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Till Statsrådet och chefen för

Försvarsdepartementet

bemyndigadeRegeringen den december21 dir.1992 che-1993:4
fen för Försvarsdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt en

utreda påfrestningar och risker det fredstidai samhälletatt och vissa-
frågor totalförsvaretsinom civila del.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Försvarsde-av
den februari12 ledamöter1993 landshövdingenpartementet som

Krönmark, ÅkeEric ordförande, riksdagsledamöternaäven Carnerö,
Henriksson,Birgit Robert ochJousma Göthe Knutson, f.d. riksdags-

ledamoten Hans Lindblad, riksdagsledamoten Christer Skoog, f.d.
riksdagsledamoten Oswald Söderqvist riksdagsledamöternasamt

Thorén,Rune Karin Wegestål och Iréne Vestlund.
Till sakkunniga denutsågs februari12 departementsrådet1993

Suzanne departementsrådetFrigren, HafströmMarie och kanslirå-
Åkedet Sundin den april13 departementssekreteraren1993samt

Lindgren.Karin entledigadesFrigren den februari1 1994. Som sak-
kunnig förordnades dag departementsrådet Kerstin Kåks.samma

Som förordnades den februari12 direktören1993experter Jane
Cederqvist, överdirektören Gunnar Holmgren, avdelnings-numera
chefen SandborghBjörn och generallöjtnanten Gustaf Welin samt
den september1 kanslirådet1993 Ulf Bjurman, den februari1 1994
forskningschefen Roland Nordlund och den april1 byråche-1994
fen Ulf Broström. Jane Cederqvist den 15 april 1993ersattes som

Ågren.kommitténi sektionschefen Birgittaexpert av
sekreterareSom kommitténi förordnades den februari12 1993

avdelningschefen Sven Frid.Rune
Kommittén har antagit ochHot- riskutredningen.namnet
Utredningen har enligheti med direktivsina utarbetat antalett

scenarion beskriver påfrestningar och risker det fredstidaisom sam-
hället. Arbetet med harscenariona skett i samverkan med eller ge-

inhämtande synpunkter från företrädare för antalnom av ett cen-
trala statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och
andra enligt utredningens bedömning skulle kommaorgan som att
beröras händelseförloppen.av

Utredningen har tidigare delbetänkandeti SOU 1993:89 Mass-
flykt till Sverige asyl- och hjälpsökande redovisat det förstav utar-

Ävenbetade scenariot. resultaten arbetet med de övriga scenarionaav



innehållerbetänkandendessaSamtligadelbetänkanden.redovisas i
huvuddragen denihändelseförloppen,de tänktaförredogörelser

berördaverksamheternade viktigaste ärregleringenrättsliga somav
uppkom-problemdeövervägandenhändelseförloppen, somomav

förslagenskildaochföretagandramyndigheter,för samtorgan,mer Åt-problemen.minskaellerelimineratillsyftaråtgärdertill attsom
skadebegränsande.ellerförebyggandekangärderna vara

framkommithar iförslagenflestaallraför deredogörelseEn som
huvudbetänkande.utredningensocksåfinns imedarbetet scenariona

särskilda frågordeutredningenbehandlarbetänkande ävendettaI
beslutsärskilda regeringenochdirektivenenligtutredningen avsom

uppgifthaft till överväga.har att
säk-huvudbetänkandet EttöverlämnahärmedfårUtredningen

StadenSverige,delbetänkandena Utansamhälle stannarsamtrare
jordbruk Skåne,slår iRadioaktiva ämnenpå utvatten,vattnet utan

Uppsala.lamslårGasmoln Samt-ochelektronikkomponenterpåBrist
enhälliga.betänkandenliga är

slut-kommerDalälvenStörtfloddelbetänkandet imedArbetet att
1995.underföras våren
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Sammanfattning

Haveriet

Rykten kärnkraftreaktorsäger områdei sydost Sverigeatt etten om
har havererat. Under förmiddagen kommer det första officiella be-
skedet från den internationella atomenergiorganisationen IAEA: Ett
haveri har inträffat reaktor knappti mil från100 svenska sydkus-en

harDet hävagått olycksförloppet.inteännu omfattandeten. Ettatt
utsläpp radioaktiva kommer sannoliktämnen äga inomav att rum
loppet några timmar.av

beredskapsgruppSSI:s börjar denorganisera nationella strål-
ningsmätningen och hur hos kommunernamätningarna skaange
genomföras. Länsstyrelserna handlar enligt de planer föreligger.som

brederOron hos människorsig deli landet.ut storen av

Nedfallet

dagsNästa börjar det mycket kraftigt delarimorgon att regna stora
Skåne. sydostligEn vind för de radioaktivain denämnena överav

svenska kusten. Rapporteringen från mätstationerna visar på vär-
den tilltvå högreär gånger den normala bakgrunds-äntresom
strålningen.

Allt talar för nedfallet kommer drabba jordbruket iatt att storen
del Skåne. meddelarSSI det från strålskyddssynpunkt inteav att är

fara förnågon djuren. blir sjukaDe inte strålningen. mjöl-Menav
ken från de utegående djuren går inte använda.att

Skånemejerier får klartecken från Länsstyrelsen Malmöhusi län
föreningens tankbilar kan åka nedfallsområdetin i förattom att

hämta tankmjölken. Länsstyrelsen i Kristianstads län betydligtär
försiktig bedömningi ochsin inget entydigt beskedmer ger attom

mjölken får hämtas.
Båda länsstyrelserna redan den bedömningengör någonnu att

mjölkproduktion med utegående djur kommerinte kunna bedri-att
de kontamineradei områdena denna betessäsong. Länssty-mestvas

relsen Malmö verkari ha bestämt för rekommenderasig slakt.att
Länsstyrelsen i Kristianstad däremot inne flyttaär på djuren.att

Länsstyrelserna också vad böröverväger med den för-görassom
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Ellervall anläggas gårochden plöjasvallskörden. Ska nyensta ner
stubbhöjdmed högde slårvallendet utnyttjaatt om

från för-samtalåtskilligakvällenfår helalänsstyrelsernabådaDe
förloratdetyckernedfallsområdet. Mångamänniskortvivlade i att

hela liv.förallt de arbetat sitti

månaderefterLäget tre

gårdar slutetlämnade idjurhållarna sinaallaFör sommarenavsom
själva flyttningenpåfrestningar. Utominneburitflyttningenhar av

berottbekymrenhar pådjureninhysningenochfamiljen t.ex.av
känslankontakterna,socialadeför barnen,skolgångenbostaden,

händer där hemmaför vadintrånggöra samt nuatt somoronav -
framtiden.och i

efter årLäget ett

detlivsmedelsföretagen bedömerochBranschorganisationerna att
köpmotståndettillsammans medefter nedfalletutbudetminskade -

livsmedel från Skåneförsäljningentill-lettkonsumenternahos att av
förför 10%,för kött 15%,för mjölksjunkit med 45%, ägg

grönsakeroch för 30%.spannmålsprodukter 10%
särskilt debesvärligthar det ijordbrukarnaflesta 1iDe zon -

Mal-gårdar. demlämna itvingades Förlän sinaKristianstads som
bättre.någotstannade kvar situationenlänmöhus ärsom

åtgärdertillförslagUtredningens
debl.a. ansvarigaåtgärder påtilllförslag gårUtredningens attut

insamlingmetoderna förutvecklaska fortsättamyndigheterna att
ocksåbörstrålningsmätningarna.från Dedataoch rapportering av

fred och krig,för mätningar ibehovet över-bedöma instrumentav
ökaråtgärderoch föreslåför moderniseringformernaväga somen

klargörasbör vidaretillförlitligatill mätningar. Detmöjligheterna
räddningstjänstförordningenenligtlänsstyrelsebistånd ärdet enom

frånpersonalomfattarlänsstyrelselämnaskyldig ävenatt en annan
kommunala räddningstjänsten.den

radioaktivanedfallefterdet gäller ämnensaneringenNär ett av
nationell be-förhållandevis starkkoncentreras påbör enresurserna

saneringsåtgärderna,förberett såbör haLänsstyrelsernaredskap.
varsel.med kortbehövs kandetdetaljplanering startaatt omen
omgåenderelativtbör ha regeringenFörberedelser sågjorts att

behövakandekan fatta beslut ersättningarefter nedfallett somom
trädgårdsföretag.jordbruks- ochtillutgå
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UtredningensKapitel sju
1 scenarion

risker och Ökad säkerhet1.1 Nya
svenska samhälletsDet utveckling har länge präglats de tekniskaav

framstegen. Förändringarna produktion, distributioni och adminis-
har lett till storskalighet,tration ökat specialiseringen ochen som

komplexiteten. metoder för framställningNya och hanteringannan
kemiska med tidigare okända risker har hela tiden föränd-ämnenav
hotbilden. tekniskaDe har blivit alltmer inflätaderat stora systemen

varandra.i
sociala förändringarnaDe del samhällsutvecklingen.är en annan av

Tillväxten de tätbefolkade områdena har för alla brutitgångav en
sönder för tidigare viktigamånga sammanhang.generationer harDet
blivit för ochsvårare själv bedöma riskerna för detattvar en som
kan hota liv och egendom. Mycket detta påverkar också männis-av
kors beteende. Segregering och andra förändringar samhälletieget

människormånga själva ochgör andra försigutsätter ris-att större
ker tidigare.än

Samtidigt har kraven säkerheten ökat.på Utvecklingen har tvingat
fram bättre skydd olika slag påfrestningar. Tekniken harett mot av

det möjligtgjort förbättra detta skydd. gäller bådeDet de före-att
byggande åtgärderna räddningstjänsten,och hälso- och sjukvården
eller de andra åtgärder behövs allvarlig händelse detnärsom trotsen
förebyggande arbetet har inträffat. flesta människorDe har genom
ökad allmän utbildning effektivareoch information hur ochom var

kan undvika risker blivit säkerhetsmedvetna tidigareänen mer som
fallet.var

ökandeDe internationella kontakterna dominerandeär ett annat
drag iutvecklingen. kan avskärmaVi fråninte risker växeross som
fram och påfrestningarde förekommer andra länder.i Samtidigtsom
har emellertid händelser och erfarenheter andra länder.inytta av
Informationssystemen sprider snabbt uppgifter de olyckor, stör-om
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samhällsfunktionerna orsakar skador.ochi Kun-ningar annat som
utomlandsförbättringar ökar fallskaperna skyddet i mångaiom

säkerheten i Sverige.även
företag ochmellan myndigheter,Genom samarbete organisa-ett

mycket förlandet och internationellt detgårtioner inom göraatt att
förebygga de händelser skadoråstadkommer på männis-storasom

egendom och hindra minska följderna dem.kor, miljö och elleratt av

Utredningens uppdrag1.2

och riskutredningen ska enligt direktivsina Dir. 1993:4Hot- ana-
samhälletlysera påfrestningar och risker det fredstidai över-samt

beredskapsåtgärderna tillräckliga. Analysen ska ris-väga är avseom
från utländskaker och påfrestningar härrör såväl svenskasom som

ochförhållanden. Utredningen bör beskriva antal be-scenarionett
lysa konsekvenserna för samhället. bakgrundMot någonattav sys-
tematisk tvärsektoriell analys och bedömning hittills harinte gjorts

därefter beredskapsåtgärderna olikabör utredningen påpröva om
tillräckligtområden samordnade och erfarenheter frånär ettom

område kan utsträckning andra områden.utnyttjas i påstörre
samhällsfunktion kan konsekvenserStörningar i på mångaen

framhåller departementschefen direktiven till utredningen.områden, i
elförsörjningenExempel sådana områden och telekommuni-på är

Även datorberoendet leder till Ökadkationerna. sårbarhet. Den stor-
skalighet eftersträvas produktion och distribution ökari ris-som

olyckor vidkerna för enstaka tillverkning, lagring ocht.ex. trans-
Sådana olyckorfarliga kan allvarliga konsekven-ämnen.port av

ochför människor miljö.ser

Utredningens uppdraget1.3 påsyn
Samhället och risker.rad påfrestningar delför lång Enär utsatt en
har den karaktären långsamt framuäxande ochfrågadet äratt om
långvariga skeenden. inträffar plötsligt.Andra påfrestningar Förlop-

ofta bara fråga enstaka ellerkort tid. kanpågår Detpet omen vara
upprepade händelser, från har mycketofta redan början dra-ensom
matisk karaktär. plötsligt inträffade händelsernaVerkningarna deav
kan långvariga.givetvis vara
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framväxandeLångsamt skeenden

långsamtDe framväxande skeendena kan bestå eller resultera iav -
t.ex.-
Stigande mellanspänningar olika samhället;iD grupper
Förändringar i eller grundläggande värderinE] stri-normer ar somder vårt ellerrättssystem vårt probpåsättmot att se emen;
Växande problem med missbruk droger och allmäntEl av settenökande brottslighet.

långsamtDe framväxande skeendena kan tendenser detvara som
tid kunskaper eller uppkommerDetar olikaatt på sättgrepp om.

och har ytligt olika karaktär. deOm långsamt framväxande ske-sett
endena får ordentligt fäste, kan det dröja länge innan motåtgärde-ett

verkar effektivt. ekonomiskaDe konsekvenserna kan bli sårna stora
de påverkar den allmänna utvecklingen samhället.iatt

långsamt framväxandeDe skeendena riskerar radikalt påverkaatt
förutsättningarna för många människors liv och välfärd. ske-Dessa
enden faller detta utanför för de övervägandentrots skaramen som

utredningen väljergöras när scenarion. De svårigheter det kansom
bli fråga bör hanteras andrai sammanhang.om

Plötsligt inträffade händelser

påfrestningarDe och risker utredningen ska behandla omfattarsom
eller orsakas händelser inträffar plötsligt. kanDetav som vara en
eller flera enstaka händelser olyckor eller allvarliga störningarstora-

viktigai samhällsfunktioner.
Utredningen har i sina överväganden slagit fast händelsernaatt

ska kunna omfattas arbetet med börscenarionasom av vara orsa-
kade omedelbara omständigheterav t.ex.som

