degmognads-
stadiet.
Våroljeväxter är i skördemognadsstadiet och skall skördas eller håller på att skördas.

Flera köksväxter skördas normalt i början av augusti, t ex kål, broccoli, bönor och sallad.
Rotfrukterna skördas normalt senare.

Villaträdgårdsodlare har skörd av hallon och vinbär samt en del grönsaker.

Observera att grödor på Småländska höglandet (Gsk) ligger ca 10 dagar senare i utvecklingen än
vad som har beskrivits ovan.
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7. Vid seminariet aktualiserade problem
7.1 Rollfördelning och ansvar
Ansvarsområde för regering, central myndighet som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och
Strålskyddsinstitutet samt för länsstyrelse och kommun aktualiserades under spelseminariet. En
betydande del av frågeställningarna rörde ersättningskrav - ekonomiskt ansvar. Andra rörde ansvar
vid beslut och rekommendationer.

Ekonomiskt ansvar - ersättningsfrågor - tidiga
Tidigt kommer frågor om ekonomisk ersättning från lantbrukare för förlorad inkomst beroende på
förlust av mjölk, kött och odlade jordbruksprodukter. Vem betalar rent foder osv.?
Livsmedelsindustri kräver ersättning för förlorade intäkter på grund av kasserade råvaror eller
färdiga livsmedel.
Myndigheter kräver ersättning för ökade informationsinsatser mm, ersättning för inställda
semesterresor och övertid för personal osv.

Ekonomiskt ansvar - ersättningsfrågor - sena
Ekonomisk ersättning vid ändrad produktionsinriktning, vid en eventuell inlösen av mark och
omskolning är något som intresserar lantbrukaren i högsta grad.
Om regeringen kan få katastrofbidrag (ersättning) från EU måste utrönas.

Ansvars(område) mellan myndigheter, mellan myndighet och regering m fl vid beslut,
rekommendationer och andra åtgärder

Jordbruksverket och Livsmedelsverket:
Ansvarsområdet synes inte vara helt klart när det gäller frågor som; vem tar beslut om slakt (SJV
efter samråd med SLV som i sin tur kontaktar slakterierna?), var blir mjölken livsmedel (i
tankbilen?) osv. Har SJV och SLV tillräckliga bemyndiganden från regeringen. Kan SLV självt
besluta om kassering av mjölk eller annat livsmedel vid behov eller fodrar detta ett
regeringsbeslut? Om SLV tar ett felaktigt beslut, kan SLV då bli skadeståndsskyldigt och är det i
sådana fall en skillnad mellan en rekommendation som myndigheten ger och ett beslut. Ett
liknande fall är SJV:s rekommendation om inställning. Men vem tar beslutet? Länsstyrelsen?
Friklassning! Ett beslut från SJV? Kan SJV bli skadeståndsskyldigt?
Är det självklart så att SLV och SJV är ansvariga för uppläggning av provtagningsprogram på
livsmedel och bete mm?
Vem betalar för de insatsvaror för t ex sanering som krävs.

Regeringen:
Kan Sverige få utnyttja EU:s interventionslager och kan Sverige få tillämpa nuvarande egna
cesiumgränsvärden för livsmedel?

Länsstyrelse och kommun:
Ansvarar för sopbergen av kasserade jordbruksprodukter?
Hur hanteras den kasserade mjölken, med tanke på det olämpliga i att hälla den i t ex vattendrag
på grund av den gödande effekt detta innebär?

Internt ansvar angående åtgärder vid central myndighet
Vem tar beslut om beredskapshöj ande åtgärder vid myndigheten? Synes vara GD efter
rekommendation från katastrofgrupp/beredskapsgrupp, åtminstone vid SJV och SLV. När det
gäller konsekvensbegränsande åtgärder förutsattes det att katastrofgrupp/beredskapsgrupp vid de
båda myndigheterna beslutar om sådana förutsatt att GD delegerat detta ansvar.
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7.2 Organisation vid och samarbete mellan myndigheter
Kan personal inkallas?
Det är lätt att man i sitt resonemang utgår från att en kärnenergi olycka sker under normal arbetstid
eller åtminstone en vardagskväll när personalen kan nås i hemmet. Tänkvärt är då att bara 20 % av
tiden är arbetstid och att under vissa delar av året kan många ur personalen under lång tid befinna
sig ganska långt borta.

Under seminariet restes frågan om i vilken mån det är möjligt att snabbinkalla personal. Kan man
lätt få reda på var de befinner sig? Mitt i odlings- och betessäsongen har vi ju semesterperioden
under vilken det är vanligt med ledigheter på I-W2 månad.

Betalar myndigheten avbeställningskostnader för inställda semesterresor eller kostnaderna för
förtida hemresor? Svarar myndigheten för alla resekostnader om den anställde måste återvända
efter t.ex. två dagar istället för två veckor?

Räcker personalen?
De allra flesta myndigheter har normalt arbetsuppgifter utan någon större knytning till radioaktiva
ämnen eller joniserande strålning. Även vid en relativt ambitiös satsning på
kärnenergiberedskapen kommer antalet personer vid myndigheterna med en bredare men inte
alltför ytlig kunskap om dessa frågor att vara begränsat.

Möjligheterna att avstå personal till SSI eller regeringskansliet kan därför ifrågasättas. Förstärks
dessa med personal från t.ex. Jordbruksverket och Livsmedelsverket så underlättas naturligtvis
samarbetet och säkerställs i högre grad att den egna sektorns förhållanden beaktas vid
sektorövergripande beslut. Samtidigt kanske kvaliteten på det egna beslutsunderlaget inte kan bli
vad det kunde och borde vara.

Personalen är också människor
Liksom medborgare i allmänhet kommer även myndigheternas personal att oroa sig för vilka
konsekvenserna blir för dem själva och deras närstående. Kommer de att ta sig till arbetsplatsen
när inomhusvistelse rekommenderas för andra? Kommer de att stanna kvar om andra utrymmer
(organiserat eller spontant)?

Samarbete med andra myndigheter och organisationer
För att de konsekvensbegränsande åtgärderna skall få en sådan utformning att de kan och blir
genomförda på bl.a. jordbruken och vid livsmedelsföretagen är ett samarbete mellan
myndigheterna och näringen viktig. I vilka former skall denna ske?

Jordbruksverket och Livsmedelsverket är två myndigheter som har hand om olika delar av den s.k.
livsmedelskedjan — från jord till bord. När exempelvis mjölken lämnar gården så lämnar
Jordbruksverket över "stafettpinnen" till Livsmedelsverket att vara regeringens sektormyndighet.

Den exakta gränsen mellan myndigheternas områden har om inte på annat sätt så genom det
praktiska arbetet blivit väldefinierad för den normala verksamheten. Uppkommer måhända nya
oklara gränsdragningsproblem efter ett nedfall av radioaktiva ämnen, t.ex. när det gäller
rekommendationer om slakt?

Katastrofgruppens organisation och roll
Har myndigheten tillräcklig kompetens inom sig? Behöver den knyta forskare till sin s.k.
katastrofgrupp?

Är inte förresten beteckningen "katastrofgrupp" synnerligen olämplig? Ordet "katastrof kan ju
associera till att man inte har den önskvärda förmågan att hantera situationen.

Vilken roll har en katastrofgrupp kontra den normala organisationen? Är katastrofgruppen bara ett
samarbetsorgan eller kan kompetenstvister uppstå?

Vilken roll har gruppen under olika skeden av förloppet? Övergår kvarvarande delar av gruppens
verksamhet till nya organisationsenheter som hanterar de mångåriga konsekvenserna?
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7.3 Åtgärder i hotskedet
Geografiskt område för friklassning
I hur stort geografiskt område bör inställning rekommenderas med tanke på svårigheterna att tidigt
få underlag för beslut om friklassning?

Att för säkerhets skull rekommendera inställning av mjölkkor i huvuddelen av eller i hela landet
kan förefalla attraktivt. För enstaka dygn kan minskade inkomster på grund av minskad
mjölkproduktion och ökade foderkostnader förefalla försumbara.

Men när vågar man friklassa, dvs. rekommendera att djuren släpps ut att beta? Vågar man med
ledning av de kartor över beläggningsfältet som SSI kan presentera efter ett eller tre dygn (se t.ex.
SOU 1995:22, sid. 78 och 96) dra slutsatser om att vissa delar av landet inte har drabbats av
nedfallet och följaktligen friklassa dessa områden? Kan det möjligen finnas "öar" med beläggning
även utanför det som ser ut att vara nedfallsområdet? Pågår nedfallet fortfarande eller kan ett nytt
moln förväntas.

Att delvis ta tillbaka en friklassning och återgå till att rekommendera inställning skulle ju kunna
bli förödande för tilltron till myndigheterna. A andra sidan kan det innebära alltför stora
inkomstbortfall och ökade foderkostnader att vänta på den karta som SSI kan presentera efter en
månad (se t.ex. SOU 1995:22, sid. 100).

Rekommendationer till hushållen
Skall man ge allmänheten en tidig och omfattande information eller innebär detta att man i alltför
hög grad skrämmer upp dem, initierar hamstring m.m. och följaktligen skapar ytterligare problem?
Eller kan dessa negativa konsekvenser begränsas med lämplig utformning av informationen?

Skall frilandsodlade grönsaker täckas över och hur kan detta göras rent praktiskt? Hur blir
reaktionen om man rekommenderar åtgärder som mottagaren t.ex. i brist på vissa resurser inte har
möjlighet att genomföra?

Kan regnvattnet som kommer under nedfallet användas? Vilken betydelse har utspädningen i
större eller mindre vattensamlingar och vattendrag?

7.4 Mål och gränsvärden
Avsikten med gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel är att hålla nere den erhållna
stråldosen från livsmedel. Ett minimikrav är att inte överskrida gränsvärden. Man ska minimera
intaget av radioaktiva ämnen så långt det är möjligt med hänsyn tagen till ekonomiska och sociala
faktorer. För vissa kritiska grupper, till exempel renskötande samer, kan detta ytterligare
kompletteras med kostråd.
Ett annat mål är att informera på rätt sätt för att undvika onödig rädsla.

Idag har vi gränsvärden i Sverige sedan Tjernobylolyckan men några gemensamma gränsvärden
vid handel inom den europeiska unionen saknas. Däremot finns gemensamma gränsvärden vid
import från tredje land.

Vid en ny kärnkraftsolycka som berör unionen kommer EU att sätta i kraft på förhand bestämda
gränsvärden för olika livsmedelsgrupper som gäller vid handel om risken finns att dessa
gränsvärden kommer att överskridas. Dessa får gälla högst 3 månader. Men redan inom 1 månad
måste EU lägga förslag till nya (optimerade) gränsvärden som är mer anpassade till den verkliga
situationen.

- Vad händer vid en ny olycka? - Hur länge kommer svenska gränsvärden att gälla? Sannolikt tills
EU beslutat att sätta i kraft de föreslagna gränsvärdena! - Om det dröjer, vad händer då? - Kan
svenska myndigheter hävda att svenska gränsvärden fortfarande ska gälla och/eller kan man börja
tillämpa föreslagna nordiska åtgärdsnivåer?
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- Vad händer med importgränsvärdena från tredje land? - Upphör?
Ett klargörande bör redan idag göras ( SLV:s ansvar?) i denna fråga via kontakter med
Jordbruksdepartement och i förlängningen med EU.

