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Atomberedskap i Mattilsynet 

Hva gjør vi – og hvordan kan vi bli bedre? 



Innhold 

Trusselbildet

Hva skjer? 

Hendelser – behov for beredskap

Øvelse Arctic Reihn

Atomberedskap generelt og i Mattilsynet

Hvor finner dere info?

Litt om tiltak generelt, og hva kan skje? 

Hvordan få bidrag fra dere! 







Laboratorier – mat, vann og miljø

Enkle og avanserte laboratorier, nettverk

Veterinærinstituttet 
Trondheim kommune Analysesenteret
Valdreslab

Havforskningsinstituttet
Strålevernet
NMBU Ås
NINA 

(Div. universiteter 
Kommersielle lab)



Overvåkning  
Mange eksisterende program som pågår!  
Utnytte data fra miljøovervåkningen og fylle hull i 
dagens overvåkning. 

1. Overvåkning av radioaktivitet i mat 
2. Styrket overvåkning av sjømat 
3. Kontroll og kartlegging av drikkevann
4. Kartlegge naturlig radioaktivitet i mat og drikke

Beredskap er viktig!  

Lenke til rapporter om Radioaktivitet | 
Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/#overvakings_og_kartleggingsprogrammer


Forhåndsbestemte tiltak i akutt fase av 
en atomhendelse (jf kgl.res.)

• pålegge sikring av områder 
• som er eller kan bli sterkt forurenset (feks begrensing av tilgang og trafikk eller sikring og fjerning av radioaktive fragmenter)

• pålegge akutt evakuering av lokalsamfunn
• i tilfeller hvor utslippskilden (feks lokal reaktor, havarert fartøy med reaktor eller fragmenter fra satellitt) utgjør en direkte trussel 

mot liv og helse lokalt

• pålegge kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjonen av næringsmidler
• f.eks. å holde husdyr inne eller å utsette innhøstning

• pålegge/gi råd om rensing av forurensede personer

• gi råd om opphold innendørs for publikum

• gi råd om opphold i tilfluktsrom (som for evakuering)

• gi råd om bruk av jodtabletter

• gi kostholdsråd 
• f.eks. råd om å avstå fra konsum av visse forurensede næringsmidler

• gi råd om andre dosereduserende tiltak
• Feks innføre eksportrestriksjoner



Forskrift om visse forurensende stoffer i 
næringsmidler (3.7.2015)

§ 4.Nasjonale grenseverdier for radioaktivt cesium
Det er forbudt å omsette næringsmidler som inneholder radioaktivt cesium i 
høyere konsentrasjon enn grenseverdiene som er angitt i tabellen.



Konkret om tiltakene vi gjennomfører

• Informasjon
•Veiledning
•Tilsyn



Atomberedskap gjelder alle deler av samfunnet



Overflatekilder, vann, elver

• Lavt innhold av radioaktive stoffer fra 
naturenes side i vann

• Direkte forurensing i kilden og i fra 
nedbørsfeltet

• Nedbørsfelt og vegetasjon, 
jordsmonn

• Sedimentering

• Dybde og  volum, stor variasjon i 
kilder

• Årstid – is og sirkulasjonsperioder

• Fortynning

Ill.: Mari Komperød, Strålevernet



Vanncisterner

• Cisterevann spesielt utsatt for 
forurensing gjennom luft og nedbør.  

• Nedfall på takoverflater ved regn–
forurensingen vaskes ned i cisternene!

• Nedfall i tørt vær, taket må spyles 
grundig før cisternen tas i bruk igjen for 
å fjerne forurensing. 

• Konsentrasjonene blir høye



Drikkevann

Drikkevann • Ikke drikk regnvann som er samlet i cisterner 
under atomnedfallet. 
Koble fra tilførselen til cisterner før nedfallet 
hvis det er mulig. 

• Du kan trygt drikke vann fra kranen. 
• Ikke drikk store mengder vann i naturen. 
• Følg med på utfyllende informasjon fra 

vannverket og myndighetene. 

Vannverk • Følg egne beredskapsplaner og hør på 
myndighetene. 

• Informer innbyggerne tydelig om status for 
deres vannforsyning ved behov. 



Næringskjeden og hvordan forurensingen skjer



Dyrehold

Melke-

produksjon

• Hold melkeproduserende dyr inne, og ikke slipp 
dem ut på beite etter melking. 

Dyrehold 

forøvrig

• Ta inn og hold husdyr innendørs så langt det er 
mulig. 

• Slaktemodne dyr tas inn først, og prioriter å gi 
dem rent fôr.  

• Steng ned ventilasjon i husdyrrom så langt det 
går.  

• Høst inn fòr om mulig før nedfallet kommer. 
Ta inn grovfôr for noen dager, slik at tiden ute 
begrenses.

Reindrift

oppdrettsvilt

• Det er ikke aktuelt med tiltak for reindriften før 
vi vet hvilket omfang nedfallet har.  

• Dersom dere fòrer rein i gjerde, så sett 
krybbene under tak eller presenning for å 
unngå forurenset regn. 



Grønnsaker, frukt og bær, honning 

Grønnsak-
produksjon 

• Høst det som er mulig før nedfallet kommer. 
• Dekk til grønnsaker med presenning i 

vekstsesongen hvis det er mulig. 
Fiberduk kan redusere tørravsetning hvis det 
ikke regner.

• Steng ventilasjonen i drivhus. 
Frukt, og bær • Høst det som er mulig før nedfallet kommer.

• Lagre frukt og bær innendørs for å begrense 
forurensing av produktene.

• Vask og skrelling av produkter begrenser 
innholdet av radioaktive stoffer

Honning-

produksjon 

• Ta tavler ut av bikubene før nedfallet kommer 
så honningen ikke forurenses. 

• Honning produsert etter en hendelse med 
luftforurensing må måles for innhold av 
radioaktivitet.



Fisk og sjømat

Ferskvannsfisk 
og sportsfiske

• Ferskvannsfisk tar lett opp radioaktiv 
forurensning. 

• Kartlegging av nedfall og nivå må skje før 
nærmere informasjon kan gis.

Fisk, sjømat og 
eksport

• Ta inn fisk som henger ute til tørk.

• Radioaktivitetsnivå i oppdretts- og 
saltvannsfisk og sjømat er oftest meget lavt, 
men følges nøye. 

• Informer marked og produsenter om det vi vet 
avhengig av hendelse. 



Hvor finner dere informasjon knyttet 
til atomberedskap

• RANSEL /mediebiblioteket / Atomberedskap/ mange foredrag knyttet til møteserie i 
2015 / også sjømat

• Teams FAG Beredskap /Atomberedskap /Filer (kompetansebygging)
• Fagdag sjømat og atomberedskap

• Tiltak

• Video opptak av AR/DSB seminar om konsekvenser ved arktisk hendelse
• https://www.dsb.no/kurs-og-konferanser/andre/exercise-arctic-reihn-2022.-international-

competence-building-webinar/

• MatCim – Planverk radioaktivitet

• Info på Mattilsynet.no

• Euranos håndbok

https://www.dsb.no/kurs-og-konferanser/andre/exercise-arctic-reihn-2022.-international-competence-building-webinar/




Kostråd



Risikovurdering av radioaktivitet i mat (2017)



• Kommunen vil vente på  
ordre fra FM

• Behov for nærmere 
spesifisering av tiltakene vil 
lette kommunikasjonen 
med primærprodusentene

• Kommunen vil kunne bidra 
i kontakt med 
næringsaktører og 
befolkningen.



Takk for oppmerksomheten! 

Opplæringssamling for Mattilsynets inspektører 
Dovre august 2017