Skeenden i bl.a. kyla, vind, nederbörd och skred;D naturen,
Fel tekniski eller hanteringenutrustning i den;av
Fel tekniskai och administrativa eller hanteringenCI isystem avdem; och
Säkerhetspolitiska kriser direkt eller indirekt berörü Sverigesom
eller sabotage verksamheten.mot

Utredningen har vid valet ämnesområden också frånutgått verz-av
händelserna.ningarna enligtDet utredningensär meningav natur-

ligt det häri sammanhanget knyta till de begreppatt trean som
räddningstjänstlagen 1986:1102 använder. händelserDe börsom
ingå i skascenariona med andra ord kunna sådana ledervara som
till skador på människor eller egendom eller miljön.i

Utredningen har vidare i sina överväganden principerna förom
valet frånscenarion utgått verkningarna fortplantar snabbtsigav att

samhälleti och breder sig geografiskaöver områden. Verk-ut stora
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drabbadetid männis-långunderkännbara såockså attningarna är
känn-skadasoch miljö påegendomellerproblemfårkor ettattstora

skadebegränsande åtgär-slagolikabehövs mångabart Detsätt. av
sida.enskildas Genom-ochorganisationersmyndigheters,frånder

aktörerna.mellansamordninggradhögfordrarförandet aven

Vad scenario1.4 är ett

exempel påuppfattningutredningensenligtskascenario ettEtt vara
be-händelseförloppskildra mångaskaskeende. Det somett avett

orsakernaochbakgrundenBeskrivningeninträffa.kunnadöms av
be-grundad någonpådäremotbehöver intehändelsernatill vara

hellerhända. intekommer Densannolikt ärvaddömning attsomav
område.scenariotsutvecklingenför inomnågon prognos

hur olikaalltframför visamedvill scenarionsinaUtredningen
företag kanochmyndigheter, organisationersamhälletiorgan --

andra förutsätt-ochförhållandenrättsligamed dehandlatänkas
antalbeskriver i sjuUtredningenföreligger. ettrapporterningar som

flesta berörda.för dekonsekvensermycketfår svårahändelser som
lig-flestade scenarionapåfrestningar iresulterarHandlingen i som

enskildaochföretagmyndigheter,vadförnära gränsen sanno-ger
kollaps.det uppstårklarakunnaskullelikt utan att enav

ochbelastningarillustrerasyfte kunnaharUtredningen i re-att
detomfattningenbeskrivningarnadelsursbehov i angett avaven

siffrorvidtar.aktörerna Deolikadeåtgärderdesker och somsom
Även andravalda.godtyckligtförloppenförtill grundlagts ärsom

inriktningomfattning ochverksamhetensbeskriverkvantiteter som
funktion scenariona.fyllt iskulle ha en

fordras för dettiddenvid bedömningenharUtredningen somav
antagandenrealistiskaefter såhändelseförloppensker strävatisom

verklighetenåtgärdernadel imöjligtmöjligt. Det är att avensom
beräknat.utredningeneller kortaretidlängreskulle än somta --

bety-emellertid någonallmänhet inte störreskillnader harSådana i
analyser scenariona.utredningensför slutsatserna idelse av

utredningens scenarionInnehållet sjui1.5

valtredovisade principernademed tillämpningharUtredningen av
och riskerpåfrestningardeillustreraförolika scenarionsju somatt
ankommerdet påochsamhälletfredstidadetförekommakan i som

behandla.utredningen att
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Massflykt1.5.1 till Sverige asyl- och bjälpsökandeav

förstaDet scenariot omfattar massflykt asyl- och hjälpsökandeen av
från baltiskade länderna och Ryssland till Sverige.

Beskrivningen och bedömningarna olika räknatnivåertreavser
efter antalet flyktingar svenska myndigheter får till uppgiftsom att

hand Beskrivningen de tänkta händelseförloppen,ta analy-om. av
problemen och förslagen till åtgärder utredningensen av som anser

samhället behöver förbereda för klara påfrestningarnaatt haratt
redovisats det delbetänkandei SOU 1993:89 Massflykt till Sverige

asyl- och bjälpsökande utredningen tidigare har lagt fram.av som

Radioaktiva1.5.2 slår jordbrukämnen Skåneiut

Utredningen skildrar det betänkandei här föreligger desom pro-
blem för delar jordbruket Skånei sannolikt skulle bli följdenav som
vid nedfall radioaktiva betydandeämnenett stort delöverav en av
landskapet. Beskrivningen förloppet och bedömningenav av pro-
blemem belyser svårigheterna för första handi jordbruket i någon-förmån trädgårdsnäringenäven och livsmedelsindustrin. Utredningen

bl.a. vilkaöverväger saneringsåtgärder fordras.som
Underlag för har utarbetatsscenariot arbetsgruppi beståtten som
Sven Eric Berg, Räddningsverket, Nils-Erik Kasberg, f.d. lant-av

bruksdirektör, Preuthun,]an Jordbruksverket, Sandberg,Eva Livs-
medelsverket, Claes Svensson, Länsstyrelsen Malmöhusi län samt
Leif Moberg och Wallberg,Lena Strålskyddsinstitutet.

Synpunkter och underlag har utredningenspå begäran ocksåannat
lämnats företrädare för Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, So-av
cialstyrelsen, Länsstyrelsen Kristianstads län,i Lantbrukarnas Riks-
förbund Skåne, Skånemejerier,i Skanek, Procordia Food tidi-AB

AB Felix, Svenska Nestlé odlarorganisationerAB, Skåne,gare i några
kommuner Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp ochi Ultuna.samt

1.5.3 De femövriga scenariona

Arbetet med de femövriga har utförtsscenariona arbetsgrup-inom
med företrädare för utredningens sekretariat och olika myndig-per

heter och andra berörda. Utredningenär redogör fort-iorgan som
dettasättningen för innehålletavsnitt i drag dessaiav stora scena-

rion Som utredningen har framhållit är isträvan scenarionaatt

Titlar och SOU-nr dessaredogörelserfinns baksidantill betänkandetsomslag.

2 15-0171
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samhälletvadförliggerhändelseförlopp gränsennäraskildra som
klarakunnaskulletillfredsställande sättpå av.ett

Staden på vattenutanvattnet

medförsörjningenavbrott iföljdernabeskriverUtredningen ettav
viktigaandraochskolorsjukhus,industrier,hushåll,till grup-vatten

Scena-förortskommuner.ochStockholm någraförbrukare iper av
myndigheternaregionalaochlokaladehurtillsyftar visariot att

de organi-ledningsfunktionervilkaproblemenhanterar somt.ex.- svårighe-vilkatill ochgårmedförsörjningenhur reservvattenserar,
för med sig.informationsverksamhetenter som

Livsmed-bl.a.förföreträdaremedsamverkansketthar iArbetet
Kommunalförbundet Norruatten.ochStockholm ABVattenelsverket,

Stock-Länsstyrelsen ilämnatsharunderlagochSynpunkter avannat
förvaltningarkommunala iandraochräddningstjänstenlän,holms

Stockholm,polismyndigheten iRikspolisstyrelsen,stad,Stockholms
Socialstyrelsen.ochFörsvarsmakten

SverigeUtan stanar
detdelscenarion: IolikaomfattaranalysenochBeskrivningen tre

ochkylastarkkraftigmycketdrabbarfalletförsta en om-storm,en
Sverige.distributionsnätet ihela västraisbildning såfattande gott som

hu-omfattar iområdeslås imed elenergiFörsörjningen ettut som
ÄlvsborgsHallands,delarlänBohusochGöteborgsvudsak samt av

eldistri-knutpunkter ikänsligaantallän.Skaraborgs Ettoch stort
veckorflera innandröjerdetochallvarligtmycketskadasbutionen

beskriverUtredningenförsörjningen.tillbakafåttharområdethela
Göteborgsområ-befolkningenför ikonsekvensernadetaljeratmer

deljordbruket påförochStenungsundindustrin idet, för en av
Västgötaslätten.

högspän-skador påomfattandeuppstårdelscenariotandradetI
internationell terroristgruppsabotageföljdtillningsnätet ensomav

frånöverföringenhindrarSkadornagenomför Sverige.i norraav
veckorunderdrabbasDalälvensöderOmrådetsödratill Sverige. om

elförsörjningen. Detavbrottkortare ielleråterkommande längreav
elförsörj-förkonsekvensernatillsyftar visadelscenariottredje att

kärnkrafts-nedgångtillfällig iomfattandemycketiningen stort enav
produktionen.

olika slagproblemdeska illustreradelscenarionaAlla avsomtre
beslutvilkaelenergi,får någondeinför inteställselförbrukare när

vilkaochverkningarnaminskaförfattamyndigheterna måste att
kapaciteten iåterställaharkraftproducenterna ettsvårigheter att

skador.omfattandemycketförråkatdistributionsnät utsom
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Arbetet har skett i samverkan med företrädare för bl.a. Svensk
Elberedskap och de berördaiscenariot kommunerna. Synpunk-mest

och underlag har utredningen erhållit från företrädareter förannat
elproducenter och eldistributörer, centrala, regionala och lokala
myndigheter detinom civila området, Försvarsmakten, landsting samt
företag olikainom branscher normalt förbrukar mycket el.som

elektronikkomponenterBrist på

Scenariot ska hurvisa långvarigt avbrott i importen viktigaett av
komponenter ingår i ADB-användarnas utrustning påverkarsom
hanteringen bl.a. betalnings- och socialförsäkringssystemen.av

underlag ÖCB,Ett har utarbetats haft överläggningar medav som
företrädare för producenter datorutrustning och några använ-av
dare ADB-system.storaav

Gasmoln lamslår Uppsala

Ammoniak frånströmmar järnvägstankvagnut rämnar påen som
Uppsala centralstation. Gasen når i mycketscenariot snabbt stora
delar innerstaden Uppsalai och drabbar framför allt deav männis-
kor befinner sig på och Utredningen skildrarsom ute gator torg.
svårigheterna dessa och de problem hälso- och sjukvårdenatt varna

den akut ska handmöter när alla hinnerinteta sigsätta iom som
säkerhet. Redogörelsen syftar också till illustrera denatt oro som
händelsen kan skapa hos människor andrapå där det före-orter
kommer eller hanteringtransporter mängder skad-annan storaav
liga ämnen.

Scenariot har utformats i samverkan med företrädare för räddnings-
och stadsbyggnadskontorettjänsten Uppsala kommun,i Uppsala

läns landsting, Länsstyrelsen Uppsala län,i SOS Alarm, Banverket
,och Försvarets forskningsanstalt. Synpunkter och underlagannat

har lämnats bl.a. Rikspolissstyrelsen, Socialstyrelsen och försvar-av
smakten.

Störtflod i Dalälven

Scenariot ska skildra konsekvenserna långvarig och mycketav en
Österdalälvenskraftig vårflod i och Västerdalälvens vattensystem.

Översvämningarna orsakar skador bostäder,på industrier, jord-stora
bruk och infrastruktur i sammanlagt tiotal kommuner inomett tre
län. långEn rad myndigheter på central, regional och lokal nivå
kommer i scenariot förgripa in den akutai fasen räddaatt att män-
niskor, egendom och miljö. kommerDet också framgå vilka åt-att
gärder myndigheter, fastighetsägare måste vidta försom senare att
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ochåterställa anläggningarmöjligtlångtoch så annat somsanera
förstörtshar vattenmassorna.av

länsstyrelsernaför bl.a. iföreträdaremedsamverkanskerArbetet i
underlagochSynpunkterVägverket.ochberörda länende annat

Rikspolisstyrelsen, För-området, SMHI,bl.a. kommuner ilämnas av
Vattenregleringsföretag.DalälvensochSocialstyrelsensvarsmakten,
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Kapitel Joniserande strålning
2

Vad2.1 joniserande strålningär

All strålning bärareär strålningenenergi. Om tillräckligtärav ener-
girik kan den slita loss elektroner från kallasDetta jonisa-atomerna.

talar dåtion. Vi joniserande strålning. sändsDen radioak-närom ut
tiva atomkärnor sönderfaller.

Allt liv jordenpå har utvecklats naturligi strålningsmiljö. Dettaen
några exempel naturligaär på radioaktiva ämnen:
Uran-238. Halveringstiden miljarder4,5är år. sönderfallerUran i

många Mellanprodukter bl.a. radium-226är med halverings-steg. en
tid på 1 620 och rad0n-222år med halveringstid dygn.på 3,8en-

Kalium-40. Halveringstiden Ämnetmiljarder1,4är år. tas upp
och lagras kroppen tillsammani med stabilt kalium.

Kol-14. Halveringstiden Ämnet5 600 bildasår.är oavbrutet ge-
kosmisk strålning.nom

En människas sammanlagda naturliga radioaktivitetvuxen är ca
becquerel,7000 becquerel4 000 kalium-40.varav

slutetI 1800-talet upptäcktes radioaktiviteten ochav röntgen-
strålningen. Ingen då strålningvisste kan farlig.att vara

År 1928 grundades Internationella strâlskyddskommissionen
ICRP. samlar erfarenheterDen in hur strålning påverkar hälsanav

bedömer risker och rekommenderar gränsvärden.samt

Storheter2.2 och enheter strålskyddetinom

Storheter Enheter

Aktivitet antalet Becquerel enhetenBq för ak-äranger atom-
kärnor tidsenhet becquereltivitet.sön- En sönder-per som ett
derfaller i radioaktivt fall sekund.ämne.ett per

Absorberad dos stråldos Grayär Gy enheten för absor-är
den mängd strålningsenergi berad dos stråldos.per
massenhet bestrålad Gy jkg.Ensom en en
kropp tagit upp.
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förenhetenmed Svstråldos Sievert ärDosekvivalent är
dosekvivalent.biologiskatill denhänsyn tagen

Jkg.strålning.slag En Svolikaverkan enavav

Gyhabsor- Gray timme ärdosratDoshastighet är per en-
doshastighet.förhetentidsenhet.berad dos per

Enheten Sievert. FörKollektivdos är attär summan av
frågadetmarkeraindividerför alla ärstråldoserna att om

oftaanvändskollektivdosstrålkällabestrålas enavsom
beteckningen mansieverfiKollektiv-verksamhet.eller

kärnenergiord-Enligtsamhälls- SMSpådosen måttär ett
begreppetbörlista 1990eller årstrålkällanmedrisken

emellertid intemansievertverksamheten.
användas.

stråldosernaVarifrån får vi2.3

mSvårgenomsnitt 1% ibakgrundsstrålning 20Naturlig gerca ..
3 -% - -bostäder 65Strålning ca ................. .. 0,6 --diagnostik % -15Medicinsk ca ................