Ett annat problem är de skillnader i gränsvärden som föreligger mellan EU:s föreslagna vid en ny
olycka och de nuvarande svenska gränsvärdena. För vissa livsmedel får vi högre gränsvärden
(barnmat och mjölkprodukter) och för andra lägre (renkött t ex). - Hur ska man förklara för
konsumenterna att något helt plötsligt är mindre farligt? - Eller farligare!
Kan Sverige hävda med hjälp av "säkerhetsprincipen" (i Romfördrag eller i själva direktivet
3954/87; och dess kompletteringar 2218/98 och 770/90) att svenska lägre gränsvärden bör gälla ur
hälsosynpunkt? Detta måste också klargöras!

Ett tredje problem är att livsmedelsproducenten men även konsumenten inte tillåter någon som
helst förorening av livsmedlet; dvs. en nollnivå (behandlas under 7.6).

7.5 Mätstrategi
De inledande mätningarna måste inriktas på två huvuduppgifter. Den första är att fastställa när
nedfallet upphör, beläggningsområdets avgränsning och deponerad mängd. Den andra är att
bestämma nuklidinnehållet kvalitativt.

Den första uppgiften löses lämpligen med hjälp av den kommunala organisationen för
referensmätningar. Mätinstrument finns, referenspunkter är utsedda och rapporteringsvägar till
länsstyrelser och SSI är etablerade. Under nedfallsfasen mätes i en referenspunkt med rapportering
av mätvärden varje hel timme och då nedfallet har upphört mätes vid övriga referenspunkter.
Rapporteringsfrekvensen kan då vara lägre. Till skillnad från normalsituationen kommer nu
många kommuner att rapportera samtidigt och SSI får värden från flera länsstyrelser. Kommer
denna anhopning av mätvärden att kunna hanteras samtidigt som belastningen på personal och
utrustning är stor, med anledning av nedfallssituationen?

Den andra uppgiften innebär att pappersfilter och kolfilter från FOA:s luftfilterstationer
analyseras så snabbt som möjligt. Gammaspektrometriska fältmätningar måste startas, liksom
insamling och analys av mark-, gräs- och mjölkprover. Hur snabbt kan pappers- och kolfilter vara
vid matplatsen i Stockholm? Finns det skäl att ha alternativa platser för mätning av filter?
Kontraktslaboratorierna kommer att genomföra de gammaspektrometriska fältmätningarna.
Resurserna är emellertid begränsade och en kartläggning kommer att ta tid. Mark-, gräs- och
mjölkprover kan mätas på kontraktslaboratorierna, men kommer endast att omfatta prover för
kartläggning av nedfallet. Den organisation för provtagning som SCB har stått för finns inte längre
och måste ersättas. Kan kontraktslaboratoriernas egen organisation frigöra och snabbutbilda
personal för provtagningsuppgifter? Det bör finnas en plan för att öka uthålligheten på mät- och
analyssidan genom utbildning och inkörning av ersättningspersonal.

Flygmätningar kan ge en marginell komplettering av mätdata beträffande utbredning och
nuklidinnehåll.

Mätning av prover i större skala för friklassning av livsmedel kommer inte att kunna genomföras,
vilket inte heller ligger i uppgiften som kontraktslaboratorium. De förhoppningar på snabba svar
från kontraktslaboratoriernas mätningar som seminariet visade är möjligen orealistiska och det
finns skäl att tydligare än idag klarlägga kontraktslaboratoriernas roll.
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7.6 Konsumenters och livsmedelsproducenters reaktioner
Inledningsvis i hotfasen; konsumentreaktioner
- Nerringda telefonväxlar hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, överbelastade
faxar mm är en trolig reaktion även om hemsidor på Internet finns och telefonsvarare med
alternativ info (svar) erbjuds!

I diskussionen påpekades även att man märker mest av de som reagerar starkt - ringer till
myndigheter, oroar sig osv. Ett annat problem kan vara "den tysta majoriteten" som inte vidtar
åtgärder och inte märks. Hur tackla problemet med att lugna vissa grupper, men aktivera andra?

Hur konsumenter m fl reagerar är sannolikt beroende på hur informationen ges och hur pass
synkroniserad myndigheternas budskap är!

Vid ett nedfall av radioaktiva ämnen bör det vidare analyseras huruvida information (enkla råd)
om hur man själv kan agera (t ex med sin egen köksodling) för att minska mängden radioaktiva
ämnen i livsmedel påverkar konsumenten. Kan ökad delaktighet hos konsument innebära att
denne ser mer relevant på sin situation och är därmed mer mottaglig för information från
myndighet mm?

Efter nedfall; konsumentreaktioner
- Frågor från konsumenter om vågar jag äta det här, hur mycket kan jag äta osv. Kan jag använda
regnvattnet för att vattna grödor etc?

Vissa konsumenter kommer troligen inte överhuvudtaget att vilja acceptera att det finns
"Bequerel" (radioaktiva ämnen) i livsmedel och således avstå ifrån att köpa sådana
(köpmotstånd!). Kan detta vara ett resultat som massmedia och handel delvis bidrar till. Tidigt
kontakt med media och handel är väsentligt!
Kan köpmotstånd leda till att ej kontaminerade livsmedel från andra delar av EU importeras och
slår ut svensk livsmedelsproduktion?

Producentreaktioner
Lantbrukaren kommer sannolikt att fråga huruvida han kan ge sig ut och sköta om sina djur, hur
stor risk är det för honom personligen, var och hur får jag ersättning för inkomstbortfall avseende
förlust av mjölk, ev. kött och odlade jordbruksprodukter, rent foder osv!

Ur producentsynpunkt kommer man sannolikt så länge råvaran kan erhållas okontaminerad till ett
acceptabelt pris hellre välja sådana för produktion av livsmedel för att slippa kassera livsmedel där
råvaran ifrågasätts. Det oavsett om myndigheterna sätter ett gränsvärde varunder livsmedel får
saluhållas i handeln. Ett resonemang om stråldos och risk lär inte hjälpa här. - Hur hanterar man de
här situationerna? Tidigt kontakt med producenterna???

Myndighetsreaktioner - expertreaktioner
Osäkerheten i inledningsfasen var påtaglig - gäller både myndigheter och allmänhet (hur rör sig
molnet? vilka områden kommer att drabbas härnäst?). Utifrån myndighetsperspektivet aktualiseras
avvägningen mellan att ge tidig information kontra att avvakta och ge väl underbyggd
information. - Vilka aspekter bör vägas in?

Problemet med att information kommer från flera håll togs upp - myndigheter inte enda källa till
information. -Hur utvecklas informationsspridning i samhället idag och hur skapa sig en
överblick?



7.7 Resurser och fördelningssystem
Varuresurser
För att kunna genomföra vissa konsekvensbegränsande åtgärder kan vissa varor krävas. I
hotskedet kan det vara plast för att täcka över odlingar. Efter nedfallet kan det exempelvis vara
kaliumgödselmedel för att minska växternas upptag av radionuklider och berlinerblått, som
minskar djurens upptag av 137Cs.

Särskilt med tanke på att efterfrågan på t.ex. berlinerblått plötsligt kan öka enormt på
världsmarknaden är kanske en beredskapslagring nödvändig? För annat som plast kanske det
räcker att känna till förekomsten inom landet — ursprungligen för andra ändamål, vilka dock efter
ett nedfall får stå tillbaka?

Minskar jordbruksproduktionen kan man fråga sig om det är möjligt att disponera EU:s
interventionslager av jordbruksprodukter. Dessa är inte Sveriges utan EU:s egendom. Men då är
det kanske bara för exempelvis en lantmannaförening att lämna det högsta anbudet vid
försäljningen? Dessutom kanske EU kan underlätta genom att i högre grad rikta försäljningarna av
interventionslager till inom unionen eller t.o.m. rikta dem till Sverige? — både vad avser lager i
Sverige och andra medlemsländer.

Anläggningsresurser
Utöver varor kan det även behövas resurser i form av anläggningar. För att besluten skall bli
realistiska kan det behövas åtminstone en kunskap om den kapacitet som finns, t.ex.
destruktionsanläggningar för att ta hand om kasserade slaktkroppar.

Regleringssystem
Bristsituationer av olika slag kan uppstå. Foderbrist ligger nära till hands om inställning blir
nödvändig under någon längre tid eller om delar av foderskörden, t.ex. den första vallskörden,
kasseras. Efter vilka principer och med vilka metoder skall i så fall en otillräcklig fodermängd
fördelas?

7.8 Information
Vid spelseminariet satt personal från informationsfunktionen med vid beslutsfattandet. Detta
måste bedömas vara ett lämpligt förfarande, man är då delaktig i de beslut och åtgärder man skall
informera om.
Det är ofrånkomligt att information kommer ut från många aktörer, och detta innebär ett stort
samordningsproblem. Exempel på aktörer är berörda myndigheter, länsstyrelser, kommunernas
miljö- och hälsoskyddskontor samt forskningsorganisationer. Hur skall denna samordning ske?
Hur säkerställer man att personal inom den egna myndigheten är informerad om det aktuella läget
och vilka åtgärder som har rekommenderats?
Vilka förberedelser vidtas för att förklara övergången från svenska gränsvärden till EU-
gräns värden?
Många kommer att söka information på myndigheternas hemsida. Kommer servern att klara
anstormningen och finns det resurser för att hålla hemsidan kontinuerligt uppdaterad och aktuell?
Kommer det att finnas information på engelska och invandrarspråk?
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7.9 Åtgärder efter nedfall
De rekommendationer om åtgärder som myndigheterna snabbt behöver komma ut med reser en
mängd praktiska frågor om genomförande, avfall och annat.

I akutskedet
Mark, växter och vegetabilier
Hotskede
Grönfoder bör skördas.
Grönsaksodlingar, foder och insatsvaror bör täckas med plast.
Eventuellt slå gräs för kortsiktiga behov.
Går allt detta att göra med kort varsel?

Efter nedfall
Slå av vall och kassera denna (eventuellt).
Gräsprover bör börja tas för analys, kan det ske?
Organiseras foderförsörjning via regional myndighet?

Djur
Rekommendation kommer att ges om att alla mjölkkor skall ställas in i prognosticerat eller
konstaterat beläggningsområde. Även slaktdjur kan rekommenderas att hållas inne. Går det med
tanke på utrymme och ventilation och finns det foder?
Om kontaminerad mjölk hälls ut var skall man göra av mjölken?
Kan normalt utegående sprätthöns hållas inne?
Vad gör man med andra djur, t ex sällskapsdjur?

En månad efter nedfallet
Rekommendationerna kommer nu mer och mer att inriktas mot åtgärder som möjliggör framtida
produktion i området.

Mark, växter och vegetabilier
Kaliumgödsla vallen för att ev. kunna ta nästa skörd.
Plöj marken.
Kan den producerade spannmålen användas med hänsyn till gränsvärden. Behov finns av
teoretiska beräkningar på överföringen från mark till växt och genom mätningar på spannmålen.
Behandling av kasserade växtprodukter blir ett problem.
Ta tillvara halm i hela landet.
Kan gränsvärden för foder fastställas?
Behövs ett provtagningskrav före skörd?
Vilka råd skall ges till lantbrukarna inför nästa säsong, vilka grödor skall odlas?
Kommer kraftigt kontaminerade fastigheter att behöva lösas in? Hur skall marken användas? Ska
staten köpa in mark?

Djur
Kan stödfoder till de stallade korna tas från andra delar av landet och från Norge?
Utfodra slaktdjur med cesiumbindare, som berlinerblått; efter utevistelse.
Vilka möjligheter finns att styra slakten?
Kan mjölkkorna stå kvar inomhus?
Kan cesiumhalten i mjölken kontrolleras på gårdsnivå?
Cesiumbindare bör tillsättas i fodret en tid före djuren skall gå till slakt.
Kan produktionsinriktning ändras? - Från mjölk till kött.
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Allmänt
Åtgärdsprogram behövs för att klara ut frågor om markanvändning, fastighetspriser och
omskolning.
Stort problem med kasserade produkter. Vad skall man göra av alla produkter?
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8. Faktadel om motåtgärder
8.1 Allmänt
ICRP's (International Commission on Radiological Protection) rekommendationer för att ingripa
med motåtgärder säger att:

En motåtgärd är berättigad att användas när den förväntas ge mer nytta än skada.

Den säger också att en motåtgärd skall introduceras eller tillbakadragas först när den ger
optimalt skydd för folkflertalet.

Om jordbruksarbetet stoppas p.g.a. hög strålrisk måste strålningsnivån ha reducerats till
acceptabel nivå innan aktiva åtgärder kan komma ifråga. Motåtgärderna inom näringarna för
jordbruk och trädgårdsbruk kan indelas i insatser före och efter ett nedfall av radioaktiva ämnen.
Planering och genomförande av åtgärder sker med hänsyn till olika tidpunkter enligt nedan.

Åtgärder före ett nedfall av radioaktiva ämnen.

1. En beredskapsperiod är alltid tillgänglig före en olycka. Man har lång tid till förfogande.
Det kan bli flera år av förberedelser.

2. Åtgärder efter ett larm om ett utsläpp av radioaktiva ämnen, men före nedfall. Man har kort
tid till sitt förfogande för möjliga åtgärder. Det kan vara några timmar eller upp till några
dagar.

Åtgärder efter ett nedfall av radioaktiva ämnen.

1. Åtgärder på kort sikt (Short-term) efter deposition i ett område kan vara insatser under några
dagar eller veckor.

2. Åtgärder på medellång sikt (Medium-term) efter deposition i ett område sker insatser under
några veckor eller under några månader.

3. Åtgärder på lång sikt (Long-term) efter deposition i ett område kan eller måste pågå i flera
år efter nedfallet.

Detaljplanering av åtgärdsprogram för olika nedfallssituationer måste ske efter att ett nedfall nått
innanför landets gränser. Under alarmperioden finns några mindre möjliga åtgärder för att rädda
foder och livsmedel till djur och människor (Rosén 1997).

Motåtgärderna kan grupperas kring lösandet av problemen med djurhållning, med
omhändertagande av växande grödor och med kvittblivning av det förorenade ytliga markskiktet.
Det senare ger upphov till externa stråldoser, till vinderosion och förflyttning av radioaktiva
ämnen och senare till förorening av nästa gröda. Åtgärderna måste oftast kombineras i tidsföljd
för att åstadkomma ett tillfredsställande resultat. De som är mest realistiska och ger bäst effekt
prioriteras. Man måste skilja på de åtgärder som är möjliga det första året och de åtgärder som kan
sättas in på längre sikt (Rosén 1996).

Syftet med detta kapitel är att kortfattat beskrivna några av de åtgärder i jordbruksmiljön och
närliggande näringar som är möjliga att genomföra efter ett radioaktivt nedfall. Åtgärderna syftar
till att reducera de radioaktiva ämnenas transport i näringskedjorna. Nedan beskrivs åtgärder som
främst reducerar transport av radiocesium, radiostrontium och i några fall även radiojod.
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8.21 jordbruket
Inledning
Efter ett nedfall blir det inom jordbruket en viktig uppgift att sanera mark och reducera upptag av
radionuklider till grödor samt att minska transporten till djur och livsmedel. Den reduktion som
kan erhållas genom olika möjliga saneringsåtgärder varierar utifrån de lokala betingelser som
råder i ett område. I det värsta tänkbara scenariot kan det bli tvunget att ta produktiv mark ur
drift, för att inte foder och livsmedel skall innehålla för höga halter av radioaktiva ämnen.

Effekten av ett nedfall beror, förutom på nedfallets storlek och sammansättning, främst på den
tidpunkt under året, när nedfallet sker och på grödans uppfångningsförmåga. Även måttliga
depositioner vid slutet av växttiden eller strax före skörd, kan medföra risk för total förlust av
skörden. Permanenta beten och vallar är ofta känsligare än andra grödor (Eriksson 1997).

Grundläggande faktorer för cesiums transport till växt är förutom jordart, jordens mullhalt, pH,
kaliumtillstånd, samt typ av växtodling. Tyngdpunkten kan ligga på foderväxter eller på
spannmålsodling. Jordbruksmarkens förmåga till kvarhållning och transport till olika grödor av
radiocesium under lång tid har studerats och undersökningar efter Tjernobymedfallet har gjorts i
Sverige, främst i Gävleborgs, Jämtlands län och Västernorlands län (Rosén 1996; Rosén et al
1998).

Cesiums migration i ostörd mark är liten och större delen av Tjernobylcesiet finns fortfarande i
de översta 5 cm av marken. Genom jordbearbetning flyttas cesiet djupare ned i profilen (Rosén et
al. 1999).

Efter den akuta situationen (short-term) krävs en noggrann bedömning av jordarnas och
grödornas känslighet för upptag av radionuklider. Rotupptag blir på längre sikt den dominerande
transportvägen för radiocesium och radiostrontium. Den största och avgörande skillnaden mellan
jordar blir då skillnaden mellan radiocesiums växttillgänglighet i mineraljordar och i mulljordar.
De senare får ofta tas ur bruk. Kalktillståndet i marken bestämmer växttillgänglighet av
strontium.

Den forskning inom lantbruk som har bedrivits de senaste decennierna rörande reduktion av
växtupptag av cesium och strontium genom plöjnings- och gödslingsåtgärder har utvecklats efter
vissa linjer. Intresset har varit riktat mot möjligheterna att dels reducera den externa strålningen
från markytan och dels minska upptaget av nedfallsnuklider i åkerbruksväxter. Laboratorie- och
kärlförsök stod i fokus under 50- och 60-talen. Dessa följdes av försök i småparceller i fält under
60-80 talen. Efter Tjernobylolyckan 1986 har många fältstudier utförts med radiocesium. Försök
där plöjning och gödsling har kombinerats har också genomförts på senare tid. Även modellering
med databanker har använts.

Effektiviteten hos olika åtgärder, då det gäller att minska radionuklidtransporten till grödan
kan uppskattas med hjälp av de undersökningar som genomförts i flera europeiska länder. De
svenska fältbetingelserna är väl belysta. En kombination av olika åtgärder såsom olika foder,
lågkontaminerat med okontaminerat foder, tillsatser av cesiumbindare ger naturligtvis en bättre
insats än de enskilda åtgärderna.

Förutsättningar för motåtgärder
Transporten av nedfallsnuklider via vallgrödor och beten till mjölk- och köttprodukter utgör
den direkta och mest kritiska vägen till humankosten (figur 6). Möjligheterna att sätta in
åtgärder i jordbruksledet efter ett nedfall beror i stor utsträckning på utgångsläget. Viktigt är
också att lantbrukets organisationer och statens myndigheter får jordbrukarnas förtroende i en
nedfallssituation. Lantbrukarna måste känna sig motiverade att följa de råd som kan komma att
ges, för att åtgärderna skall få så stor effekt som möjligt.
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Figur 6. Transportvägar för radionuklider till människa.

Årstid och vegetationens uppfångningsförmåga
Tidpunkten och årstiden, vinter, vår, sommar eller höst, blir avgörande för vilka åtgärder som
är möjliga att genomföra i det enskilda fallet. Ett radioaktivt nedfall får mycket olika
konsekvenser beroende på de olika grödornas utvecklingsstadium vid nedfallstillfället
(Eriksson 1977). Situationen hos lantbrukarna är mycket olika, dels beroende på
väderlekssituationen och dels beroende på fodersituationen. Efter betessläppning är den
allvarlig då vinterfodret oftast är slut på gårdarna och inget nytt foder har bärgats.

Olika grödor har utvecklats olika långt beroende på var i landet de växer. Det kan också finnas
en lokal variation beroende på jordar och läge i terrängen för åkermarken. Utvecklingsgraden
hos grödan vid samma tidpunkt kan variera avsevärt mellan olika år. Hänsyn måste tas till både
de lokala och årsmånsbetingade förhållandena vid en bedömning av en hotsituation.

Grödornas utvecklingsstadium och den specifika yta per markyteenhet de kan utveckla har stor
betydelse för förmågan att uppfånga radioaktiva ämnen vid atmosfäriskt nedfall. Framförallt
gäller detta vall- och spannmålsgrödorna och eftersom de är av stor betydelse för jordbruket kan
de komma att bli föremål för åtgärder.

Åtgärder på kort sikt (Short-term)
Om nedfallet kommer under vegetationsperioden skall betesdjuren hållas inne den första tiden och
stödutfodras med icke kontaminerat foder. Härigenom hindras överföringen av särskilt jod-131 till
konsumtionsmjölken. Problem kan uppstå om okontaminerat foder inte går att uppbringa, stora
mängder med mjölk kan då bli till ett avfallsproblem.

Utspädning:

Vid grödans tillväxt sker en utspädning av uppfångat cesium i en större mängd växtmaterial. En
senareläggning av skörden i en starkt växande gröda leder därför till lägre halter per kg. Det är
möjligt att reducera fodrets cesiumhalt med en faktor 2 till 3 enbart genom att fördröja
ensilageskörden och enbart skörda hö vid en senare tidpunkt.
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Kassera och avlägsna kontaminerade grödor från åkermark:

Denna metod är effektiv då det gäller att minska förorening av livsmedel men skapar dels
avfallsproblem och dels en förlorad skörd. Följden blir en koncentration av nedfallsnukliderna till
avskilda markytor för förvaring och kvittblivning av avfallet. Metoden är således tveeggad till sin
natur. 25 till 50 % av ett nedfall kan avlägsnas från jordbruks ytor med denna metod.

Slå av vallen:

I ett tidigt skede kan det också var möjligt att slå av vallen och låta den ligga kvar. Den nya vallen
växer då upp genom den avslagna som då har en betydligt lägre nuklidhalt. Metoden skulle kunna
ge en reduktion på upp till en faktor på 10-20 ggr. Ju tidigare åtgärden sätts in desto större blir
effekten. En fördel med denna metod är att den inte skapar några avfallsproblem. Metoden kan
även visa sig vara effektiv för betesvallar.