%strålkällor 1Ovriga ca ................... ..
regnade detdetdärblevTjernobylolyckan närefterNedfallet störst

Sundsvall.ochGävlekringpasserade.molnet Detradioaktiva var
tillskott påolyckanefterförstaunder det åretDosen ett extragav

landetför helaområdena. GenomsnittetdrabbadedemSv i4-5 mest
beräknades till 0,2 mSv.

strålningjoniserandeslagOlika2.4 av

partiklar,relativtbestårAlfastrålning tungastora avges avsomav
Räck-plutonium.ochradonradium,radioaktiva ämnen, t.ex. uran,

den.Ettluft bara centimeter.vidden någraiär stoppartunt papper
denförmårmänniskokropp,oskyddadträffarstrålningenOm en

och alltsådöda cellerlagerhudens görigenominte tränga yttersta av
skadligt förstalfastrålande blirenbartskada. Ettingen ärämne som

förtäring. Strål-ellerinandningkroppendet kommer iinnär genom
skada.lokaltkan dåningen göra stor

alfa-mycket lättareelektroner.består De änBetastrålning ärav
räckvidd. Glasögonlängrebetydligtallmänhetharpartiklar och i

utifrån.strålningskyddoftasträckerkläderoch tjocka motsom
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Brännskador hud.oskyddad eller inandninguppstår Förtäringpå
exempelmedför den risken för skador. Strontium-90största är ett

enbart alstrar betastrålning.på ämneett som
och röntgenstrâlning elektromagnetisk strålning.Gamma- Deär

besläktade med radiovågor mycket frekvens.har högre Gam-är men
mastrålning har lång räckvidd och lätt levandesig väv-tar genom
nad. Flera bly, decimetertjock betong eller fleracentimeter vat-meter

den. den använderröntgenstrålning sjukvårdenFörten stoppar som
räcker det med millimeter bly.några

skadar joniserande strålning2.5 Hur

cell hos människa innehåller det full-Varje DNA utgören som en
ständig konstruktionsritning för strål-den individen. joniserandejust

framförskadar allt den direktning eller indirekt bryterattgenom
virussönder DNA-molekylerna. Kemiska ultraviolettellerämnen,

ljus kan åstadkomma liknande skador.
cell ska dela klumpas för-När kromosomerna ihop ochsigen

dubblas. Om DNA-reparationerna har lyckatsinte kan delar av
kromosomerna försvinna vid delningen eller brottstycken kombine-

ihop fel Sådana skadade cellerpå kansätt. så småningomras ge
upphov till oftare cellerna delarvävnad destoi sig,cancer. en
känsligare den för strålning. Känsligheten mellanocksåvarierarär
olika Vävnaden hos barn känsligare vävnaden hosär änorgan. vuxna.

stråldos människa fårDen på allmänhet skadli-gång iärsom en en
dos fördelad lång tid.än övergare samma en

foster snabbt därochEtt för särskilt känsligt förväxer är jonise-
rande strålning. skada kunnatDen konstateras efter atom-som
bombningarna eftemental rblivenhet.ijapan drabbade barnär Den
till mödrar vid tiden för bombningarna graviditets-vari 10:e-17:esom
veckan. Risken visade vid tvek-sig 00040 % 1 mSv. Detvara anses

fosterskador kan inträffa vid doser hundraundersamt om ett par
harmSv. Barn emellertid fötts missbildningarmed sedansvåra mo-

dern den tidigai graviditeten strålbehandling.fått

2.6 skadornaHur visar sig

Tidiga skador2.6.1

Vid mycket höga stråldoser dör celler drabbadedeså många att mest
slutar fungera. uppträder då snabbt ochSymtomenattorganen

talar akuta effekter. finns tröskel förDet sådana skador påom em
omkring 000 bestrålningen sker1 mSv helaochpå gång överom en
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slåsförsta de blodbildandehandkroppen. iDet är ut,organen som
därefter känsligaimmunförsvaret.först drabbarvilket Den väv-mest

tarmslemhinnan.naden är
strålsjukapåtaglig risk dö akutfinns detVid imSv3 000 atten

överleva ganska liten.möjlighetenoch vid mSv6 000 äröver att
Överlevnadschansen behandling.möjligheterna Vidberor på att

förekommer mångdubbeltsamband medbestrålning cancerterapii
koncentrerad till området kringstrålningen dådoser, ärstörre men

tumören.

skadorSena2.6.2

förför ökar för den blir joniserande strål-Risken utsattcancer som
framträder emellertid först lång tid efter bestrål-ökningning. Denna

brukar kallas skador.ningen. Det sena
för fasta allmänhetLatenstiden i minst tio år. Förtumörer är

leukemier kan den emellertid kort Utgångspunk-tvåså år.vara som
för utvecklingen kan enstaka skadad cell.ten av en cancer vara en

faktorer emellertid samverka för skamåsteMånga att cancer upp-
talar stokastiska slumpvisa effekter. Mekanismerna förstå. Vi om

det finns enkeltuppkomst komplicerade och ingetärcancerns sam-
band mellan stråldos och för kan hellerrisk Det inte antas attcancer.

noll. lägstadet finns doströskel under vilken risken Denären
engångsdos där ökad klart kunnat underpåvisas någotärcancer

flesta där människor blirde sammanhang för100 mSv. I utsatta
förstrålning och känner detta doserna mycket mindre elleräroro

utdragna tiden.imer
räknar med cancerrisken proportionell stråldosen.ICRP äratt mot

belagt vid höga doser. Enligt råderväl antagande detICRP:sDetta är
emellertid samband vid låga doser frånlinjärt 50 mSvävenett ca-
och ned till noll. experimentella belägg föreligger emellertidNågra
inte.

Kollektiv risk2.6.3

Vad människor får relativt hög stråldosnågraär värst att en-
eller får liten stråldos människor fårmånga Om 200att t.ex.en
vardera leder till dödsfalldetta enligt100 mSv, ICRP iett extra can-

Resultatet beräknas bli detsamma människor stället20 000 icer. om
får vardera kollektiva eller samhälleliga risken den-mSv. Den1 är

förmedan risken individerna skiljer betydligt.sig åtsamma
kollektiva riskbegreppet för de flesta. gjordeDet Detär ovant att
kom uppfatta svenska myndigheternasde agerandemånga iatt sam-
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band med Tjernobylolyckan inkonsekvent och föga trovärdigt.som
Myndigheterna beslutade försiktighetsåtgärder, restriktio-om t.ex.

för livsmedel, försäkrade behövdeingen orolig.ner attmen vara
Försiktighetsåtgärderna berodde den kollektiva risken,på samtidigt

den individuella risken låg för alla.som var
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Kapitel Författningar, ansvariga
3 myndigheter m.m.

Strålskydd3.1

Författningar3.1.1

Skyddet skadlig verkan strålning regleras imot av
Strålskyddslagen och1988:220;ü
Strålskyddsförordningen 1988:293.D

Strålskyddslagens syfte skydda människor och miljöär skadligatt mot
verkan strålning. gäller vidLagen tillverkning, överlå-av transport,
telse och innehav radioaktiva vid användningämnen tek-samtav av
niska anordningar kan alstra strålning.som

Strålskyddsinsititutet tillsynSSI efterlevnadenutövar be-över av
stämmelserna strålskyddslageni och de föreskrifter och villkor som
har utfärdats med stöd lagen.av

Allmänna skyldigheter3.1.2

driverDen verksamhet med strålning enligt strålskyddsla-ärsom en
skyldig attgen

ochUpprätta kontrollera strålskyddet;
Underhålla ochutrustning, strålskyddsutrustning;mät-EI t.ex.

förSvara den medsysselsatt verksamheten har känne-ärCI att som
dom föreskrifter och förenaderisker med arbetsupp-ärom som
giften;

förSvara den sysselsatt med verksamheten har erhållitärCI att som
den utbildning nödvändig.ärsom

villDen saluföra eller inneha radioaktivat.ex. transportera, äm-som
ha tillståndmåste till det.nen

Radioaktivt avfall uppkommer verksamheten skai enligt strål-som
skyddslagen hanteras och eventuellt slutförvaras tillfredsstäl-på ett
lande vidareSe redovisningensätt. i 3.7.avsnitt
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Förbud3.1.3

materialmed inne-befattningförbjuda någonDet går somatt taatt
radioaktivahåller ämnen.

arbete med jonise-sysselsättasfår iunder år inte16Den ärsom
före-särskildakanunder årarbetstagare 18strålning.rande För

kanstrålskyddssynpunktfrånverksamhetenmeddelas.skrifter Om
villkorsärskildafårför arbetstagare,särskilda riskermedföra vissa

behövakanArbetstagarenutförandet arbetet.förutfärdas t.ex.av
läkarundersökning.genomgå

beredskapsorganisationSSI3.1.4 :s

medsambandberedskapsorganisation ihar inrättatSSI ensomen
ellerradioaktivarisk för utspridninginnebärolycka ämnenavsom

olycka skasådanrykten om en
länsstyrel-tillmyndigheterfrån centralarådgivningenSamordnaEl

ochmyndigheterandra organisationer;ser,
bilateralainternationella ochåtagandenaåtgärder enligtVidta iCl

avtal;
massmediernamyndigheter, organisationer,Informera regeringen,CI

och dede rådbeslut fattats,allmänheten deoch gettssomsomom
vidtagits.haråtgärder övrigtisom

och övadbl.a. utbildadtillgång tillharBeredskapsorganisationen
och laboratorier.datorersambandsmedel,personal, mätutrustning,

ska med dessaOrganisationen resurser
händelsensför bedömningbearbeta underlagSamla ochin avEl

och förlopp;omfattning
nationellbehovet strålningsmätningar nivå;Bedöma påD av

förriskernaför bedömningbearbetamätvärdenochSamla in avCl
radioaktivautsläpp ämnen;av

sikt;och långkonsekvenserna kortBedöma på
myndigheter ochcentralalänsstyrelser,råd och information tillGe

ochskyddsåtgärder, åtgärdsnivåerbl.a. mät-prganisationerom
rågor.

Socialsty-och sjukvårdeninformation till hälso-råd och viaGeD
relsen;

allmänheten.ochinformation till massmediernaGeCI

kaninformationen från beredskapsorganisationenRåden och avse
skyddsåtgärder olika slag, t.ex.av

allmänheten;tillVarningCl
jodtabletter;IntagCI av



Författningar 29

frånUtrymning områden;vissaD
Förbud bege sig in vissa områden;D att
Livsmedelsrestriktioner;D
Restriktioner användning jordbruksmark;D om av
Restriktioner djurhållning;D om
Återflyttning till tidigare utrymda områden;D
Kontroller kontaminationen;D av
Sanering.D

har beredskapsorganisationSSI i sin samuerkansgrupp med före-en
trädare för antal centrala statliga myndigheter, bl.a. Kärnkraft-ett
inspektionen, SMHI, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Räddnings-
verket, Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen. beredskaps-I
organisationen ingår medicinskäven harSSIexpertgrupp,en som

tillsammansorganiserat med Socialstyrelsen, och vetenskapligtett
råd. medicinskaDen uppgift råd och infor-ärexpertgruppens att ge

strålningsmedicinskamation i frågor till ochSSI Socialstyrelsen.
Uppgifterna ska myndigheterna vidarebefordra till hälsoskyddsmyn-
digheterna och till hälso- och sjukvården. vetenskapligaDet rådet
ska analysera den uppkomna situationen i Rådet ska bl.a. ocksåstort.

beredskapsorganisationen råd långsiktiga åtgärder, före-ge om mer
slå undersökningar och följa bedömningar konsekvenserna.upp av

lederSSI arbetet den medicinskainom lä-Enexpertgruppen. av
karna skai det behövs ingå Socialstyrelsensi katastrof-gruppen om
ledning och delta verksamheteni styrelsensinom katastroforga-
nisation. skaSSI med hjälp den medicinskaav expertgruppen utar-
beta underlag för bedömning de medicinska konsekvenserna ochav
för de råd eller rekommendationer fordrar.situationen Social-som
styrelsens uppgift det häri sammanhanget skyndsamtär att sam-
manställa och till sjukvårdshuvudmännen och sjukhusens akut-

förmedlamottagningar den medicinska och informationannan som
har betydelse för hälso- och sjukvårdens åtgärder sambandi med ett
utsläpp radioaktiva ämnen.av

har vidareSSI inrättat nationell för sanering,expertgruppen som
har till uppgift bistå länsstyrelserna med råd de sanerings-att om
åtgärder för. vidareSe beskrivningen i 3.2.staten avsnittsom svarar

skyldigheterstatens attav sanera.