Åtgärder på medellång och lång sikt (Medium-term and Long-term)

Växtodling:
Jordbearbetning
Skrapa bort det översta jordlagret:
Att avlägsna det översta kontaminerade jordlagret är en mycket effektiv metod, men skapar på
samma sätt som metoden att kassera gröda ett avfallsproblem. På gräsmarker har experiment
utförts med maskiner som visat upp mot 90 %-ig effektivitet. Att avlägsna ett 5 cm lager av jord
på en hektar ger dock ca. 500 m-̂  eller ca. 750 ton jord. Även denna metod är därför tveeggad.
Maskiner som skulle kunna användas är bulldozers, vägskrapor och väghyvlar (Lehto 1994).
Körhastigheten för dessa maskiner varierar i området 0,007-0,01 ha per timme.

Harvning:

Vid nedfall före sådd ligger nedfallet olämpligt placerat i såskiktet, vilket kan ge högt rotupptag i
den sådda grödan. Harvning efter deponering men före sådd kan reducera transporten på de flesta
jordar. Beroende på harvningsdjuppet kan resultatet variera. En kombination av harvning med
extra tillskott av kaliumgödselmedel vid sådd ger en starkare reduktion av cesiumtransporten till
grödan.

Plöjning:

Vanlig plöjning till 20-25 cm djup ingår i den ordinarie jordbearbetningen och medför med tiden
att all ytbeläggning på odlad mark vändes ned. Plöjningen medför en omblandning och
utspädning av deponerat material i hela matjordsskiktet och minskar väsentligt grödornas
nuklidupptag jämfört med ytligare placering av nedfallet. Metoden är relativ lätt att genomföra då
de flesta bönder har den utrustning som behövs. En konventionell plöjning kan således ge en
reduktion på ca 50 %. En enda plöjning ger en heterogen inblandning i jorden. Med upprepad
plöjningar, 2-3 ggr, uppnås en mer homogen inblandning av radionukliden i matjordsskiktet och
därmed en mindre transport till grödorna (Rosén 1996).

Djupplöjning med nyodlingsplog (24'-plog) till ca 35-40 cm djup reducerar rotupptaget med en
faktor 3-4.

Specialmaskiner:

Djupplöjning så att det övre jordskiktet placeras under 50 cm djup men samtidigt inte blandas in i
matjordslagret kräver specialbyggda plogar, vilkas anskaffning kan försena åtgärdens
genomförande. Relativt stor dragkraft erfordras för dessa plogar. Vid nedplöjning av nedfallet
deponeras detta på platsen och särskilt avfall skapas inte. Metoden kan vid gynnsamma

34



förhållanden ge upptill 90% reduktion (Roed 1991). Ett problem kan vara att det översta
näringsrika skiktet försvinner och att grödans avkastning allvarligt minskar.

Djupfräsning "modell Östholm" med bandmaskin på ca 20 ton och ett justerbart arbetsdjup ned
till 50 cm har prövats i Ukraina på sandjordar med bra resultat.

Specialmaskin (Vegetal Network) för borttagande av översta 1-2 cm jord är effektiva på små
ytor, jmf. nedan under trädgårdsnäringen.

Gödsling
Kalium:
Gödsling med fullgödselmedel och särskilt med kaliumgödselmedel har en reducerande effekt
främst på växternas rotupptag av cesium. Kaliumgödsling har olika effekt på olika typer av jordar.
Den är störst på kaliumfattiga mulljordar och sandjordar. En reduktion av upptaget med 50-70 %
är möjlig vid en giva av 100-200 kg kalium per hektar på dessa jordar (Moberg 1991).

Kalk:
Kalkning på sura jordar ger god effekt både för radiocesium och radiostrontium. Enbart kalkning
ökar jordens kalciumhalt och ökar utspädningen främst av strontium i marken. Detta minskar
därigenom rotupptaget och transporten till livsmedel av dessa ämnen. Givor på 10 ton CaO per
hektar är normala.

Gröda
Olika sorter har olika förmåga att ta upp radiocesium. Försök med korn har visat skillnader mellan
sorter på upp till 30% (Dahlgaard 1994).

Skörd
Användning av specialteknik vid skördetillfället t.ex. hög stubb vid höskörd. Den är bara aktuell
efter tidigt vårnedfall, exempelvis Tjernobylnedfallet. Slaghack, dubbelhack eller slåtterbalk ställs
in med högsta möjliga höjd över marken ca. 10-15 cm högre än normalt. Skörden minskar 2-3%
för varje cm som stubbhöjden ökas över normalhöjd. Reduktionen av radiocesium i
Tjernobylfallet var 80-90 % (Hadders & Nilsson 1987).

Markanvändning
Ändrad användning av jordbruksmarken:
Användning av naturbeten och torvmarker bör upphöra vid stora nedfall. I vissa fall skulle man
kunna övergå till spannmålsodling istället för vallodling. Spannmålen tar normalt upp mindre
halter av radiocesium an vad vallen gör (se nedan djurhållning).

Träda:
Större arealer än normalt skulle kunna trädas. En del av den avställda odlingsarealen skulle kunna
användas till energigrödor, såsom energiskog eller energigräs.

Överge areal:
Stopp av all jordbruksproduktion på mulljordar och marginella sandjordar med höga
överföringsfaktorer kan bli nödvändig.

Djurhållning:
Djuren hålls inne:
Den första tiden efter ett nedfall bör betesdjur hållas inne i ladugårdar eller skjul och stödutfodras
p.g.a. risk för hög nuklidhalt i mjölk den första tiden efter nedfall, särskilt med tanke på jod.

Ändring av djurhållning och växtföljd:
Gräsmarker har en högre överföring av radionuklider till skördeprodukterna än spannmålsgrödor.
En ändrad växtföljd, plöjning av gräsmarker och temporär eller definitiv övergång till
spannmålsodling, leder till minskat nuklidupptag. En sådan ändring av växtföljden medför
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emellertid också att man får ändra på djursammansättningen. Mjölkproduktionen kommer då att
minska och köttproduktionen att öka.

Kontaminerade hagar och ängar kan alternativt användas till större del åt ungdjur eller djur
som inte skall slaktas. Att gödsla betesmarker förbättrar alltid utgångsläget vid måttliga nedfall.

Stödutfodring före slakt och cesiumbindare:

Stödutfodring före slakt och tillsatser till fodret av s.k. cesiumbindare i form av bentonit, zeolit
och särskilt berlinerblått, vilka kan binda cesium mer eller mindre specifikt, är användbara
metoder för att reducera överföringen av cesium till kött och minska halterna i andra
djurprodukter (Garmo & Funneröd 1992). Användning av okontaminerat foder en tid före slakt är
alltid effektivt, även vid utfodring av grisar (tabell 1).

Tabell 1. Biologisk halveringstid för olika djurslag (uppskattade tider).

Människa
Nötkreatur
Får
Kanin
Ren
Rådjur
Alg

Tid (ca)
3-4
3-6
2
2
1-4
1,5
4

månader
veckor
veckor
veckor
veckor
veckor
veckor

Får och getskötsel:

Cesiumbindare har i huvudsak använts till får och getter på fjällbete, dels som våmtabletter och
dels som slicksten. De är kända som giesesalt eller berlinerblått och består av ammonium-järn
hexacyanoferrat. Detta fungerar så att ammoniumjonerna kan bytas ut specifikt mot cesium som
binds hårt till det stabila cyanoferrat-komplexet. Våmtabletten förs in i våm/nätmage och kan
fungera där i 1-2 månader.
Alternativt kan en effektiv behandling nås genom att ge 250 mg som dagligt intag från "blå"
slicksten. Reduktionen i getmjölk eller lammkött kan vara mellan 50-70% .

Bentonit eller zeolit (olika lermineraler som har stor kapacitet att binda cesium) kan inblandat i
fodret eller i mineraltillsatsen med några 10-tals gram per dag ge en god effekt.

Bärbara detektorer för att sortera slaktdjur efter cesiumhalt har varit en bra metod. Metoden
fungerar vid höga men sämre vid låga cesiumhalter i köttet. Metoden har praktiserats för får, get
och ren (Åhman 1994).

Utfodring av får och getter med cesiumfritt foder under ett par månader före slakt, har varit en bra
metod för att reducera cesiumhalten i kött (tabell 1). Cesiumhalten har kunnat halveras flera
gånger i kött.

Uppsamling och förflyttning av får från glesbygd till tätort för utfodring med cesiumfritt foder
har prövats och gett bra resultat.

Grisar:
Frigående grisar kan göra en insats på begränsade ytor, genom att blanda om kontaminerad jord.

8.31 trädgårdsnäringen på friland
Specialgrödor med mycket stora värden kan ges speciella rekommendationer beroende på det
utvecklingsstadium de befinner sig i. Till dessa räknas vissa grönsaker på friland.
Jordbearbetning såsom plöjning, gödsling, mm är liksom för jordbruket aktuellt även för
trädgårdsnäringen på friland.
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Övertäckning:
Mindre ytor kan, innan ett nedfall nått området om möjligt, täckas över med täckmaterial såsom
plast eller presenningar (Rosén 1997).

Jordbearbetning
Skrapa bort det översta jordlagret: Jämför jordbearbetning ovan.
För att minska transporten av radionuklider till trädgårdsprodukter kan mekanisk bortförsel av
kontaminerad mark med specialmaskiner användas ("Decontaminating Vegetal Network"). I
Frankrike har praktiska undersökningar genomförts med sådana maskiner. Det översta lagret jord
eller växttäcket (några cm) skalas och lyfts av för att sedan fraktas bort och deponeras. Det är
samma maskiner som används vid produktion av kommersiella gräsmattor. Metoden kan även
lämpa sig i mindre omfattning för jordbruket och i stadsmiljöer. Maskintypen är under utveckling
och har i försök visat sig ge en reduktion av cesium och strontium med 75-80% .
Avverkningsgraden är ca. 3 ha per dag.
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3 juli klockan 15.30. SSI:s kontakt med Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Vad gjorde Jordbruksverket och Livsmedelsverket den 3 juli med anledning av
situationen.

Vilka rekommendationer gavs fram till kl 06.00 den 4 juli?

1 Myndigheternas agerande 3 juli
Jordbruksverket
grupp 1
- Rekommenderar att ställa in djuren så fort som möjligt i hela Skåne, Blekinge,
Gotland, Småland och Halland.

grupp 2
Områdets storlek ifrågasätts av grupp 2. Hela Götaland är ett alternativ. Vilka djur
handlar det om? Det är mjölkkor i första hand beslutet skall gälla. Gruppen påpekar
också att det kan vara tveksamt med fodertillgång.

Beslutas att mjölkkor skall ställas in i hela Götaland.

Livsmedelsverket
grupp 1

Har sett till att mätrustningar kontrolleras. Kollat upp sambandsläget mot SSL
Beslutat att inte informera allmänheten i detta läge.

grupp 2
Katastrofgruppen är sammankallad och informerad. På grund av att folk kommer att
hamstra har rekommendationer om kylförvaring meddelats.



2 Redovisning grupparbeten
funktionsvis, steg 1

2.1 Funktion ordförande

=> diskutera hur arbetet i myndighetsgruppen bör bedrivas
=> uppfattning om EU:s och regeringens agerande
=> vad är myndighetens roll?
=> vad är myndighetens krav på regeringen (bemyndigande, ekonomi) ?
=> samverkan mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt rollfördelning

gentemot SSI och länsstyrelser, kommuner mfl myndigheter
=> näringens roll och samarbete med myndigheter
=>mm

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.