Åtgärdsnivâer3.1.5

harSSI uppdragpå utarbetatregeringen åtgärdsnivåer kanav som
tillämpas händelsei kärnenergiolycka. Med åtgärdsnivåerav en me-

de stråldoser höga för det skaär önskvärtnas som attnog attvara
Åtgärdsnivånsvidta åtgärd.viss höjd beror enligt bådeSSI påen
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kostnader och riskersvårigheter,destorlek ochstrålriskens som
skyddsåtgärden.medsammanhänger

vid stråldosvidtar lågmyndigheternaskyddsåtgärdEn ensom
berättigat tvingainteskada Detkan ärängöra attt.ex.nytta.mera

frånstråldosendenfrån hemflytta intemänniskor sina extraatt om
naturligt före-från dende fårdoserdeväsentligtnedfallet överstiger

förvägdet kanvilkenunder istrålningen. nivå sä-kommande Den
berättigad kallas icke-sannolikhetmed inteåtgärden ärstorattgas

Över sannolikhetmeddetdosnivå gåråtgärdsrziuâ. viss attstoren
efter-berättigad,alltidskyddsåtgärdspeciell ärnästansäga att en

oacceptabelt hög.blirdå Dennastrålningenskadasrisken att avsom
Öure-âtgärdsniuå.kallasnivå

förövre-åtgärdsnivåerochicke-åtgärdsnivåerharSSI angett
omflyttningjodtabletter, utrymninginomhusvistelse, intag genomav

icke-åtgärdsnivå ochlivsmedel finnsboskap.och ställning För enav
denska gälla underdenåtgärdsnivårekommenderad senareen -

Avsiktennedfall radioaktivamånaden efter ämnen. ärförsta ett av
åtgärdsnivåernamånad ska kunnaförstaefter dennaSSI anpassaatt

nedfalletsoch tillvarierande kravenlivsmedelslagför olikatill de av
åtgärdsnivåer liggerlivsmedelsområdet. Dessaeffektertotala inom

förLivsmedelsverket fastställergränsvärdengrund för detill som
fastställt vilkaförordningharlivsmedel.saluhållandet EU i enav

gällabeslut ska kunnamedlemsländernasenligtgränsvärden som
olycka.efterförsta tidenunder denolikaför isotoper en

för-optimerad åtgärdensskyddsåtgärd ska måsteFör att varaen
denåtgärden kan vidtasnackdelar,dess sådelar närvägas attmot

sannolikt mellanliggerOptimerade åtgärdsniuåerstörstgör nytta.
okända faktorerövre-åtgärdsnivån.och Mångaicke-åtgärdsnivån

förvägdet enligtresultatet och SSI svårt iemellertidpåverkar är att
föresla-diskussionsunderlagharIAEAbra optimering.göra somen

optimerade åtgärdsnivåer.förvägvärden för Denungefärliga igit
harinternationella strålskyddskommissionen ICRP gett ut en pu-

olyckor.eftertill åtgärdermed förslagblikation

ochRäddningstjänst sanering3.2

Författningar3.2.1

för beredskapenverksamhetkärntekniskdriverDen svararensom
område. Bestämmelser dettaanläggningensolyckor inom ommot

finns i
s.k. kärnteknik-verksamhet deneärnteknisz19843lLagenE] om

agen.
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Kärntekniklagen innehåller bestämmelser bl.a. uppförande ochom
innehav kärntekniska anläggningar, olika former befattningav av
med kärnämnen och kärnavfall, införsel sådana ämnen samtav ut-
försel kärnämnen, ochviss utrustning material kärnenergi-inomav
området.

och kommunernasStatens för den räddningstjänst skaansvar som
genomföras utanför anläggningen vid utsläpp radioaktiva ämnenav

sådan omfattningi det fordras skyddsåtgärder regleras iatt
Räddningstjänstlagen och1 986: 1 102;Cl
Räddningstjänstförordningen 1986:1107.D

Regler finns också räddningstjänstlageni och räddningstjänstför-
ordningen den efter utsläppsanering radioaktiva frånämnenom av
kärntekniska Ägareanläggningar för. eller inneha-statensom svarar

mark eller anläggningar kan själva efter nedfall vilja vidtavare av ett
långsiktigt verkande åtgärder syftar till minska kontami-attsom

Sådananationen. åtgärder brukar också kallas regle-sanering men
räddningstjänstlageninte i eller räddningstjänstförordningen.ras

Räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen gäller vid
utsläpp från kärntekniska anläggningar både och utanförinom
Sverige.

Räddningstjänst3.2.2

Förelägganden förbudoch

Skyddet samhället ska samband medi utsläpp eller vidsom ettge
överhängande fara för utsläpp baserat myndigheternapåär medatt
stöd bestämmelsen ingrepp räddningstjänst-i irättav om annans
lagen bl.a. kan

Förelägga de uppehåller det hotadesig inom området inteC1 som att
utomhus ellervistas lämna området;att

Förbjuda begenågon området;sig in iü att

göreläggaden har levande djur och livsmedel föra bortCI som att
essa;

Begränsa använda mark,rätten naturprodukter ochE1 att vatten,
egendom.

Ansvariga organ

Länsstyrelsen för räddningstjänstenansvarig utanför denär kärntek-
niska anläggningen. Det innebär länsstyrelsen fattar de beslutatt

fordras och uppdrar andraåt bl.a. den kommunalasom organ -
räddningstjänsten, polisen, Kustbevakningen, RadioSveriges och SOS
Alarm utföra de uppgifter fordras.att som-
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vid utsläppräddningstjänstenförden planframgårSamarbetet av
utsläpplänsstyrelsen Omupprättar.radioaktiva ämnen ettsomav

länsstyrelsernaföreskrivafårlänflera regeringenhotar att en av -
räddningstjänsten.förskamyndighetstatligeller någon svaraannan -

bestämmel-deefterlevnadenhar tillsynRäddningsverket över av
beredskapenplaneringengällerräddningstjänstlageni avsomser

Räddnings-radioaktivavid utsläpp ämnen.för räddningstjänsten av
fordras.planeringensamordningockså för denverket somavsvarar

rådskaradioaktiva SSIutsläppskettdet har ämnen,Om geett av
Föreskrifterstrålskyddsbedömningar.medbiträdaochstrålningom

räddningstjänstförordningen.finnsdetta iom

försomSanering3.2.3 staten svarar

nödvändigtbliradioaktivaefter utsläppkan ämnenDet attett av
från anlägg-skettutsläppet hargällerDetta oavsett enomsanera.

land. saneringanläggning Deneller från iSverigening i annatetten
elleranläggningarmark,syftar tillför vatten,attstaten svararsom

Åtgärder vid-kan behövaanvändas.ska kunnaegendom återannan
därbo återblir möjligtområde det igen,såinom attattattetttas

livsmedelsproduktion.förmarkoch brukavattentäkterutnyttja att
återställning.fullständig En-leda tillbehöver inteSaneringen en

innebarräddningstjänstlagentill den ändringförarbetenaligt i som
emellertidska åtgärdernaverksamhetenförfick ettatt staten ansvar

ellerbort kontamineringenSyfteteffekt.varaktig är atttaattge en
detradioaktivade ispridningytterligareförhindra ämnenaaven

bort-djupplöjning ellerkan skeekologiska Det t.ex.systemet. genom
till platserradioaktivitetenfallet flyttasjord. detforsling I senareav

människor.skadamindre den skadär risken är att
radioaktivaefter utsläppförLänsstyrelsen saneringen avsvarar

länsstyrel-innnebäranläggningar.kärntekniskafrån Detämnen att
skaLänsstyrelsengenomföra den.ochverksamhetenska planerasen

länet.finnsslagolika inomanspråk dekunna ita somresurser av
länssty-expertmyndigheter biståcentralaskadet behövsOm även

Livsmedelsver-Naturvårdsverket,Jordbruksverket,relsen, SSI,t.ex.
Socialstyrelsen.ket och

anmodanskyldigmyndighetkommunal påstatlig ellerEn är att
Skyldigheten gäl-egendom.personal ochdelta medlänsstyrelsenav

all-deltagandetochlämpliga intemyndigheten harler resurserom
verksamhet.vanligamyndighetenshindrarvarligt

mellanRäddningsverket ska samordna planeringen saneringenav
ledningsorgani-omfattaregionala planeringen börlänen. Den t.ex.

ochmarkanvändningenmateriel,personal ochinformation,sation,
och värde-uppföjningenlångsiktigasaneringsmetoderna. denFör
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ringen saneringsarbetet skaSSI. följaInstitutet konta-av svarar
minationsläget och bedöma vilka strålskyddsproblem eventu-som
ellt återstår.

har framgåttSSI redogörelsen i avsnitt 2.1 inrättatsom av en na-
tionell för Expertgruppens uppgiftsanering.expertgrupp är att ut-
forma tekniskt och ekonomiskt underlag för beslut saneringett om

för, råd till länsstyrelserna saneringsin-staten attsom svarar ge om
och information saneringsmetoder bistå läns-satser att genom om

styrelserna planeringen verksamheten.i Flera statliga myndighe-av
bl.a. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Räddningsverketter -

representerade iär expertgruppen.-

Strålningsmätning3.3

Strâlningsmätning3.3.1 centralpå nivå

rad centrala,En regionala och lokala samhället hariorgan resurser
för strålningsmätning. förSSI samordning verksamhetensvarar av
och för rådgivning vid utsläpp radioaktiva drabbarämnenav som
Sverige.

SSI:s mätstationer

finnsDet fördelade37 mätstationer hela landet. dessaFrånöver sta-
övervakar kontinuerligttioner SSI strålningsläget det svenskainom

landområdet. Tjänstgörande strålskyddsinspektören larmas automa-
tiskt strålningsnivån ökar till förväg fastställdi dennivå överom en
naturliga bakgrundsstrålningen.

lokaliseringenFigur 2.1 visar dei 37 mätstationerna.stort av

luftfilterstationerFOA:s

harFOA luftfilterstationeråtta för radioaktivamätning iämnenav
luften. Stationerna mycketregistrerar och långsamma föränd-små

aktivitetenringar luften.iav
Luftfiltermätningarna komplement till deär mätningarett som

sker vid SSI:s Luftfiltermätningarnagammastationer se ovan. ger
information vilka radioaktiva finns luften ochiämnen mä-om som

vid betydligt lägre nivåer fordrargammastationerna.än De iter gen-
gäld längre insamlings- och mättider gammastationerna.än

Flygburen gammaspcktrometri

Sveriges geologiska undersökningar kanSGU nuklidspecifikagöra
med s.k.mätningar natriumjodiddetektor från specialutrustadeen

3 15-0171
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beläggningenför karteringkraftfullflygplan. Detta är avresursen
beläggningskartormed glest Deområdenalltframför vägnät.inom

baserade flygmät-påTjernobylolyckanefterframställdes varsom
ningar.

Försöksgårdar
vidtillåta betebetesförbudvidförslagfinns även ettDet attett om

förunderlagexaktSyftetförsöksgårdar.antal s.k. är ettatt mer
mjöl-tilljod och Cesiumöverföringenstorleken påbedömning avav

Mjölken kasserasalltsåförsöksgårdarna skaken. påKorna ute.
be-sådantväsentligtför den.får betalt Detbönderna äroch att ett

frånResultatennedfall. mätningarnaefterfattas med gångslut etten
betesrestriktionernalängehurkunna visakommermjölkenpå att

bedömning-blirrealiseraförslaget gårkvar. inteOmbör attvara
betesrestriktionernatidlängreoch det innanförsiktiga tararna mer

kan hävas.

fältmätningarNuklidspeciñka
förkrävsochför det provtagnings- mätprogram attSSI somsvarar

klargörakunnaskakärnteknisk olyckaeftermyndigheterna en
kollektiv-ochindivid-för uppskattningunderlagstrålningsläget, av

åtgärder.beslutaoch kunnadoser om
Avsiktengenomföras SSI.kommerdel mätningarnaEn att avav

kvalificeradharforskningsinstitutioneremellertid utrust-är somatt
utföraskafältnuklidspecifika imätningarförpersonalochning

forsknings-med dessakontraktharSSIhuvuddelen mätningarna.av
radio-förbestår institutionernanärvarandeförlaboratorier, avsom

ochLinköpingGöteborg,Lund,Malmö,fysik vid iuniversiteten
geolo-ochSundbyberg SverigesUmeå,enheterStockholm, iFOA:s

EcoSafe.Studsvikochundersökningar SGUgiska
radioaktivautsläppefter ämnenkommerLaboratorierna ett av

lan-samtliga ifrån mejerierveckamjölkprovminstmäta ett peratt
drab-nedfalletdefrån idygn mejerierdet och minst avett perprov

högupplösandemedskerSamtligaområdena. mätningarbade
defrånMjölkjod ochbl.a. cesium.pågammaspektrometri visar

avseende strontium.med påocksåanalyserasområdenadrabbade
kommermarkproveroch mä-Även betesgråsvegetationsprover att

tas.
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punktkällorspårningförInstrument av
förfo-tillställavarsel 40 instrumentmed kortkanMalåiABABEM

strålningjoniserande ihand spårning naturen,förstaförgande i av
ombord harkärnreaktor störtar.medsatellit ent.ex. enom

betastrålningochalfa-Mätningar av
radionukliderbetastrålandeochalfa-Nuklidspecifika mätningar av

pluto-bl.a.gällerförarbeten. Dettaradiokemiskavanligenkräver
olikautföras vid någrakanSådana mätningaroch strontium.nium

radio-förBeredningvidoch SSI.institutionervetenskapliga proverav
dagar.ellerdag någrakanoch mätningaranalyserkemiska ta en

lokaloch nivåregionalVerksamhet på3.3.2

mätningaroch kommunernasLänsstyrelsernas
för mätninghar instrumentoch kommunerlänsstyrelserSamtliga av

kommunvarjeieller två instrumentfinnsgammastrålning. Det ett
finnsmätvärdentidigareochKoordinaterlänsstyrelse.hosoch varjetvå

hela lan-mätpunkter ioch 900mellan 800meddatabasinlagda i en
markbeläggningradioaktivautsläpp ämnenEfterdet. gersomett av

sammanställning mät-förstalandet skadel avstörreinom enaven
be-lägstaskaMed dessa mätningardygn.finnas inomdata enett

bak-naturligadenfördubblingmotsvarandeläggningsnivå aven
kunna påvisas.grundsnivån

två-fyramånadsjunde ireferensmätningarutförKommunerna var
bakgrundsstrålning-bildgodmätpunkter. Dettaförberedda avger en

för kommu-förutsättningargodaochårstidenmedvariationerens
ökardosratenmyckethurbedömasjälvalänsstyrelseroch attner

s.k.kontrolleras varje årnedfall. Instrumentenvid genomett
konstantkontrollmätning.

hartill SSI,referensmätningarnafrånMätdata somrapporteras
Avsiktensedan 1989. ärårsamtliga mätningar attdatabas överen

nedfall skaefter göraföreliggermätdatamed de sam-enettSSI som
hotVidlandet.istrålningsituationenbild ettmanfattande omav

ofta.utföra mätningarkommunenanedfall börochutsläpp

kärnkraftverkmedläniMätningar
förplansärskild mät-finnskärnkraftverkmedlänenfyradeI en

radioaktivautsläpp ämneteftergammastrålningningar ett avav
detfinnsdessa mätningarkärnkraftverken. antastortFör ettfrån
kärnkraftverkenfrånradiekmmedområde 50mätpunkter inom ett

mätpatrulleisändautsläppefteråtgärderna ärde första utattEn ettav
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till dessa mätpunkter. Mätvärdena radio till kommunensgår via
huvudbrandstation där personalen sammanställer och telefaxper
vidarebefordar dem till länsstyrelsen, kärnkraftverket och SSI. Det
finns och de fyra länen.25 mätinstrument i vart ett av

Kärnkraftverkens beredskapsstyrka KGBgemensamma

kärnkraftverk ska begäran kunna sändaVarje inom tio timmar på
mätpatrull med strålskyddstekniker och tilltvå mätinstrument etten

län. Patrullen ska kunna bistå länsstyrelsen bl.a.med strålnings-annat
och olika slag.mätningar provtagningar av

Mätverksamheten Skåne3.3.3 i

Nuvarande Malmöhusi länresurser

Tillgången på mätinstrument

Beredskapsorganisationen för Barsebäcksverket har två in-typer av
för radioaktivitet:mätningstrument av

ochI-23;Cl
RNI10El

fördelade mellan räddningstjänsten de berörda kommu-Dessa är i
och Kustbeuakningens fartyg.nerna

kommunmätningar disponerasFör SSI:s

RNI1000.ü

Samtliga miljö- och hälsouårdsförualtningar har två instrument av
Ävendenna miljöenheten Länsstyrelsen disponerarinom tvåtyp. st

1000.RNI
platser Kristianstads och MalmöhusDe i län där kommunernas

ska framgårske figurmätningar 3.2.av
Beredskapsorganisationen för Barsebäcksverket disponerar des-

fem portabla för luftprovtagning fördeladeärutom pumpar som
mellan räddningstjänsten ochiKäzlinge, Lunds LandskronaLomma,
kommuner. finns Helsingborgs huvudbrandstationEn pump av-
sedd för kärnkraftverkens beredskapsstyrka.gemensamma

kapacitetInstrumentens

Instrumentet FlygvapnetsI-23, finsktingår i utrustning, ärsom av
fabrikat och äldre Mätområde: mRh Rh0,05 400 mot-typ.av -

uSvh-4 Svh.0,5 främst för strålnings-Instrumentet ärsvarar avsett
från flygplan sambandmätning med kärnvapendetonationer.i Mät-

området det emellertid fullt användbart utsläppvid frångör även
kärnkraftverk.
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fullt modernt, inköpt slutetInstrumentet RNI 10 S i 1980-är av
talet och fabrikat.svenskt Mätområde: pSvh till0,05 Svh.10av

speciellt valt för vid kärnenergiolyckor.Instrumentet mätningarär
det ackumuleradPå instrumentet avläsa dos och dosratgår att som

fem medelvärde.minuters
inköpt omkringInstrumentet förRNI 1000 år 1987 SSI:sär avsett

s.k. kommunmätningar. Mätområdet uSvh mSvh.0,1 10är -

Personal

nuvarande planen för strålningsmätningDen beredskapsorga-inom
för Barsebäcksverket harnisationen mätpatruller från50 räddnings-

indikeringszonen förinom Barsebäcksverket.tjänsten Sedan år 1982
har brandmän och brandbefäl300 utbildats1 och regelbundetca

för dessa uppgifter.övats
Kustbevakningen har utbildat personal till besättningarna fempå

fartyg för strålningsmätning.
Samtliga kommuner har utbildat personal från miljö- och hälso-

skyddsförvaltningarna för de s.k. kommunmätningarna.
för radiofysikInstitutionen vid Lunds kan ställauniversitet per-

sonal till förfogande för kvalificerade nuklidspecifikamätningar, t.ex.
olikamätningar, mätningar på och mjölk och förgräst.ex.prover,

utvärdering luftfilterprover. Radiofysikavdelningen vid Malmöav
allmänna sjukhus används beredskapsorganisationeni för Barse-
bäcksverket för utvärdering alla TL-dosimetrar organisatio-av som

förfogar över.nen
Malmöhus län finnsInom företagåtminstone sysslar medett som

strålningsmätning. Vidare kan Barsebäcksverket begränsad omfatt-i
bidra med strålskyddspersonalning och utvärderingar TL-göra av

dosimetrar.

Skyddsutrustning

Enligt föreskrifterSSI:s ska personal arbetar med strålnings-som
olyckssammanhangmätning i utrustad med dosimeter, andnings-vara

skydd och jodtabletter.
Samtliga patruller beredskapsorganisationen förinom Barsebäcks-

verket disponerar individuella TL-dosimeterar, halvmask med parti-
kelfilter och jodtabletter. patrull har dessutomVarje tillgång till en
direkt avläsbar penndosimeter.

Mätmetoder och arbetssätt

Taktiken rekommenderas för medmätning kort-RNI 10 S iärsom
het :
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marken;hållarei 1 överInstrumentet monteras men czacl
plats;undersker på varjetio minuterMätningE]

avläses ochfemMedelvärdet de mätningarminuternassenasteCl av
rapporteras in;

föl-för s.k.ska användas påsurvey-mätningar1-23Instrumentet
jande sätt:

utanför fordonet.Mätning görsCI
och det avlästavärdet stabiliseratsavläses såInstrumentet snartCl

värdet rapporteras in.

Insamling mätdataav

planeratför Barsebäcksverket harBeredskapsorganisationen 50ca
skamittpunkten patrullmätslingor med totalt omkring 200 Varje1

Uppgifternamellan och mätpunkter.läsa vid 20 40 rapporterasav
uppgif-Personalen där förhuvudbrandstation.till kommunens in

faxaför patrull och skablankett gång i timmenvarjepåterna enen
Länsstyrelsen ochblanketten till SSI.

Bearbetning och analys mätdataav

parallelltoch analys mätdata ska skeBearbetning inom Länssty-av
strål-för denna verksamhetrelsen och Länsstyrelsen har tvåSSI.

från för radiofysik vid Lundsskyddsexperter universi-Institutionen
för denna verk-arbetsskift. tiotali varje Ett är uttagnatet personer

hittills vid utbildning ochsamhet. Bearbetning och analys har öv-
räkne-metoder med tabeller, kartor,skett enligt manuellaningar -

handböcker.dosor och

Kristianstads länNuvarande iresurser

hälsoskyddsförvalt-Kristianstads län finns miljö- ochI utöver
hos Länsstyrel-endastutrustning några instrumentningarnas -

Kristianstad och hos räddningstjänstenCentrallasarettet ipå isen,
Ängelholms och Simrishamns kommu-Kristianstads, Hässleholms,

utbild-Räddningstjänstpersonal medellerRNI 10 S RNI 10 R.ner
finns samtliga kommuner länet.strålningsmätning ining på i

för kärnenergiolyckor omfattarLänsstyrelsens beredskapsplan ett
bl.a. antal kyrkor.30-tal förutbestämda mätpunkter, vid Någon iett

planerad för bearbetning och analysförväg detalji organisation av
finnsmätuppgifterna inte.
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Hälso- och sjukvård3.4

Samhällets åtgärder hälso- ochinom sjukvården regleras i
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763.Cl

åligger sjukvårdshuvudmännenDet landstingen och de kom-tre-
utanför landstingstår planera hälso- och sjukvår-muner som att-

den med utgångspunkt människornas behov.i Planeringen ska en-
ligt hälso- och sjukvårdslagen inriktas bara detinte skerpå som
under normala fredsförhållanden katastrofer fredpå ochäven iutan

verksamhetenpå krig. sjukvårdshuvudmani Varje har katastrof-en
för kunnaorganisation med deingripa mycket omfattandeatt

sjukvårdsresurser kan fordras fred vidi olyckor ellerstorasom an-
dra liknande händelser.

Socialstyrelsen har allmänna råd 1992:5 vägledninggett ut som
till ukvårdshuvudmännen för den medicinska katastrofberedskapen.
Råden beskriver bl.a. de risker det finnasmåste beredskapsom en
inför, vilka skaprinciper gälla för omhändertagandet, vad pla-som

omhändertagandetneringen och vården bör omfatta, vilkenav ut-
fordras,rustning hur kanorganisationen och vilka kravsom utse

gäller för informationsverksamheten.som
finns särskildaDet råd för hälso- och sjukvårdens åtgärder i sam-

band med utsläpp radioaktiva Sjukvårdshuvudmännenämnen.ett av
ska sambandi med utsläppet kunna vård människoråt fåttge som
strålningsskador informera den personalen och patientersamt egna

finns vårdanläggningarnapå händelsens medicinska risker.som om
människorMånga oroliga och vill ha frågor kommerär påsom svar

sannolikt vända till olika enhetersig hälso- och sjukvårdeninomatt
sjukvårdsupplysningen, distriktssköterskor, distriktsläkare ocht.ex.-

akutmottagningar med frågor.
och SocialstyrelsenSSI har framgått redovisningen isom av av-

medicinsksnitt 2.2 ska kunna råd hälso-åtexpertgruppen som ge
och sjukvården utsläpp radioaktiva harnär inträffat.ämnenett av

3.5 och kontrollHantering livsmedelav

Författningar3.5.1

Regler hantering och kontroll livsmedel finns iom av
Liusmedelslagen och1971 :511;ü
Lizsmedelsförordningen 1971:807.E1

livsmedelsverkStatens central förvaltningsmyndighet förär livs-
medelsfrågor. Verket ska enligt instruktionsin bl.a. tillsynutöva en-
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livsmedelskontrollenoch samordnaledalivsmedelslagen,ligt samt
livsmedelsområdetförhållandeninformera sådana inom ärsomom

tillsynsmyndigheter kommu-Lokalaför konsumenterna.viktiga är
miljöskyddsnämnder.nernas

livsmedel.föreskrifter hanteringLivsmedelsverket kan avomge
saluhållande,villkor förföreskrivaförbjuda ellerVerket får t.ex.

främmandeinnehållerlivsmedelförsäljning ämneettsomm.m. av
halt.sådant Detlivsmedel vilket överstiger visseller i ämneett enav

för hur mycketgränsvärdenLivsmedelsverket kaninnebär sättaatt
Gränsvärdenlivsmedel.får finnaseller gifterfrämmande iämnen som

efterfastställer verketradioaktivaföroreningar medför ämnen sam-
medråd SSI.

livs-för användningåtgärdsnivåerbeslutatEU-länderna har avom
händelse.liknandeeller Dessakärnenergiolyckamedel efter annanen

gällerefter särskilt besluttillämpasgränsvärden kan börja un-men
utformat rekom-nordiska länderna harmånader.der längst Detre

fö-livsmedelanvändningåtgärdsnivåer förmendationer somavom
EU-förordningen ska tillämpasdessa länder.reslås gälla Ominom

rekommendationerna.emellertid följamyndighetersvenskakan inte

Katastrofberedskap3.5.2

utformasLivsmedelsverketkatastrofberedskapenPlaner för inom av
Katastrofgruppen bestårverksledningen.katastrofgrupp underen

kontakt-verksamhetsområden och harverkets olikafrånexperterav
under-ska bl.a. utarbetasamtliga enheter. Gruppeninompersoner

beslutoch för kommunernassamverkande myndigheterslag för om
till andraska också information ansvarigaåtgärder. Den organ,ge

och allmänheten.massmedierna
ochberedskapsgruppLivsmedelsverket SSI:siär representerat

verksamhe-deltaradioaktiva ikommer vid utsläpp ämnen attett av
hos SSI.ten

Åtgärder jordbrukets områdeinom3.6

Författningar3.6.1

frågakommaväxtodlingsområdet kan i situa-Regler iinom ensom
skydd påverkanåstadkommanödvändigtdettion när är motatt av

finnsradioaktiva iämnen
skötsel-jordbruksmark s.k.skötsel den1979:425Lagen avCl om

lagen; och
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Förordningen 1979:426 skötsel jordbruksmark den s.k.om av
skötselförordningen.

Skötsellagen bemyndigar ellerregeringen den myndighet som reger-
bestämmeringen delpå områden meddela föreskrifteratt en som

skäligen kan fordras från miljöskyddssynpunkt. gäller bl.a.Det växt-
odling och spridning stallgödsel. Regeringen har skötselför-iav
ordningen meddelat föreskrifter bådapå dessa områden. Enligt dessa
föreskrifter gäller begränsningarvissa möjligheternai sprida stall-att
gödsel och krav lagringsutrymmenpå för stallgödsel. Jordbruks-
företag deli län vidare enligt föreskrifternaär hållaen tvungna att
jordbruksmark höst- eller vinterbevuxen.

anslutningI till föreskrifterna har Jordbruksverket bemyndigats
begränsadi omfattning meddela föreskrifteratt eventuellt kansom

förutnyttjas inom del geografiska områden hindraatt spridningen
eller påverkan radioaktiva efter kärnkraftolycka.ämnen Dettaav en
bemyndigande får emellertid otillräckligt för de åtgärderanses som
det kan bli nödvändigt vidta vid nedfall radioaktivaatt ett äm-av

omedelbaraDe förbud, förelägganden, restriktioner ellernen. be-
gränsningar kan fordras på växtodlingens område eller för han-som
teringen stallgödsel kommer sannolikt beslutas med stödav att av
andra lagar eller förordningar än primärt jordbruksdriften,som avser

strålskyddslagen.t.ex.
Hanteringen foder till djur regleras iav
Lagen 1985:295 foder; ochom
Förordningen 1985:879 foder.ü om

Författningarna reglerar bl.a. hanteringen foder till djur avseddaav
för animalieproduktion. Jordbruksverket får enligt förordningen -det behövs med hänsyn till människors eller djurs hälsa med-om -dela förbud eller villkor för importen, tillverkningen, försäljningen,
användningen eller hanteringen i foderövrigt även visst partiav ett
foder. Jordbruksverket har föreskrifteri foder till livsmedels-om
producerande djur och hästar gränsvärden för främ-vissaangett
mande Till dessaämnen. hör inte radioaktiva ämnen.

fodertillsatsSom får jordbrukarna enligt foderlagen använda en-
dast eller Jordbruksverketämne har godkänt. foder-Envara som
tillsats får godkännas endast den värde för djuretär ellerom av om
det finns särskilda skäl för den ska bli godkänd. Fodertillsatser,att

berlinerblått, kan användas för minskat.ex. djurensatt upptag av
radioaktiva och därmedämnen innehållet kötteti och mjölken.