Gruppens svar enligt inlämnade anteckningar
Jordbruksverket rekommenderar inställning av mjölkkor i följande län: Stockholm,
Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland,
Blekinge, Skåne, Halland, Västra götaland, Värmland, Örebro, Västmanland och
Gävleborgs län. Rekommendationerna ges kl 13.

Livsmedelsverket kontaktar mejerierna. Som svar på frågor svarar Livsmedelsverket
att de livsmedel som finns ute i handeln inte innehåller radioaktiva ämnen på grund
av olyckan.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket lägger upp tjänstgöringsscheman för
respektive katastrof grupp.



2.2 Funktion djur och animalier

=> i vilken omfattning var djur ute under nedfallet?
Alla mjölkkor installade i Götaland.
=> hur är läget inom djurhållningen (fodertillgång, bete)?
Betestillgången är god i hela Götaland och Svealand. Fodertillgången är relativt god i
området och man har tagit in första skörd i större delen av området. Vid problem
organiseras foderförsörjning via regional myndighet.
=» omedelbara rekommendationer
=> information till områden där nedfall riskeras, t ex beträffande inställning
Ta in alla djur som inte tagits in. Utöka området till hela landet söder om Dalälven.
Slaktdjur som skall slaktas närmaste månaden bör även inställas. Sprätthöns bör
hållas inne. Täck vattentäckter.
=> information till områden som drabbats av nedfall, t ex beträffande djur (mjölkkor,

köttdjur, får mfl) som var ute under nedfall
Radioaktiviteten klingar av beroende på vilken typ av nedfall. Mjölken bör hällas ut
och djuren bör inte gå till slakt den närmaste tiden. Avvakta vidare information för
slaktdjur.
=> förväntade producentreaktioner (jordbruks-, förädlings- och handelsledet)
Producenterna känner oro för vad som händer med produkterna. Kasseras?
Ersättning? Hur länge räcker fodret? Handel och förädling kommer att försöka gå ut
med att produkterna är helt säkra för konsumtion. Mätning av radioaktivitet sker på
producentanläggningar. Hur länge kommer detta att pågå?
=> förväntade konsumentreaktioner
Oro i varierande grad! Hur mycket kan man äta av olika livsmedel?
=> rekommendationer de första veckorna
Sina korna i slutet av laktationen. Hålla högproducerande djur inne så länge som
möjligt. Följ informationen från myndigheterna. Slaktdjur bör hållas inne ytterligare
någon månad för att radioaktiviteten skall avklinga. Hur länge förväntas problemet
fortgå? Tänk på ventilationen. Mätningar.
=> i vilken riktning vill vi påverka EU:s definitiva gränsvärden?
Vi vill behålla antaget gränsvärde sedan Tjernobyl. I annat fall förtroendekris för
svenska myndigheterna.

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.



2.3 Funktion växter och vegetabilier

=> hur är läget inom växtodlingen ?
=4> omedelbara rekommendationer till jordbrukare, till icke yrkesmässig odling och

beträffande produkter från skog och mark
=> information till områden där nedfall riskeras
Grönfoder eventuellt skörda om man hinner. Täck över med plast och flytta in foder
och insatsvaror t ex hö. Grönsaksodlingar kan täckas med plast vid risk för regn.
=> förväntade producentreaktioner (jordbruks-, förädlings- och handelsledet)
=> förväntade konsumentreaktioner
Förädlingsledet kommer troligen inte att köpa produkter från det drabbade området.
Troligen ej heller konsumenterna.
=> handlingsplan i stort för vall och spannmål (alternativa handlingssätt)
Handlingsplan. Vall eventuellt slå av och kassera.
=> rekommendationer de första veckorna till jordbrukare, till icke yrkesmässig

odling och beträffande produkter från skog och mark
=> information till områden som drabbats
=> i vilken riktning vill vi påverka EU:s definitiva gränsvärden?

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.
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2.4 Funktion beredskap

=> finns det en tillfredsställande handlingsplan för beredskapshöjande åtgärder?
Ja, redan den 3 juli förmodas katastrofgrupperna sammankallas. Den 2 juli
informerades SJV:s GD, informationschef och katastrofgruppens ordförande av
chefen för beredskapsenheten/gruppen.
=> finns tillräckliga resurser för att ge och ta emot information?
Ja, särskilda salar för katastrofgrupp och informationscentral finns förberedda.
Presscenter i SJV:s motionshallen. Informationschefen ingår i katastrof gruppen.
=> vem bestämmer om beredskapshöjande åtgärder?
Gd, alternativt tjf Gd efter rekommendationer av beredskapsenheten/katastrofgruppen
(Ines-skalan)
=> vem bestämmer om konsekvensbegränsande åtgärder?
Katastrof gruppen, förutsatt att GD har delegerat.
=> möjlighet att tillgodose samverkande (SSI, Jordbruksverket/Livsmedelsverket,

länsstyrelse mfl) myndigheters krav på personal
Ja 2 personer kan skickas från vardera myndighet till SI:s myndighetsråd och
informationsgrupp.
=> krisorganisationen, (skiftgång, semestrar)
=> är handlingsfriheten tillräcklig enligt nuvarande lagar och förordningar?
==> arbetsrättens gränser

Fråga 6,7,8,9 . Beträffande SJV, se Jordbruksverkets svar till regeringen 1997-12-19.
(regeringsuppdrag av den 29 maj 1997).

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.

Inriktning den närmaste månaden:
"Trygga människors liv, personlig säkerhet och hälsa samt hindra eller begränsa
skador på miljö och egendom".
- säkerställ personal (avlösningar, hemskickande av de som inte behövs, dock
anträffbara, väloljade förbindelser och kontakter med regering och andra
myndigheter).



2.5 Funktion information

=> massmediernas agerande
Massmedierna i full verksamhet
=* konsumenternas krav på information
=> producenternas krav på information
Stora krav på information från konsumenter och producenter.
=> samordning av information från SSI - Jordbruksverket - Livsmedelsverket -

regeringskansliet ?
Samordning måste ske. Länsstyrelserna?
=> hur undvika motstridiga uppgifter (pressmeddelanden, telefonsamtal)?
Avstämning med jämna mellanrum även av pressmeddelanden mellan
myndigheterna. Informationsenheten tar kontakt med interna experter.
=» hur skall informationen gå till (pressmeddelanden, intervjuer, broschyrer)?
Hinner ej besvara E-post. Använda hemsida.
=> finns rutiner för myndighetsmeddelanden via radio och TV?
=> intern information
Glöm inte det.
=> vem informerar EU?
=> om vad vill EU informeras ?

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket skickar representant till SSLs myndighetsråd.
Flera pressmeddelanden utsända.
Samarbete mellan myndigheterna.
Intern information inom myndigheterna.
Myndighetsmeddelande utsänt av Jordbruksverket om inställning av korna.
Internetsida.
Svar på E-post ges ej (tidsbrist).
Upprätta telefonpanel.

Inom en månad:
Riktad information? Friklassning.
Fråga - svar - sammanställning.
Ta hand om personal.
Fortsatt samarbetet.



2.6 Funktion näring/regering

=» näringens beredskap
LRF:s arbetsutskott informerat, ev extra styrelsemöte (telefonledes).
Samtliga branschorgan/lokala produktionsställen informeras.
LRF begär möte med regeringen (statsministern).
Ersättningsfrågan tas upp.
Logistikgenomgång av mjölktransporter.
Provtagning på mejerier där kontaminerad mjölk befaras.
Genomgång av fodersituationen.
Synkroniserad information, länsförbund och funktionsansvariga myndigheter.
=> konsekvenser för näringen och konsumenterna
=» näringens och konsumenternas reaktioner
Dricksvatten/fodervattnets tjänlighet? Gränsvärden?
=> hur undvika obefogat köpmotstånd?
Synkroniserad information om tillförlitlig kontroll.
=> krav på och samarbete med myndigheter
SSI, Jordbruksverket och Livsmedelsverket t ex friklassningsbeslut.
=> krav på regeringen från näringen
Klargöra ersättningsfrågor (gränsvärden och motåtgärder t ex kaliumdiskussion,
informell, med EU-kommisionen.
=> produktkontroll (mätresurser)
Rådgivning om produktdestruering.
Inventering av mätutrustning på mejerier.

Regeringen:
Beredskapsgrupp bildas med representanter för Statsrådsberedningen, Finansdep,
Socialdep, Justitiedep, Jordbruksdep, Försvarsdep och Miljödep.
Regeringen görs beslutsför (5 medlemmar) antagligen under ledning av
statsministern.
Presscenter inrättas i Info. Rosenbad (Statsrådsberedningen styr stenhårt)
Samband söks med relevanta myndigheter, experter kallas antagligen upp till
beredningsgruppen/presscentret.
Möjligen underhandsdiskussioner med EU-kommissionen om fodertillsatser och
gränsvärden.
Bearbetning av ersättningsförordning.

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.

Inriktning:
Hur göra med skörd, ensilage?
Slaktdjur?
Spannmål? (Inlagring)
Hur klaras ventilation i stallar? (Kyckling, höns).
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2.7 Funktion forskare

=> användbar kunskap (vad, var)
Kompetens finns främst vid SLU och FOA. Rapporter: Studiematerial finns
tillgängligt.
=» kan vi beräkna konsekvenserna av nedfallet och åtgärdernas effekt?
Nej inte ännu.
==> osäkerheter
Osäkerheten är stor. Nedfallet pågår fortfarande, utsläppet kan fortsätta. Besluten
måste beakta detta.
=> prioritering av mätresurser
Så snabbt som möjligt bör analys göras av luftfilterproven för att avgöra
nuklidinnehållet kvalitativt. Finns Jod 131, Cesium-isotoper e t c .
Kontraktslaboratorierna görs beredda.
Kartläggning förbereds med hjälp av prover (försöksgårdar och provgrödor) och
flygmätningar. Beslut om slåttervallarna väntas kunna avvakta ca 1 vecka för mer
detaljerad information om alternativ
a) generellt slå av vallarna inom regionen
b) beakta lokala variationer i beslut om att slå av vallarna eller ej.
=> enskilda forskares information till massmedia och allmänhet
Kan inte undvikas. Man kan vänta sig olika uttalanden beroende på vem media tagit
kontakt med.
=» bör forskare knytas till myndigheters beredskapsorganisation?
Det är en viktig avvägningsfråga. Vissa forskare är redan inplanerade regionalt.
Beredskapslaboratorierna (kontrakts) måste behålla tillräckliga resurser för bl a de
prioriterade mätuppgifterna.
=>mm

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.
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2.8 Funktion kontraktslaboratorier

=> har kontraktslabbet en plan för situationen (krisorganisationen)?
Ja, i stora drag. Mobiliserar mätutrustning, personal.
Kontrollerar kommunikationen med SSI.
=> hur snabbt kan verksamhet vara igång?
I närområdet inom 15-20 timmar (Situationsbundet beroende på personal).
==> hur är läget nu beträffande mätresurser och mätkapacitet (omprioriteringar) ?
All tillgänglig utrustning har fri gjorts och är igång samt all tillgänglig personal är på
plats. Någon eller några mobila enheter är startklara eller är på väg (beroende på
SSI).
=> mätdatarapportering
Via fax, GSM, Radgis alternativt stationär telefon.
=> möjligheter att tillgodose krav på produktkontroll och oberoende mätningar åt

myndigheter
Endast om det är sanktionerat från SSI.
==> ersättningskrav
Vi bokför alla utgifter och debiterar SSI?
=>mm

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning den närmaste
månaden.
Utföra Gamrnaspektrometri in situ (på plats).
Markprovtagning.
Stationär gammaspektrometri (gräs, mjölk, luftprov) markprov.
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3 Frågeställningar för grupparbete
myndighetsvis, steg 1

1. Lägesbeskrivning. Varje funktion redovisar under högst 2 minuter aktuellt läge
2. Åtgärder och ställningstaganden (beslut och rekommendationer) det närmaste
dygnet
3. Myndighetens väsentligaste problem den första månaden
4. Inriktning av verksamheten den närmaste månaden.
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4 Redovisning av grupparbete
myndighetsvis, steg 1

Ordförandena i myndighetsgrupperna redovisar 5 min vardera.