Bestämmelser myndigheterna kan komma tillämpa finnssom att
också i

Djurskyddslagen 1988:534; ochCl
Durskyddsförordningen 1988:539.El
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föreskrif-meddeladjurskyddsförordningenenligtfårJordbruksverket
livsmedelproduktionföravseddabl.a. djurhur djur avter -om -

Djurskyddslagstiftningenskötas,födasska transporteras m.m.upp,
dju-skyddaråtgärdervidtamöjligheterJordbruksverket att somger

lidande.onödigtmotren
jord-förinstruktion Statensmedförordningen 1991:375Enligt
jord-utvecklingförverka positivmyndighetenskabruksverk aven

påoch rennäringen sättträdgårdsnäringenbruksnäringen, ett som
medhushållninggodmiljö,godbl.a.kraventill påhänsyn enentar

djurskydd.och gottettnaturresurserna
djur-radionukliderför igränsvärdenbeslutatharEU-länderna om

händelse.liknandekärnenergiolycka ellerefterfoder annanen

länsstyrelsernatillStöd3.6.2 m.m.

ochlänsstyrelsernastödjauppgift bl.a.Jordbruksverkets attär att
läns-bådeaktuelltblikanfackmyndighet. Detregeringens att gevara

ochskyddsåtgärderlämpligarekommendationerstyrelserna attom
vidkandjurhållning. Regeringenochfoderföreskrifterutfärda om

Tjernobylolyckanmedsambandskeddeolyckor iallvarliga så --
frågorföreskrifter ochmeddelaJordbruksverket prövauppdra åt att

ochrenskötselföretagochträdgårds-jordbruks-,tillersättningom
fiskare.till vissa

radioaktivautsläppviduppgift ämnenJordbruksverkets ett av
föreskriftereventuelltoch ävenrekommendationerblir att genom

medsamarbetejordbruksprodukter. Ikontamineringenbegränsa av
Jordbruksverket möj-beaktar ävenArbetarskyddsstyrelsen och SSI

blirjordbrukarnastråldosdenbegränsaligheterna utsattaatt som
djurskydds-medkonflikterundvikaeftervidareVerketför. strävar att

lagstiftningen

Katastrofberedskap3.6.3

skeskaarbeteför detvägledninghar tillJordbruksverket som
kärnenergiolyckormedsambandverketenheter iolika inominom

katastrofhandbok. Avs.k.utarbetatolyckorallvarligaandraoch en
genomföras.skaåtgärderomedelbaravilkaframgårhandboken som

ochroll, mål organisationJordbruksverketsocksåbeskriver samtDen
faserolikaåtgärderalternativa iochfaktaunderlag ettavangerger

ochkatastrofgrupp upprättarJordbruksverket tillsätterförlopp. en
framgåttJordbruksverketinformationscentral. är represen-somen

beredskapsorganisation.i SSI:sterat
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radioaktivt avfall3.7 Hantering av

beslut fattas avfall från skaInnan handsaneringatt tasom en om
bör framgådet den föreslagna åtgärden berättigad, dvsär göratt

skada. bör först klargöras vilkenDet individ- ochännyttamer
kollektivdos kan avfallet hand. Kost-avstyras att tassom genom om

Övervägandenanaderna beräknas. fordrarmåste goda kunskaper
hur radioaktiva både tid ochi iämnen iomsätts naturenom rum- -

och hur stråldos människan blir för.stor utsatt
Efter nedfall samband med kärnenergiolycka kani det bliett en

fråga mängder saneringsavfall. bedö-Varje situation måstestoraom
med ledning förutsättningar.sina Det går intemas attav egna ange

generella åtgärder förnågra omhändertagandet. Metoderna för strål-
skydd kan vägledning lämpliga åtgärder de enskilda fallen.ige om

Försvarsmaktens möjligheter3.8 deltaatt

Försvarsmakten har med de olika slag kunnande finns iav som or-
möjligheter stödja samhälletsganisationen åtgärder efter ned-att ett

fall radioaktiva kan frågaDet indikering,ämnen.av vara om sam-
bandstjänst, trafikreglering, bevakning, nödslakt, förläggnings-
verksamhet och människor ochsanering utrustning.av

Försvarsmakten kan ställa yrkesofficerare, anställda ochövriga
värnpliktiga efter åtagande hemvärnspersonal ochsamt eget perso-
nal frivilligorganisationerna till förfogande för de uppgifterur som
ska utföras. ABC-skyddsinstruktörerDe och andra inomexperter
radiakskyddsområdet de militära förbanden förfogar kanöversom

förstärkning för de civila myndigheterna.vara en
Försvarsmakten har hel del skyddsutrustning allmänhetien som

tillanpassad behovet C-skydd. Delar denna material börär av av
emellertid kunna användas för förbättring det personliga skyddetav

vid indikering ochäven sanering.
militära förbanden hållerDe medpå intensimeteratt utrustas en ny

Intensimeter har25. Den mätområde tidigare model-större änett
ler täckeroch bl.a. låga från bakgrundsstrålningennivåer och uppåt.-

kanInstrumentet användas dosimeter och komple-även är ettsom
till den civila mätutrustningen.ment

Försvarsmaktens fordon kan för vidutnyttjas transporter t.ex.
indikering kontamineradeinom områden. Vid höga strålningsnivåer
kan det lämpligt använda moderna pansarskyddade fordonattvara
utrustade med ABC-skydd. Försvarsmakten kan vidare ställa
sambandsutrustning till förfogande.
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och informationVarning3.9

utsläpp radioaktivaTidig3.9.1 varning ämnenavom
kärntekniska anläggningarfrån

överenskommelserSex

infor-med andraöverenskommelserhar ingåttSverige stater omsex
kärntekniska anläggningar:och varsel vid händelser imation

kärnenergiolyckatidig information vidIAEA-konventionenE] enom
SO 1987:3;

varsel rörandeDanmark informationsutbyte ochmedAvtalCl om
och danska kärntekniska anläggingarsvenska SO 1987:12;m.m

informationsutbyte och varsel rörandemed FinlandAvtal om
finska kärntekniska anläggningarsvenska och 1987:16;SOm.m.

informationsutbyte och varsel rörandeAvtal med Norge svens-om
anläggningaroch norska kärntekniskaka SO 1987:26;m.m.

vidTyskland tidig varselAvtal med Förbundsrepubliken om
och erfarenhetsutbytekärnenergiolyckor och informations-om

kärnsäkerhet och strålskyddrörande SO 1990:64;
SÖ Avtalet harAvtal med 1988:5. övertagitsSovjetunionen avD

den decemberRyssland dekret president Jeltsin 1991.3genom av

informationsutbyteavtal med Danmarkfinns vidareDet ett omom
och antalIAEA-konventionkärnkraftverket Barsebäcki ettsamt en

tekniskt bistånd.överenskommelser med olika länder om
varsel medinformation ochteckna avtalSverige ävenattavser om

Östersjön, ochPolen, Estland, Lettlanddvs Litauen.övriga stater runt
överenskommelser länderaktuellt medkan det bli ingåSenare att

Vitryssland, Ukraina, Bulgarien och Rumänien.som
åtaganden det gällerMedlemskapet innebäri EU Sveriges näratt

vid kärnenergiolycka har ökat.tidig information en

informationpåKrav

bliinträffar missöde kärnkraftverk kandet så-iOm ett ett som av
från strålskyddssynpunktomfattning det kan konsekvenserdan att

direkt ellerenligt IAEA-konventionenska konventionsstat genomen
fysiskt kanförmedling omgående underrätta deIAEA stater somav

uppgifterInformationen ska innehållabli berörda utsläpp.ett omav
anläggningens exakta läge.missödets och tidpunkt Upp-samtnatur

strålskyddssynpunkt skakonsekvenserna frångifter kan minskasom
också lämnas.

krav informationbilaterala avtalen ställer pånågotDe änstörre
vid delIAEA-konventionen Tidig skavad varning ävengör. ges en



Författningar 47

andra situationer IAEA-konventionen omfattar.än Enligtsom avta-
len ska länderna vidare utväxla förhandsinformation de kärntek-om
niska anläggningarna.

INES-skalan internationellt utarbetat hjälpmedelär ett görsom
det möjligt för eller innehavare kärntekniskaägare anläggningarav

enligt sju-gradig skala klassificera de eller olyckorstörningaratt en
inträffar deras anläggningar.isom

Ansvariga svenska myndigheter

ochSSI förSKI tillämpningen avtalen tidig varning.svarar av om
kontaktpunktSMHI föri Sverigeär varningsmeddelanden från IAEA

och länder enligt bilaterala avtal. vidarebefordrarSMHI meddelan-
den till SSI, och Räddningsverket.SKI informerarSSI länsstyrelserna.

har tillSKI uppgift skaffa utförligare teknisk informationatt en
den IAEA kan harän goda kontakterSKI med bl.a. finländska,ge.

ryska och litauiska kärnkraftmyndigheter.
Svenska myndigheter har satellitkommunikation med kärnkraft-

verken Ignalinai Litauen i Sosnouy MurmanskBor, och Kolasamt
Ryssland. Syftet framför allt säkerställaär tidig varning.att en

Information3.9.2 till allmänheten

Enligt bestämmelse avtaleti mellan och RadioSveriges ABstatenen
ska Sveriges Radio sända meddelande vikt för allmänhe-ärsom av

Meddelandet ska kunna råd hur människor ska beteten. t.ex. ge om
sig extraordinära elleri oförutsedda situationer. kan emellertidDet
också innehålla påminnelser och information praktiska frågori av
betydligt mindre dramatisk karaktär den lämnas itypav som-
Anslagstavlan i TV. skaDet vid sändningen sådant s.k.ettav
myndighetsmeddelande framgå myndigheten för dess inne-att svarar
håll. Sveriges Radio ska till meddelandet lämpligt utformatärattse
och det inte omfattning ellersin på inverkaratt sättgenom annat
menligt på programverksamheten.

Signalen Viktigt meddelande civilförsvaretspå s.k. tyfonanlägg-
underrättarningar människor olycka har inträffat ellerattom en -

överhängande fara råder de kanså söka skydd inomhus,att att-
dörrar och fönsterstänga och slå ventilationen. skaDe ocksåav

lyssna radiopå eller förTV vad har hänt och vad deatt veta som
fortsättningeni bör Signalen och meddelandetgöra. tillsam-utgör

och informationssystemetvarnings- Viktigt meddelande tillmans
allmänheten VMA. Räddningsverkets Allmänna råd och kommen-

och informationssystemetuarnings- Viktigt meddelandetarer tillom
allmänheten Meddelande 1989:4 vägledning denärmareger om
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infor-ochvidta förkanräddningstjänstenåtgärder att varnasom
mera.

olyckavidalltsåområderäddningstjänstensinomRätten enatt -
reglerasochradio TVvarningsmeddelande isända genom enett- Tele-Radio SverigesAB,mellanöverenskommelse Sverigessärskild

framgårDet1993.Räddningsverket den januari13ochABvision
sändaharräddningsledareöverenskommelsen rätt ut ettattatt enav

kanmeddelandesådantallmänheten. Ettmeddelande varnarsom
radioprogramkanalersändande isamtligabehövsdet överutom

medträffats TV 4överenskommelse harliknandeoch TV. En senare
förmedlaharRadio åtagit sigAB. SverigesNordisk Television att

och 4.kanaler, Text-TV TVTelevisionstillmeddelanden Sveriges

Ersättningar3.10

kärnteknisktillförAnsvarighet3.10.1 ägaren en

förochanläggning staten

olyckaföljdtillskada uppstårförBestämmelser av ensomansvarom
bl.a.finnsutomlands iellerkärnteknisk anläggning Sverigeii en

ochAtomansvarighetslagen 1968:45;cl
enligtförordnandenmedFörordningen 1981:327 atomansva-El

righetslagen.
innehavare Sverigeeller ianläggningenskärntekniska ägareDen -

skadan.drabbasdennormaltskautomlandseller ersätta avsom-
atomanläggningensdet kan visasinteutgårErsättning även attom

vårdslöshet. An-skadanorsakatharinnehavareellerägare genom
fåratomansvarighetslagen inteför skada enligtspråk ersättningpå

deninnehavarenellergällande än ägarengöras avmot annan
försäkringsgivare. Ansva-eller dennesanläggningenkärntekniska

begränsadhuvudregelnenligtanläggningarför Sverigerigheten i är
milj.belopplägre 100olycka.förkronor Ettmilj. varjetill 2001 -

mindre.riskernadäranläggningarför ärgällerkronor vissa-
kanersättningsberättigad ersättningintedenOm är avsom

lämnaranläggningenkärntekniskatill deninnehavarenellerägaren
utbeta-kanbeloppsammanlagdahögstaersättning. Det somstaten
miljar-närvarandeför 3inräknat,anläggningsägarenslas, äransvar

ska utgå.ytterligare ersättningbeslutakanRiksdagenkronor.der att
denhögomkring sågångermiljarder kronorGränsen 3 är tre som

internatio-Paris-konventionensförekommernärvarandeför isom
nella regler.
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Internationella3.10.2 överenskommelser

finns konvention skadeståndsansvarDet det kürntekniskainomen om
området från Paris-konventionenår 1960 och konventionen om
supplerande från Bryssel-konventionen.år 1963 Bådastatsansvar
konventionerna har utarbetats förinom OECD-samarbetetramen

Åroch reviderades tilläggsprotokoll år 1982. 1963ettgenom an-
förinom arbete konventionIAEA:säven skade-togs ramen en om

ståndsansvar det kärntekniska området Wienkonventionen,inom
Åri med Paris-konventionen.överensstämmer 1988stort settsom

protokoll till och Wien-konventionerna.Paris-antogs ett gemensamt
Protokollet har förbättrat de skadelidandes möjligheter ersätt-att
ning.

3 .10.3 efterErsättningar Sverige Tjernobylolyckani

Förbud sälja livsmedel med hög halt radioaktiva kanämnenatt av
leda till merkostnader eller inkomstbortfall för företag jord-inom
bruket, trädgårdsnäringen eller finnsrennäringen. Det inga gene-
rella regler för förlusterdeersättning eventuellt uppstår.om som

Efter Tjernobylolyckan fick företagantal Jordbruksverketsinomett
tidigare Lantbruksstyrelsens ansvarsområde möjligheter till ersätt-
ning genom

Förordningen 1986:621 till jordhruks-, trädgårds-ersättningCl om
och renskötselföretag till fiskare med anledningvissasamt av
Tjernohylolyckan;

Föreskrifter från jordbruksverket kompletterar förordningen
Förordnin 1987:64 för merkostnader och för-ersättningEl en om
luster anledning Ternohylolyckan till dem för sittme av fiske, som
uppehälle beroende jakt, bär- eller svampplockning.är av

merkostnaderFör och förluster uppkommit efter den juli1 1994som
har dessa förordningar och föreskrifter ersatts av

Förordningen 1994:246 merkostnaderersättnin vissaCl om
och förluster med anledning olyckan;Tjernoav y

ordhruksverksStatens föreskrift SJV FS 1994:132 ersätt-El om
til renskötselföretaiförning merkostnader och förlustervissa

med anledning ylolyckan.Tjernoav

renkött kasserasFör vid slakt lämnas för köttvärdet,ersättningsom
slaktkostnaderna, det förlorade pristillägget kostnaderna församt

kontroll,provtagning, cesiumanalys och kyllagring inkl. kostnader
för hantering resultateti på analysen. köttväntan Kasseringav av
kan utsträckningi förhindrasviss tidigareläggning slaktgenom av
eller utfodring lämnas därförErsättning förstaigenom av renar.

4 15-0171
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denslakten kantidigareläggningändamål.för dessa Genomhand av
cesiumhalt.lågköttet harnäräga enrum

Jordbruksverketssammanlagda ersättningarna inomDe ansvars-
milj.kronor.till 680budgetåret 199394område uppgår t.o.m. ca

första dvsredanutbetaladesbelopp året,dettahälftenNästan av
trädgårds-ochjordbruks-erhöllUnder det åretbudgetåret 198687.

till utgjor-medan rennäringenmilj.kr0nor, ersättningenföretag 204
endastutbetaladesföljdeUndermilj.kronor. årende 117 ensom

trädgårds-ochjordbruks-tillbeloppendel de totalamycket liten av
sammanställningenframgårtotala beloppenDenäringen. somav

följer.

Budgetår Milj. kronor

321198687
68198788
54198889
42198990
70199091

199192 55
38199293
30199394

efternedfalletföljdtillkostnaderna för ersättningtotalaDe av
tillåtnaför den cesium-gränsvärdetberoendeTjenobylolyckan är av

tidenframåtoch i gräns-årrenkött. 1986halten Från maji ett var
EnligtBqkg.det 1 500Bqkg. 1987junivärdet Från300 är en

tillämpatsBqkg, igränsvärdetskulle 6 000överslagsberäkning som
kostnaderna.halveratha199192-9293under budgetårenNorge,
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HändelseförloppetKapitel

4 i scenariot

Upptakten4. 1

kvällstidning kontaktarEn till annandag denpingst 23natten maj
informationschefen1994 vid RyktenSSI. kärnkraftreaktorsäger att en

område sydosti har havererat.Sverige Enligt uppgifter frånett om en
icke källa detnamngiven risk för utsläpp.är Exakt denstora var
påstådda olyckan har eller vilken omfattningägt utsläppenrum san-
nolikt får kan källan inte uppge.

Informationschefen ringer tjänstgörande strålskyddsinspektören vid
kontaktarSSI. ocksåHan generaldirektörSSI:s och de informations-
vidansvariga SKI, SMHI, IAEA, Miljödepartementet och systermyn-

digheterna de nordiska länderna.i har hörtIngen Strålskydds-något.
inspektören beslutar beredskapsgruppen den första kretsen iatt -
beredskapsorganisationen ska kallas efterin. En dettimme första-
beskedet generaldirektören och ytterligareär tjänstemän platspåsex

lokaler. Klockani SSI:s bara påär ännu 5 morgonen.
Fler och fler tidningar, radiostationer och TV-kanaler i Sverige hör

under de timmarna tillnärmaste försig SSI det ärattav veta om
mycket allvarlig olycka har inträffat kärnkraft-isant att en ett av

verken kontinenten.på följandeDe hartimmarna informations-nere
enheten beredskapsgruppeni fullt med massmedier-påattupp svara

frågor. Samtliga enheteningår platsi på tidigti skede.ärnas som ett
Flera försöker de kontakter det möjligt vid dennaärgenom attsom
tidpunkt klara ryktet talar någon vadatt ut santom vetom som-
har hänt och falli så Uppgifterna motsägelsefulla tyderärvar. men
på haveri harsvårt inträffat och utsläpp radio-att ett att ett stort av
aktiva har skett eller kommerämnen ske.att

Beredskapsgruppen konstaterar ingen de helau-stationäraatt av
tomatiska mätstationerna hari Sverige indikation.någon Detgett
har hellerinte kommit meddelandennågra devia nyinstallerade
satellitbaserade kommunikationssystemen ska förmedla infor-som

mellanmation svenska myndigheter och kärnkraftverk andra län-i
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uppdrag SSIhär slaget.det Påmed ryktenvanligtder. Det är avav
centralaochlänsstyrelsersamtliga7-tidenvidAlarmmeddelar SOS

detta stadium. Detvad påsamverkansmyndigheter går sägaattsom
läns-vidbeslutsfattaren varjevakthavande VBtelefon tillsker på

landshöv-flesta hålldegruppfax. påmed orienteraroch VBstyrelse
ocksåfår allmänhet in-Försvarsdirektören ilänsrådet.ochdingen

redanharlänspolismästaren. Någraflera länformation i även-
Vakthavanderyktas.vadhörtnyhetssändningarradions somgenom

myndig-centralafrån debeskedytterligareavvaktauppdragfår i att
skaffaförsökasjälvdröjermeddelandenaskaheterna ommen --

beredskaps-kallalänsstyrelser inSamtligauppgifter.fler attavser
ytterligare.klarnatförrän lägetinteorganisationen men-

uppgifterna nå-officiellaförstadekommerKlockan 10.00 attom
internationella atomenergi-från denBeskedethänt.har ärgot

Rädd-ochunderrättar SSI, SKISMHIIAEA, viaorganisationen som
mil frånknapptreaktor 100inträffathaveri harningsverket: iEtt en

olycksförloppet.hävahar gåttsydkusten.svenska inteDet ännu att
sannoliktkommerradioaktivautsläppomfattande ämnen attEtt av

ochfårsamtidigt SKISSINästanloppet någraske timmar.inom av
vidavtalenbilaterala varningenligt deinformationockså enom

tydli-mycketskullför denblir intebildenkärnenergiolycka, men
centraladeochlänsstyrelsernaallaunderrättar påSSI nyttgare. -

informa-fårRegeringskanslietsamverkansmyndigheterna. samma
fax.tion per

beredskapsorganisationenhelabeslutargeneraldirektörSSI:s att
beredskaps-plats haralla påtiden detUnder innankallasska ärin. tar

deförfrånväderprognos SMHI när-fåttbegäranpå engruppen
vindarsydostligaFriskaalarmerande.dygnen. Prognosen ärmaste

närvarande Detför i Europa. äruppehållsväder rådermed norra
tillundersödrarisk för Sverigeemellertid i nattensenarestor regn

utsläppfrånradioaktivadebedömertisdagen. ämnenaSMHI ettatt
loppetsödra Sverige inomreaktorn kommer nåhavereradedeni att

dygn.ettav

Länsstyrelserna agerar

gäller.de planer Iläget enligtdet härhandlarLänsstyrelserna i som
lands-beslutsfattarenvakthavandeKristianstads län underrättart.ex.
beslu-Landshövdingenlänspolismästaren.länsrådet ochhövdingen,

kal-skaberedskapsorganisationLänsstyrelsenspersonalen iatttar
försvars-länsrådet ochlandshövdingen,län fårMalmöhuslas in. I

inträffat. Länsledningenharbesked någotdirektören attomsamma
åtgärdervilkaför diskuteraLänsstyrelsenträffasMalmö påi att som

ungefärlänsstyrelserAndra på sättska vidtas. somsammaagerar
myndigheter.bådadessanågon av
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första plats beredskapsorganisationenDe på i hos Länsstyrel-är
Kristianstads län några efter kli minuter Samtidigt1.00. beslu-1sen

Länsstyrelsen Malmöhus län kalla den mindrei in beredskaps-tar att
den s.k. analysgruppen, räddningschefen beredskap ochigruppen

strålskyddsfysiker från Malmö allmänna försjukhus hjälpaen att
Länsstyrelsens ledning klargöra läget. förAvgörande Länsstyrel-att

beslut kalla hela beredskapsorganisationeninteännu ärattsens
det tid de radioaktivainnan når ochSverige detämnenaatt tar att

tills vidare räcker med analysgruppen.
Båda landshövdingarna söker redan detta stadium kontaktpå med

regeringskansliet. talar med företrädareDe för Försvarsdepartemen-
och för Miljö- och naturresursdepartementet,tet gemensamtsom

håller förbereda tillsättandet krisgrupppå inom regerings-att av en
kansliet. ska samla information,Den bedömningar och föreslågöra
åtgärder kan behöva beslutaregeringensom om.

Beredskapsorganisationens4.2 inledande
åtgärder

första beredskapsorganisationenDe i under förmiddagensom an-
länder försökertill skaffaSSI information från ochSKI, IAEAmer
från kärnkraftverk och myndigheter andra länder föri inhämtaatt
uppgifter från utomlands.mätningar försöker kontaktSSI med
uppgiftskällan. Meteorologen beredskapsorganisationeningår isom
skaffar information väderförhållandena från SMHI. Bemanningenom
utökas efter hand. finns relativtDet mycket uppgifter olyckansnu om
karaktär. första uppskattningEn utsläppetsgår omfatt-göraatt av
ning. kanDe ingår i organisationen börja genomföra de förstasom
beräkningarna konsekvenserna i Sverige.av

Avsikten ska utarbetaSSIär efterinom två timmaratt prognoser
hotet blivit känt. sker samarbete medDet ochi Resul-SKI SMHI.att

första handi spridningsprognos, deär områdentatet en som anger
landet kaninom drabbas radioaktiva och ned-ämnen närsom av

fallet kan komma ske. kan s.k. källtermsbe-Om SKI göraatt en
dömning har möjligheterSSI snabbt fram åtminstoneatt en grov
dosprognos och riskbedömning. riskbedömningDenna under-ären

förlag rekommendationerSSI:s till länsstyrelserna skyddsåtgär-om
der.

beredskapsgruppSSI:s inleder också diskussionernanu om en even-
tuell ochutrymning jodtabletter.intag begärSSI skaSGUattom av
förbereda flygplan för flygmätningar. Beredskapsgruppenett startar
arbetet med ochorganisera samordna de nationella mätinsatserna,att

hur hosmätningarna kommunerna ska genomföras och vilkaange
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förberedaskakontraktslaboratorierspeciallaboratorier SSI:s som
försöks-landet. föreslagnaolika delar Debörja ipåsig mätaatt av

Underbete.korna kvarbesked låta påfårgårdarna uteattom
finns personalfrån massmedierna.antalet samtal Detökartiden som

blirbesked. detfrågor ochuppgift Trotstillhar påatt gesvara
överbelastad.ordentligtinformationsenheten med gången

frånmeddelande IAEA12-tiden ytterligarefår vidSSI attett om
länsstyrelsersamtligaoch informerarhar skettutsläpp nyttett

detförvaltningsmyndighetercentralarad andraoch somomen
ochgäller bl.a. tidenkänner till.beredskapsorganisationen Detnu

flesta centrala ochomfattningen. regio-utsläppet ochför Deplatsen
ochuppgifter radioredan skaffathar då vianala myndigheterna sig

beredskaps-katastrof- ellersammankallahålleroch sinapåTV att
läget.inställa börjarefter kan sig igenomDe ett tagsomgrupper.

motsvarandekontakt medpersonalen vidliksomFlera SSI myn-tar
defortsätter följamyndigheternaandra länder. Alladigheter i att

ochoch TV-sändningarna. SKIutländska radio- SSIsvenska och
Miljö-med statssekreterarenregeringskansliet och talar iinformerar

Livsmedelsver-Jordbruksverket ochnaturresursdepartementet.och
Jordbruksdepartementet.information tilllämnarket sin

information.eftermiddag hel delannandagensfinns underDet en
klefterJordbruksverketbehöver råd.jordbrukareMånga straxtar

RadiomedkontaktAlarm Jönköping SverigesSOS i12.30 via --
meddelande till allmänheten VMA.Viktigt Deför sända ettatt

ochSmålandmellanRiksväg ochjordbrukare söder 40 gränsenom
Östergötland låta13-nyheternahar mjölkkor i attuppmanassom

ocksåmjölkning. börefter kvällenskvar inomhusdessa Destanna
innevistelse.för dagarsfoder ochtill djuren har någravattenattse

infor-möjligtmycket foderEnsilera och plasta Sammain så som
länsstyrelserna.fårmation

Länsstyrelsen kallar personalin

personal. kärvt.södra börjar kallaLänsstyrelserna Det gåri Sverige in
13.30-tidenVidoch medbortresta kan gång.inte nåsMånga är en

personal plats.länsstyrelserna emellertidhar de flesta på För Läns-
hälften beredskaps-ungefärKristianstads län gäller detstyrelsen i av

län låter analysgruppenLänsstyrelsen Malmöhusorganisationen. i -
åtgärder.ochbedöma läget beslutaunder ledning länsrådet omav -

planeringschefen, informations-försvarsdirektören,ingårI gruppen
enhe-handläggarebeslutsfattaren ochchefen, vakthavande inomtre

tidigareEnligt kallelsenoch räddningstjänst.för beredskapten som
ochräddningschefen beredskap länetredovisats deltar iiäven en

andravidtill ungefärstrålskyddsfysiker. Arbetet går på sättsamma
länsstyrelser.
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kontaktar Länsstyrelsen Mal-Kommunalrådet Ystads kommun ii
lyssnatfår information vad sker. harför påHanmö att om sommer

fö-och ha snabbt besked vad kommunen skanyheterna vill ett om
människor kvar Ska kommunensig. Kan organiserastannareta en
barn kvinnor Vilka besked ska kommun-och gravidautrymning av

värd för forskar-ledningen invånarna Kommunen står som enge
Östersjöländernakonferens veckan. Fleramiljön i inter-iom senare

nationellt föreläsare delta. har redankända kommer Någraatt an-
konferensen genomföras eller ska den ställaslänt. stårin VemKan

ochdet fallet för kostnaderna Kommunalrådet påstår sigi senare
vill ha svar.