4.1 Livsmedelsverket grupp 1

Åtgärder o rekommendationer

Mjölken från kor som varit ute bör inte tas till vara. Var skall man göra av mjölken?
Mjölken får hällas i gödselbrunnarna.
Avvakta med slakt av djur som går ute och avvakta med skörd av bladgrönsaker.
Vissa grönsaker går att äta, om man t ex tar bort yttersta bladen av isbergssallat.

Problem

Personal har semester och måste spåras, ekonomiska frågor måste lösas (vem betalar
inställda semesterresor).
Telefonjour upprättas. Växelproblem första månaden, överbelastning.
Kompensationsfrågor (kompensation till lantbrukare) har diskuterats. Principbeslut
från regeringen behövs.

Inriktning

Samarbetet med SSI fungerar bra. SLV har skickat 2 personer till SSL
Personalproblem på grund av semestrar.
Mätdata samlas in för ändring av gränsvärden.
Flexibel tillämpning av gränsvärden bör tillämpas.

4.2 Jordbruksverket grupp 1

Katastrofgruppen är samlad, en informationsgrupp har bildats och kontakter har
tagits med länsstyrelserna och SSI. Man räknar med att kontraktslaboratorierna skall
kunna lämna mätresultat efter 15-20 timmar.
Gruppen rekommenderar att alla mjölkkor skall ställas in och fönster skall tätas i
tidigare angivna län. Dock bör man se till att kunna vädra stallar. Foder skall täckas
eller tas in.

Angående myndighetens egen personal har diskuterats hur farligt nedfallet är för
dom. Personalchefen har knutits till katastrof gruppen. Personalproblem på grund av
semestrar.



14

Lång sikt

Underlag för gränsvärden måste tas fram.
Problem med personalförsörjning. Omfördelning av arbetsuppgifter måste göras, det
skedda prioriteras.
Begära underlag för ekonomiska ersättningar från regeringen.
Ta fram de föreskrifter som behövs.
En samråds grupp med bl a näringen måste upprättas.
Inventering av insatsvaror för saneringsskedet måste göras. Import från Tyskland t
ex.
System för foderförsörjning måste byggas upp. Kan köpa från andra nordiska länder.
Friklassningsproblematiken har diskuterats.
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4.3 Livsmedelsverket grupp 2
Katastrofgruppen är samlad och samverkan är upprättad med andra myndigheter.
Trycket hårt från massmedierna. Meddela medierna att vi har sammankallats och
återkommer med ett meddelande senare.

Åtgärder

Ett första meddelande med budskapet om att det inte är någon fara att äta livsmedel
som finns ute i handeln har lämnats. Pressmeddelande där de mest frekventa frågorna
skall ställas samman och skickas ut.
Livsmedelsverkets generaldirektör har kontaktat statsrådet för att få till stånd ett
principbeslut angående kompensation till näringen för åtgärder.
Tjänstgöringsschema har lagts upp men det är problem p g a semestrar och hur man
skall lösa ekonomiska frågor gentemot personalen.
Viktigt med intern information.

Problem

EU:s gränsvärden är ett problem. Man måste försöka påverka EU i denna fråga.
Informationen måste samordnas mellan myndigheterna. Vem skall göra vad?
Karftsamling på verket för att lösa bemanning, denna fråga prioriteras före annat
arbete.

4.4 Jordbruksverket grupp 2

Klargörande om vilka områden som är drabbade och kommer att drabbas måste ske.
Regnvädret rör sig från sydost Örebro mot norr.
Ingen information om att utsläppet upphört har kommit.
Beslutet om inställning av mjölkkor skall fortsätta att gälla. Området är upp till och
med Gävleborgs län inkl Värmlands län.
Beträffande grödorna: Gräsprover bör börja tas, åtminstone inom en vecka.
Mätningarna bör ske kontinuerligt på försöksgårdarna.
Kontraktslaboratorierna börjar lämna resultat nästa dag.
Eventuellt slå gräs för kortsiktigt behov.
Kolla hur spannmålen mm påverkas - mätning så fort som möjligt - eventuellt slå
gräset så snabbt som möjligt, låta det ligga kvar.
Försöksgårdarna aktiveras.
För att spara foder kan vissa kor sinas.
Friklassningsproblematiken aktuellt att börja diskutera.
Internt: Jordbruksverket har inga problem med personalförsörjning, folk dyker upp
efterhand.
Hur farligt är det för myndighetens personal att gå ut. Skall övernattning och mat
ordnas för att kunna stanna kvar?
Underlag bör lämnas till regeringen.
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4.5 Diskussion steg 1 (ledd av Leif Moberg)
Vi vet väldigt lite och osäkerhet råder. Besluten om att ställa in korna är omfattande.
Vad betyder det? Vad blir konsekvenserna om det inte blir något?
Det är en rimlig åtgärd att ställa in korna när man inte vet säkert vad som kommer att
hända. Det finns möjlighet att kompensera jordbrukarna.

Finns det alternativ? Kan man göra det i mindre skala.
Svårt att tänka sig, det är bättre att ta till. Det är en "farlighetsbedömning".
Konsekvenserna om man tar i för lite kan bli mycket värre. Åtgärderna kostar inte så
mycket. Djurtillväxten beräknas sannolikt försenas med ca 2 veckor.

Man kan få problem med friklassningen.
Foderförsörjningen. Andra vallskörd faller bort. Kan bli mångmiljonbelopp i
ersättning.

Åtgärderna har inte med riskvärdering att göra utan mer med eventuella skador och
förluster. De första dagarna är mjölken farligare än i ett senare skede. Man tar det
säkra före det osäkra. Bättre att gå ut med starka rekommendationer i början.

Vad är juristernas syn på ersättningsfrågorna?
Myndigheterna kan bli skadeståndsskyldiga. Men det är olika regler om det är ett
beslut eller om det är en rekommendation.

/ vilket läge tar Livsmedelsverket kontakt med näringen? Första dagen.

Är det ett möjligt alternativ till inställning att kontrollera mjölken vid mejeriet? Det
kanske till och med är billigare och psykologiskt riktigare att kontrollera maten. Har
mejerierna utrustning?
Det är helt upp till mejerierna att ha egen mätutrustning. För närvarande finns ingen
utrustning på mejerierna. De så kallade mjölkmonitorerna fungerar ej i detta
sammanhang. De är avsedda för kärnvapennedfall och passar ej för detta ändamål.
Man får hänvisa till olika laboratorier.

Om inte mejerierna har mätutrustning, skall man då kassera mjölken?
Mejerierna kan besluta om att kassera på egen hand. Det är tveksamt om
myndigheterna har lagligt stöd för att beordra mejerierna att kassera.
Om vi skall kassera var gör vi av all mjölk? Gruppen återkommer till detta.

Hur skall man hantera människors sätt att reagera?
Det finns inget generellt sätt, människor reagerar olika. Myndigheterna måste välja
hur de skall hantera detta.

Är det relevant att diskutera slakt i detta läge ?
Bönderna avgör själva, troligen vill man slakta för att undvika foderbrist. Ett problem
kan vara att slakterierna har lågsäsong, personal finns inte tillgänglig. Många vill
slakta därför att man saknar foder. Djur som ändå ska slaktas, slaktas tidigare och
djur som ska gå ut släpps ut senare när man vet hur mycket gräset har kontaminerats.
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Relationerna mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket angående slakt, vem
bestämmer?
Normalt sätt har Jordbruksverket ansvar fram till att det blir livsmedel.
Livsmedelsverket kan kontakta slakterierna som kan påverka sina leverantörer.
Rekommendationer om slakt bör komma från S JV, men i samråd med SLV.
Mätningar bör komma igång omgående. Råd om djurhantering bör gå ut från SJV.

Vad gör man med andra djur, t ex sällskapsdjur?
Så länge det inte finns några restriktioner för människor, bör även djuren kunna vara
ute. Någon påpekar att det är tveksamt om vi vet hur läget är beträffande skador.

Det har inte lämnats några rekommendationer om sällskapsdjuren än så länge och
man anser inte att det är nödvändigt så länge man inte ser någon fara för människor.
Inomhusvistelse har endast rekommenderats inom Kalmarområdet. Vissa undantag
måste göras för olika yrkesgrupper, som t.ex poliser, sjukvårdspersonal m.fl.

Hur uppfattar bonden situationen? Risken för cancer kan vi bortse ifrån, djuren
kommer inte att ta skada. Många tror att allmänheten kommer att ställa upp på
myndigheternas råd och rekommendationer.

Enkelt botemedel är jodtabletter. Finns det rekommendationer om profylax?
Generellt i Sverige delar man inte ut jodtabletter om det hänt en olycka utomlands.
Vem beslutar om utdelning av jodtabletter?

Bekymmer med centralt regionalt. Fördelning av arbetet?
Många telefonväxlar kommer att bli ner ringda och det är här de regionala
myndigheterna måste komma in på informationssidan, för att kunna avlasta de
centrala myndigheterna.

Hur är det med vattnet, vad kan hända?
Stora sjöar inget problem där späds det ut, mindre sjöar och regnvatten kan bli
problem.
Livsmedelsverket uppmärksammar problemet med regnvatten som kan komma att
användas i trädgårdarna till bevattning av grödor. Livsmedelsverket kan däremot inte
förbjuda allmänheten att använda regnvattnet. Under Tjernobyl var det inte några
mätbara resultat i regnvatten. Vatten till djuren är en foderfråga och styrs av
foderlagen där Jordbruksverket har ansvar.

Bemanningen hur löser man den ? Arbetstider mm . Oklart.
Vanliga regler för arbetstid gäller.



18

Gränsvärden - Hur skall Sverige agera? Problem med EU:s högre gränsvärde -
Sveriges gränsvärden.
Besvärlig diskussion med olika gränsvärden. Hög tid att ta tag i detta.
Väldigt svårt att förmedla till folk att Sveriges låga gränsvärden plötsligt kan höjas
till EU:s högre.
Troligt att Sverige försöker behålla de låga gränsvärdena. Svårt att förklara en
höjning.

Finns det några beslut angående de nordiska nivåerna? Inga formella.
De nordiska är inte aktuella sen vi kom med i EU. De kommer troligen inte till
användning om inte EU blir handlingsförlamat.
Gränsvärden är hälsorelaterade och man måste göra bedömningar från fall till fall.
Problemet är om Tyskland och övriga länder sätter gränsvärdet lägre än EU. Folk vill
förmodligen inte äta det som ligger nära gränsvärden.

Svenska livsmedel är kontaminerade och risken kan blir att importen blir större och
slår ut den svenska livsmedelskonsumtionen.
Konsumenterna kommer att sträva efter att få livsmedel som ej är kontaminerade.
Många resurser måste till för att inte få ut de livsmedel som ej är kontaminerade.
Detta kan få konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen i framtiden.

Gränsvärden - har det betydelse om konsumenten sätter egna ?
Gränsvärdet är inte gränsen för farlighet utan ett administrativt sätt att hålla borta
vissa produkter från marknaden. SLV har försökt förklara detta och även att riskerna
med att konsumera ej är så farligt. Medvetenheten har ökat.

Hur göra med färdiga livsmedel, t ex grönsaker, skall de täckas över?
Det blir för komplicerat att gå ut med råd att täcka över grönsaker efter en olycka,
bättre att ge rådet att inte äta vissa livsmedel alls. Möjligen kan man även skrämma
upp folk i ett tidigt läge. I vilken form informationen till allmänheten ges har också
en avgörande roll. Man behöver inte formalisera informationen för mycket.

Tillsatser i foder t ex som cesiumbindare? EU har godkänt en grupp av fodertillsatser
"Bindemedel för radionuklider" och medlemsstaterna får tillåta berlinerblått som
fodertillsats.

De enskilda människorna känner nog behov av att göra något själva. Kan man ge
dom några råd?
Man skulle kunna sammanställa viktiga frågor, ge exempel på sånt man kan göra.

Är katastrofgrupp ett bra namn?
Massmediatrycket är hårt och vad man än kallar det kommer medierna att säga att nu
sitter myndigheterna i katastrofmöte.
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5 Redovisning av grupparbetet
funktionsvis, steg 2

5.1 Funktion ordförande

Diskutera följande:

=> uppfattning om EU:s agerande
Med EU:s gränsvärden blir det omöjligt att få avsättning för livsmedel från södra
Sverige.
=> ekonomisk ersättning från EU
Liten sannolikhet att få ekonomisk ersättning från EU.
=> vad är myndighetens krav på regeringen (bemyndigande, ekonomi) ?
Ersättningskraven kommer att kanaliseras via organisationerna direkt till regeringen.
Ska det saneras, lösas in eller både och. Energiskog planteras på de inlösta gårdarna.
Livsmedelsverket begär extra anslag av regeringen för informationsmaterial och
övertidsersättningar.
=> vad är myndighetens roll på 1 års sikt?
Information inför nästa odlingssäsong. Återkommande info-PM till kommuner och
andra berörda. Information till jägare, fiskare, bär- och svampplockare.
=> näringens roll och samarbete med myndigheten
Kontinuerliga möten med näringen.
=> när ersätts krisorganisationen av den normala organisationen?
Katastrofgruppen arbetar vidare i "projektform". En del frågor hänskjuts till den
vanliga organisationen. Katastrofgruppen sammanträder endast 1 eller 2 gånger i
veckan.

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.

Åtgärder
Jordbruksverket: Gräset: rekommendationer att slå gräset inom och en bit utanför
det kontaminerade området. Ströfoder till de stallade korna får tas från andra delar av
landet och från Norge. Disponera EU:s interventionslager (spannmål). Överväger att
lösa in kraftigt kontaminerade fastigheter.
Livsmedelsverket: Saluförbud för frilandsodlade grönsaker inom det mest
kontaminerade området. Inför ett provtagningskrav före skörd.
Jordbruksverket och Livsmedelsverket: Ersättningsprincipfrågan, kontakter med
regeringen.
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5.2 Funktion djur och animalier

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten. Beskriv därför exempelvis läget beträffande friklassning, hur
produktionen har fullföljts, vilka rekommendationer som givits till länsstyrelser,
producenter och konsumenter samt vad som för övrigt har hänt under månaden som
gått.

Skåne, Halland, Uppland, Gotland, Stockholm och norra Sverige är friklassade.
Friklassning på kommunnivå sker från 4 augusti och framåt.

Diskutera därefter följande:

=> hur är läget inom djurhållningen (fodertillgång, bete)?
=> rekommendationer till jordbrukare om produktion i olika geografiska områden??
Sinkor och ungdjur har gått ute hela tiden. Producerande kor skall hållas inne
fortsättningsvis. Produktkontroll utförs av mejerierna. Ev. generella råd att sina kor i
vissa besättningar om höga värden. Försöka lösa foderbrist. Utfodra slaktdjur med
Cesium-bindare efter utevistelse. Mätningar på levande djur kommer att utföras. Ta
tillvara halmen och allt annat grovfoder utanför drabbat område. Styra slakten.
=> i vilken riktning vill vi påverka EUs agerande ?
Utlöser säkerhetsklausulen för här står människors hälsa på spel.

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.
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5.3 Funktion växter och vegetabilier

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten. Beskriv därför exempelvis hur produktionen har fullföljts, vilka
rekommendationer som givits till länsstyrelser, producenter, konsumenter och icke
yrkesmässig odling samt vad som för övrigt har hänt under månaden som gått.

Diskutera därefter följande:

==> hur är läget inom växtodlingen ?
"Friförklarat" ej kontaminerade områden.
Spannmål: Utreda om den kan användas (klarar gränsvärdena) genom teoretiska
beräkningar på överföringen från mark till växt och genom mätningar på spannmålen.
Detsamma gäller för andra växtodlingsprodukter.
Vallen: Avslagning så fort som möjligt, bortförsel av materialet, kaliumgödsling.
Fastställa gränsvärde för foder.
=» rekommendationer om skördetidpunkter och -metoder?
=$• jordbearbetning p g a nedfall
Behandling av kasserade växtprodukter problem: plöjning och kaliumgödsling kontra
ta marken ur produktion.
Behov av överföringskofficient för att kunna göra bedömningar.
=> problem för den ekologiska odlingen
Inget speciellt, samma som för vanlig odling.
=> rekommendationer till icke yrkesmässig odling
=> rekommendationer för produkter från skog och mark
=> hur vill vi påverka EU:s agerande ?
=>mm

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året

Slutsatser:
Kassera produkter från stora områden.
Stort problem med kasserade produkter.
Nästa säsong - bortförsel av jord.

- ta mark ur produktion
- plöjning och kaliumgödsling.
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5.4 Funktion beredskap

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten, genom att beskriva vad som har hänt under månaden som gått.

Verksamheten i krisorganisationen har stabiliserats. Avlösningsförfarandet har blivit
rutin. Frågan om personalproblem har lösts. Verksamheten (den ordinarie) på verket
börjar normaliseras.

Diskutera därefter följande:

==> förändras krisorganisationen ?
Nej katastroforganisationen fortsätter vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna.
Ytterligare experter har knutits till Jordbruksverkets organisation.
=> när ersätts krisorganisationen av den normala organisationen?
Så länge inte reparationen i Ignalina har bekräftats som stabil måste
katastroforganisationen fortsätta. Men ganska snart kan förmodligen sådana signaler
komma som innebär att nedtrappning kan ske.
=> handlingsfrihet enligt lagar och förordningar
Regeringen har följt Jordbruksverkets förslag i anledning av uppdraget av den 29 maj
1997 och bemyndigat Jordbruksverket att förfoga över länsstyrelserna som
instrument för ersättningsfrågor gentemot drabbade lantbrukare.
Kostnadsbild av totalskadorna har tagits fram. Astronomiska belopp. Regeringen har
prioriterat.
450 000 ha åkermark är kontaminerad d v s 1/6 av landets totala. Vid förstörd gröda
motsvarar detta ett årsbortfall av 4,5 miljarder kr.
Skåne län, Hallands och före detta Göteborgs- o Bohus län är friklassade.
=>mm

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.

En ny organisatorisk funktion (arbetsgrupp, enhet/avdelning, stabsenhet) inrättas. Till
denna grupp knyts de experter som efterhand har knutits till myndigheten. När denna
nya organisatoriska enhet har funnit formerna, tar den över katastrofgruppens
arbetsuppgifter och katastrofgruppen kan därmed avvecklas. Den nya organisatoriska
funktionen, som förmodligen skall vara en stabsfunktion, kan behöva verka 3 - 5 år
framåt i tiden. Förutom att arbeta med det fortsatta direkta arbetet efter skadan, ska
funktionen utvärdera skadan som sådan.
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5.5 Funktion information

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten, genom att beskriva vad som har hänt under månaden som gått.

Samarbete med länsstyrelserna upprättat, 7 - 8 st.
Sverige behåller sina gamla gränsvärden.
Hälsofrågor kommer att växa i betydelse, cancer, (Socialstyrelsen).
SSLs informationsberedskap neddragen till dagtid.
Broschyr regionalt om strålning utdelad.
Myndigheterna granskade men inga syndabockar utsedda.
Personalen slutkörd. Krav på ledigheter.
Experter har deltagit i olika debattprogram.
Hemsidorna uppdaterade hela tiden.
Besvarat brev. 020-nummer till fråga - svarbas.

Diskutera därefter följande:

=> informationsbehov och -kanaler om konsekvenser och åtgärder på längre sikt
Riskbedömningar för t ex gravida kvinnor.
Lokala möten i de drabbade områdena.
Broschyrer och informationsblad mm till möten. Invandrarspråken.
Sanering, ska den genomföras?

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.
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5.6 Funktion näring/regering

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten, genom att exempelvis beskriva hur läget är beträffande produktkontroll
och vad som för övrigt har hänt under månaden som gått.

Kontrollen vid mejerierna fungerar.
Fodertillgången är säkerställd.
Principer för ersättning klara, basutbetalning pågår.
Nöt friskförklaras sista månaden före slakt.
Grisar bör friskförklaras fram till slakt.
Nedplöjning av grödor inom kontaminerat område.

Diskutera därefter följande:

=> hur stödja drabbade producenter?
Direkt: - monetärt, psykologhjälp/diskussionsgrupper.
Klassificera mark efter kontaminering och utarbeta åtgärdsprogram (djupplöjning,
kaliumgödsling, låta bli använda årets skörd).
=> förändrade produktionsvillkor, andra produkter
På sikt: ny markanvändning?
Atgärdsprogam för att klara ut frågor om - markanvändning, fastighetspriser,
omskolning.
=> ersättning från EU
Regionalpolitisk diskussion/diskussion om stödområden med EU-kommissionen.

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.
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5.7 Funktion forskare

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten, genom att beskriva vad som har hänt under månaden som gått.

Betesrestriktioner har släppts, dock inte i områden över 10 kBq/m2.
Betesrestriktioner för Cesium 131 täcker även Jod. Cesiuml37-isotopen
dimensionerar besluten.
Provgårdar och försöksgårdar igång provtagning pågår. Avklingningshastigheten är
bestämd för betesvall och vallskörd.

Vidtagna åtgärder:
Betesvall < 10 kBq/m2 friklassad.
Betesvall 10 kBq/m2 <B<30 kBq/m2 fortsatt provtagning.
Slåttervall < 30 kBq/m2 vallen kan användas för utfodring.
Slåttervall mellan 30 kBq/m2 och 300 kBq/m2 slås och körs bort. Andra vall används.
> 300 kBq/m2 slå, kör bort, plöj.

Diskutera därefter följande:

=> forskningens inriktning på kort sikt (för den aktuella situationen) och på 5 års sikt
(lärdomar för framtiden)

Livsmedelsverket: Samlar svamp, bär, vilt, insjöfisk.
Forskning kring vertikal omfördelning i skog.
Forskning kring olika sjötyper.
Jordbruksverket: Slamfilter reningsverk?
Utvärdering av åtgärders effekt/kostnad.
=> prioritering av mätresurser
Bör prioriteras till olyckan
- kartläggning i gränsområden där man kan vinna i dos eller kronor (10-30 kBq)
=> enskilda forskares information till massmedia och allmänhet
Forskare bör dela med sig av kunskap till allmänhet och massmedia.

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.
Livsmedelsverket lägger upp provtagning (tillsammans med forskare).
Jordbruksverket lägger upp provtagning för bete.



26

5.8 Funktion kontraktslaboratorier

Bestäm inledningsvis förutsättningarna inom funktionens område att gälla för
myndigheten, genom att exempelvis beskriva hur och vilka mätningar som har gjorts
och vad som för övrigt har hänt under månaden som gått.

Diskutera därefter följande:

=> hur är läget nu (uthållighet) beträffande mätresurser och mätkapacitet?
Ganska slutkörda men har påbörjat utbildning och inkörning av ersättningspersonal.
Till dags dato:
Vi har bidragit till depostitionskartan med olika typer av mätningar.
Helkroppsmätningar och mätningar på sköldkörteln.
Vi prioriterar vissa provtyper/provplatser.
I mån av möjlighet mäts alfa och betastrålare.
=> möjligheter att tillgodose krav på produktkontroll och oberoende mätningar åt

myndigheter
Vi har små möjligheter att tillgodose dessa. Vi prioriterar gräsprov -
friklassning/mjölk.
=> mm

För alla funktionerna gäller dessutom generellt att diskutera inriktning det närmaste
året.
Mobila enheter fortsätter med kartering av depositionen.
Stationära enheter mäter gräsprov och mjölk från provgårdar, markprov (deposition
och nedträngning).
Betar av den mängd prover som sannolikt anhopades under första skedet.
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6 Frågeställningar grupparbete
myndighetsvis, steg 2

1. Lägesbeskrivning
2. Väsentliga problemställningar denna höst
3. Åtgärder och ställningstaganden denna höst
4. Inriktning av verksamheten inför det kommande året/nästa säsong
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7 Redovisning av grupparbete
myndighetsvis steg 2

7.1 Livsmedelsverket grupp 2

Allvarligt läge men kunde varit värre.
EU:s gränsvärden är ett stort problem.
Information till allmänheten/bär- och svampplockare/jägare/fiskare.
Saluförbud för frilandsodlade grönsaker.
Produktkontrollen fungerar på slakterier och mejerier.
Samverkan med länsstyrelser och kommuner (information).
Ersättningsfrågan klar.
Personalen är sliten.
Strategi för gränsvärden gentemot EU. Flagga för detta hos Jodep redan nu.
Vem tacklar folks oro?
Media granskar kritiskt. Nu kommer frågorna varför gjorde ni så.
Branschens stora oro.
Livsmedelsverket begär extra anslag.
Personalvårdande åtgärder.
Återkommande PM till kommunerna.
Katastrofgruppen arbetar vidare
- delvis i andra former
- vissa frågor hänskjuts till ordinarie organisation.

7.2 Jordbruksverket grupp 2

Läget 4/8
Vallen - Slå av - kaliumgödsla - ta nästa skörd.
Stråsäd och oljeväxter - Inga åtgärder.
Djuren - mjölkkorna kvar inomhus.
Lågproducerande djur utomhus.
Kolla mjölken på gårdsnivå.
Cesiumbindare i fodret före slakt.
Ta tillvara halm i hela landet.
Ej längre krisorganisation.
Tröttkörd personal.
Kontakt med EU om ersättningar (bl a avelsstödet)
Hälsofrågor (cancerrisk) i fokus.
Sverige behåller gamla gränsvärden tills vidare.



29

Denna höst
Hur skall marken användas? Ska staten köpa in mark?
Ersättningar? Foderstransporter? Första vallskörden inne, täcker detta behovet? 1/3
behöver ersättas. Vem betalar?
Ändrad produktionsinriktning? - Från mjölk till kött.
Behålla gamla gränsvärdena?

Framtiden
Avskriva lån på gårdar?
Omskolning av jordbrukare?
Utslaktning av djur?
Svin och fjäderfä i stället för kor?

7.3 Livsmedelsverket grupp 1

Läget 10 juli
Korna utomhus i randlänen.
Produktkontroll av kött o mjölk.
Foderbrist - utslaktning.
Generellt slutkörd personal - katastrofgruppen minskad.
Nya kontaktnät och kanaler, länsstyrelser m fl.
Kontraktslaboratorierna är maximalt utnyttjade.
Grönsaker som kasseras får ligga kvar.
Grödor produktkontrolleras i silon. Potatis och spannmål kan i vissa fall användas.

Problem
Nya frågor
Jakt - dags för bockjakt. Mycket Cesium i bockarna. Fiske i småsjöar. Oro finns inom
jaktkretsar. Information borde gå ut via Jägarförbundet.

Åtgärder
Efter samråd ska man behålla gränsvärdet.
Överföring av mätinstrument - kontraktslaboratorierna kan inte ta emot prov och man
kan redan nu föra över vissa instrument till lokala laboratorier.
Normal verksamhet inom SLV, krisgruppen finns i bakgrunden.
Sammanställning av mätresultat från kommunerna. Mätning lokalt är viktig att få
igång.
Information från verket via regionala träffar.
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7.4 Jordbruksverket grupp 1

Disponera EU:s interventionslager.
Stora problem med människors oro, psykiska hälsa.
Bedömning av totalkostnader för att vidta åtgärder. (Lösa in gårdar, gradera åkermark
med hänsyn till livsmedelsodling).
Tror inte på att skrapa bort jord och bortforsla, för stora mängder.
Åberopa EU:s säkerhetsklausul. Tre Respit på de lägre svenska värdena.
(Måste ta kontakt med EU i dagsläget om gränsvärdena).
Hur göra med destruktion, destruktionsanläggningar utnyttjas maximalt vid olika
tillfällen.
Vilka råd skall ges till lantbrukarna inför nästa säsong, vilka grödor skall odlas?
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7.5 Diskussion steg 2 (ledd av Leif Moberg)

Dramatisk utveckling. Vilka problemställningar finns framöver. Vad kan man i dag
säga om hur det kommer att se ut nästa säsong ?

Kan man ha högre nivåer, finns det andra exempel på åtgärder?
Slå gräset så snabbt som möjligt och transportera bort det. Plöj marken.
Områden med över 300 kBq/m2 bör tas ur drift.
Men på rätt stora delar går det att odla i framtiden.

Bör man göra klassificering på gårdsnivå? Ja.

Ska grödorna bort tidigt med tanke på nästa år?
Det är för stora mängder att transportera bort och det blir förvaringsproblem.

Destruktion var ska den ske? Det blir stora volymer. Destruktion är en sektorsfråga.
Problemet försvinner inte utan skjuts framåt.
Ingen vill ha ett sånt sopberg.
Grönsaker kan ligga kvar.

Ska man plöja ner dom, går det, finns det plogar som kan plöja 50 cm djupt?
Tveksamt om det är möjligt. Det beror på vilken typ av jordar det är. Dessutom får
man upp annan sorts jord när man plöjer så djupt.

Finns det planer, beredskapsplaner, för annan produktionsinriktning? Kan man lätt
byta till fjäderfä eller annat?
Det är ett långsiktigt arbete, har med t ex stallarnas utformning att göra, dom är
speciella för olika djurslag.

Om man inte kan ha någon mjölkproduktion, hur lång tid måste man vänta innan
man kan ta upp produktionen igen? Det beror på tidsperioden. Troligen måste man
ner på enskild rådgivning för den enskilde lantbrukaren, att det finns en garanti för
avsättning. Tar man hjälp av LRF och Hushållningssällskapen finns kanske kunskap.
Mycket kunskap finns från Tjernobyl och bör samlas upp för att ha framförhållning.

Kommer det att bli köpmotstånd och kommer näringen att sätta egna gränser? Kan
svensk livsmedelsproduktion slås utför att man inte köper?
Om man drar paralleller med Hallandsåsen, kommer det att bli ett sånt köpmotstånd
att man inte kan sälja produkter från ett kontaminerat område. Även om halterna är
låga. Ett tillfälligt köpmotstånd kommer att råda, men det kommer att försvinna så
småningom.

Finns det laboratoriekapacitet i landet för alla analyser som behöver/önskas göra?
Vem styr detta?
Kontrakstlaboratorierna har inte kapacitet och om det inte finns statliga resurser vem
skall då göra det?
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Det bör nog finnas laboratorieresurser, t ex såg man att det växte upp
laboratorieresurser med anledning av behovet som uppstod vid Hallandsåsen. Det
kommer väl också fram enklare instrument med tiden.

Vi riktar in oss på åtgärder i jordbruksledet, kanske man kan vidta åtgärder i
förädlingsledet i stället?
Man har inte medgivit utspädning av t ex mjölk Regeln har varit att rena råvaror skall
in till industrin, det är farligt med någon annan inställning.

Vilka bekymmer finns gentemot allmänheten ?
En generell reflektion är att man måste ge folk mer kontroll, att de är med och fattar
beslut själva. Psykiska problem - man ska akta sig för en massiv satsning att detta är
ett problem. Var och en borde få fatta egna beslut och även vara delaktig genom
träffar m.m. Viktigt med grundläggande kunskaper, detta kan man se från
Tjernobyltiden. En åtgärdskatalog borde finnas där man ger råd till allmänheten, men
där de själva får fatta besluten.

Ett antal frågor

Det finns ett antal frågor där vi saknar svaren efter dagens diskussioner.

Är detta en internationell fråga?

Vill vi att EU skall gå in?

Vad är det EU tänker på om internationella gränsvärden ska träda i kraft?
Om Sverige behåller sitt gränsvärde, måste EU godta detta? Man borde ta reda på
vad som gäller.

Om Sverige sätter ett högre gränsvärde, måste Sverige importera livsmedel från
andra länder, vilket kan orsaka problem för livsmedelsproduktionen.

Hur är det med jämförelser för gränsvärden mellan Sverige och EU?

Kommer det att finnas gränsvärden för annat än Cesium och Jod?

Vi måste vara beredda att leva med osäkerheten innan vi får reda på något för att
kunna fatta de beslut som behövs för ett bra underlag.

Förberedelserna av organisationerna - bemanning, indragen semester.

Viktigt med ett kontinuerligt samarbete mellan oss (SJV och SLV) och även SSL

Viljan att göra något själv även om det inte har så stor betydelse.

Inte för komplicerade råd.

Gränsvärdena är ett stort diskussionsämne.



33

Kommer konsumenterna att köpa livsmedel över huvudtaget?

Vi måste informera allmänheten om vi ändrar gränsvärdena.

Hur ska vi agera gentemot EU? Det går inte att sätta igång detta tänkande när olyckan
har hänt.

Oförmågan att se vad olika nedfallssiffror säger, däremot vet SSI detta.

Ekonomiska kompensationen, begära beslut från regeringen i god tid.

Stallar man in djuren i ett stort område, kanske man inte kan friklassa området
därefter.