förfrån massmedierna och allmänhetenMånga ringer att veta
vad hänt och för råd eller andra besked. Belastningen påattsom

från eftermiddagenpersonalen blir redan början mycket Understor.
kommer allt fler till beredskapsorganisationen för hjälpa tillatt att

Även Alarm Skåne och de olika polisdistrikten fårSOS i ettsvara.
antal samtal från oroliga vill vad sker och hur destort vetasom som

kan skydda de radioaktiva ordinarie lunchekotsig Detämnena.mot
handlar bara kärnenergiolyckan. Länsstyrelsen Malmö samrå-iom

företagetder med Telia hur ska klara teletrafiken det gällerom -
bl.a. fastställa vilka prioriteringar måste göras.att som

flesta vid Länsstyrelsen Kristianstad har be-De tjänstemännen i
gränsade erfarenheter de ledningsuppgifter frågadet ärav som om.
Länsstyrelsen avvaktar fler besked den beredd beslutainnan är att

åtgärder. Analysgruppen vid Länsstyrelsen Malmöhus län fort-iom
med översiktligt planera den mätverksamhet kommersätter att som

fordras. reda bl.a. hurGruppen på många instrumentatt tar som
kan disponeras och preliminär plan för denhur ska för-gör upp en
dela dessa. Chefen för s.k.den fältgammagruppen vid Institutionen
för radiofysik Lund blir ombedd komma till Länsstyrelsen.i att

Analysgruppen omkring klkan från bemanna skift13.00 iett
Länsstyrelsens upplysningscentral. Belastningen blir redan från bör-

vad egentligen klarar. försö-centralen Analysgruppenjan större än
ker också kontakt med ledningen för kommunerna länet,i men

Äventeleförbindelserna hårt ansträngda och det tid. möjlighe-är tar
sända fax påverkade. bör enligtKommunernaärterna att gruppen

kalla delar beredskapsorganisation och inkvar-in sin överav se
teringsmöjligheterna. rekommenderar vidare vakthavandeGruppen
brandbefäl kommunerna kontrollera deni mätutrustningatt
räddningstjänsten förfogar och instruktionen förigenomöver att

med personalen. lokala polismyndigheterna fårmätningarna De in-
formation polisens sambandscentral länet den beredskapvia i om

fordras för deras del.som
Vid 14-tiden har Länsstyrelsen Malmö fått kontakt med led-i

alla kommunerna Staffanstorpsningen kommun. Länsstyrel-i utom
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tillmed informationKristianstad har någoninte gåtti ännu utsen
kris-dragitFlera harlänets kommuner. intitiativ igång sinapå eget

förfall kontakt med Länsstyrelsenochledningsgrupper i några tagit
fortfarandede Beskeden de kanvad ska ärgöra.att veta som

knappa.

beredskapsorganisationSSI:s

Kl beredskapsorganisation det bemannad.14.30 SSI:s iär närmaste
finns företrädare för flesta samverkande centraladet också deNu

statliga myndigheterna hos bl.a. Räddningsverket,SSI, SKI, SMHI,
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Socialstyrelsen. Några av
dessa myndigheter har kunnat hälf-själva ihopinteännu änmer

det antal katastrof- eller beredskaps-ska ingå iten av personer som
förlänger tiden för myndigheterna skaDet går åt attgrupperna. som

kunna skaffa kunskaper.sig
Företrädare för länsstyrelserna efter kl medkontakt15straxtar

de båda försvarsområdesbefälhavarna Skåne chefen föri P7F0 1 1-
chefen förYstad och Hässleholm för höra vad dei P 2Fo 14 i att-

militära förbanden kan bidra med. Försvarsområdesbefälhavarna
möjligt återkomma medlovar besked.såatt snart som

förLedningen beredskapsorganisation bedömer redanSSI:s un-
kander första dagens eftermiddag den väntade beläggningenatt

komma bli kraftig det blir nödvändigt medså sanerings-att att
därföråtgärder. nationella för samlasDen saneringexpertgruppen

medlem-till första överläggning redan tidigt skede. Flerai etten av
har uppgifter beredskapsorganisationen ochi iexpertgruppenmarna

plats sedan åtskilliga för arbeta med andra uppgif-på timmarär att
kal-medicinska och det vetenskapliga rådetDenter. expertgruppen

för informationlas läget.in att om
Problemet det finns uppgifter myndig-inteär ännu göratt attsom

heterna kan alla frågor. breder människorhosOron sig iutsvara
del landet. Flera länsstyrelserna södra känneri Sverigestoren av av

hög grad detta. Massmedierna, kommunerna och allmänheteni av
ställer hela tiden frågor: farligt det dethär Vilka kommerHur är att
drabba Vad ska till Vad tänkervi ni görata oss

Åtskilliga hänvisar till uppgifter ochhar lämnat radioSSI isom
och länsstyrelserna har fåttTV Ettinte tjänstevägen.ännusom

problem länsstyrelsernapersonalen vidmånga inteinomärannat att
har deltagit ledningsövningar eller spel och har erfaren-i inte någon
het den arbete det fråga Till detta kommerär atttypav av som om.
flera de för familjer.också oroliga Kristi-tjänstgör sina Iärav som
anstads län det flera olika skäl informationsverksam-svårtär attav

fungera.heten Beskeden Länsstyrelsens personal lämnar äratt som
ofta ofullständiga och flera fall motstridiga.något i
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Samarbete mätningsresursernaom

Länsstyrelsernas huvudsakliga uppgift det härpå stadiet för-är att
bereda mätningar. Företrädare för länsstyrelserna Kristianstads ochi
Malmöhus län träffas kl för14.30 organisera samarbete. Läns-att ett
styrelsen Malmöi beslutar Kristianstads län ska disponeraatt ett
tiotal överskottsinstrument. Länsstyrelsen Kristianstad hari själv
tillgång till två instrument. finns ocksåDet några Centralsjukhusetpå

Kristianstad.i Miljöskyddsförvaltningarna länetsi kommuner och
räddningstjänsten fyra kommunernai har också instrument.av ett
Hälften det antal Länsstyrelsen Malmöi överlåter till Länsstyrel-av

Kristianstadi utbildningsinstrument.är andra femDe instrumen-sen
avsedda för denär cirkeln ochyttre fördelade.ten inteär ännunya

Företrädarna för de båda länsstyrelserna beslutar mätningaratt
ska Åhusske vid tiotal brandstationer längs kusten mellan ochett
Trelleborg. Länsstyrelserna skamätningar varjegörasattenas om
halvtimma med början så möjligt. Rapportering ska skesnart som
till både länsstyrelserna och SSI. Institutionen för radiofysik Lundi

har kontrakt med fårSSIäven uppdragi organiserasom att- -
med luftfilter.mätningar Länsstyrelsen Malmö beslutari igöraatt

ordning luftpumpartvå för sådana mätningar.
och skyddsutrustningMät- ska användas de båda länenisom -

mätinstrument, TL-dosimetrar, jodtabletter och halvmasker börjar-packas under eftermiddagen förrådet hosi Länsstyrelsen Malmö.i I
upplysningscentralen vid Länsstyrelsen tjänstgör nu sex personer
enligt den ordinarie bemanningen och två analysgruppen.personer ur

Även flera länsstyrelser medgår Viktigt meddelande till all-ut ett
mänheten radio ochi TV. Först vidi 15.30-tiden länsstyrel-äretern

läneni med kärnkraftverk Kalmar, Malmöhus ochtreserna av -
Hallands län. Kl har alla17.00 länsstyrelserna södra ochi mellersta

fåttSverige information.sin blir problemDet för sändnings-ut
ledningen de olikai kanalerna hade föredragit kunnasom att sam-
ordna utsändningarna. Beskeden relativt kortfattade:är ännu Det är
klarlagt utsläpp radioaktiva haratt ett radio-ämnen Detägtav rum.
aktiva molnet på södraår Sverige. bereddväg Var ochgå inmot att

inomhus fönstrenStäng och ventilationenstanna denstäng iav ut-
sträckning det Täckgår trädgårdslanden medöver något Lantbru-
karna bör in så husdjurenmånga möjligt foder,ta Ta inav som om
det går bil ellerHa traktor beredskap bostadeni nära Begränsaen
ventilationen där det går djuren skada radioLyssna påutan att tar
eller på TV Länsstyrelserna också de rekommendatio-se upprepar

till jordbrukarna Jordbruksverket tidigare gått med.ner som ut
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Spridningsberäkningar
källorandraochuppgifter från IAEA, SMHIoavbrutetfårSSI nya

klargöragällerberäkningar. Detfortlöpande sinaoch över attser
konsekven-och vilkasprider sigradioaktivasnabbt dehur ämnena

ochmedArbetet organiserafå.kommerspridningen att sam-attser
beredskapsgruppen.fortsätter inationellade måtinsatsernaordna

södraområdenhur istadiumdettapå sägasvårtDet är storaatt
frånKontakternanedfallet.beröraskommerSverige mass-att avsom

eftermiddagen.under helaarbeteockså mycketorsakarmedierna
presskonferens.välbesökt18-tidenvidordnarSSI en

redovisarochutsläppetkäntvadStabschefen berättar är omsom
detspridningsprognosenEnligt väntasden ra-senaste prognosen:

Medtisdagsödra Sverigekommamolnetdioaktiva in över morgon.
väderleksförhällan-ochutsläppetharkunskapden SSI just omnu

rekommendera utrymningnågonkommerdena inteinstitutet avatt
utdelningheller någonrekommenderardjur. inteochmänniskor SSI

anläggningfrån ivid utsläppgenerelltgällerjodtabletter. Det enav
länsstyrelsernainformeratharGeneraldirektörenland. omannatett

skaavvakta.dem DerekommenderatochbedömningarSSI:s att
molnetområden därmänniskorråda ibereddaemellertid attvara

fortfarandeinomhus. Detmöjligt,det ärär stannaatt, ompasserar
beredskapsorganisationen.helamycket iväntan

krisgruppbildarRegeringen

ochMiljö-chefen förregeringskansliet inrättarInom naturresurs-
be-deförchefernaochmedsamråd statsministerndepartementet i

aviseradedeneftermiddagenunderfackdepartementenrörda sent
placeradeinformationscentral. Båda i Rosen-och ärkrisgruppen en

Statsrådsberedningen,förföreträdarebestårbad. Krisgruppen av
Jordbruksdepartemen-Försvarsdepartementet,Justitiedepartemnetet,

föredraskanaturresursdepartementet. GruppenochMiljö-ochtet
tillkomstför Gruppensförslagoch regeringen.bedömningarsina

lokalaochregionalacentrala,förskyldighetenändrar inte på myn-
ansvarsområden.sinadigheter inomatt agera

förbereda hör:behövakankrisgruppenåtgärderTill de
allvarliga si-denmassmediernainformation viaRegeringens omEI

tuationen;
detanledningmedriksdagentillmeddelandenRegeringens somavE]

inträffat;har
ellerverksamhetför i tvåskalänsstyrelseBeslut att svaraenCI om

flera län;
myndigheter;förfogandetill åtställaBeslut att resurserEl om

olika åt-konsekvensernaÖverväganden ekonomiskade avomCI
radio-frånlivsmedelförbud vissaoch utnyttjagärdsnivåer attom

områden;kontamineradeaktivt
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Förordning till jordbrukare,ersättning trädgårdsodlare m.fl.C1 om
med anledning nedfallet;av
Beslut tillstånd för jordbrukare använda mark liggerCl iom att som
omställning; och
Beslut lättnader bestämmelsernai vinterbevuxen mark.Cl om om

Representanter för Räddningsverket,SSI, SKI, Livsmedelsverket,
jordbruksverlzet och de berörda länsstyrelserna kallas till regerings-
kansliet för biträda arbetet.iatt

Militära resurser

Försvarsområdesbehälhavarna omkring kl de båda17.30 läns-ger
styrelserna besked de militära förbanden Skåne omedelbartiattom
kan ställa samverkanspersonal till förfogande. Länsstyrelsen Mal-i
möhus län har möjligheter under tisdagen tolv militära indike-att
ringspatruller från ochFo Länsstyrelsen11 i Kristianstads län åtta
patruller från Fo Samtliga kommer14. utrustade med inten-att vara
simeter Båda länsstyrelserna25. kommer kunna disponera 400 åatt

värnpliktiga,500 hemvärnsmän eller från frivilligor-personer
ganisationerna för bevakning och avspärrningar. militäraDen per-
sonalen kan också hjälpa till med Senareatt transportera vatten.
under veckan kommer kunnaFo 11 bidra med militärpolis-att ett
kompani för kvalificerade bevakningsuppgifter och trafikdiri-mer
gering. harFo möjligheter14 låta trafikpluton delta.att en

Båda länsstyrelserna bedömer de militära kommeratt resurserna
behövas. Polisen får förfoga den personal skaöveratt användassom

för bevakning, och trafikdirigering.avspärrningar Länsstyrelserna
återkomma till försvarsområdesbefälhavarna behovetattavser om

transporter.av
Länsstyrelsen Malmöhusi län beslutar sambandi med den stabs-

orientering börjar kl 18som att
Kalla allin personal beredskapsorganisationeni till 4D nästa

och förstärka med dem näringslivsenheteninomattmorgon somarbetar med lantbruksfrågor;
Flytta ledningsbussen från Lund till Ystad för kunna förbättraCI att
sambandstjänsten;
Tillsammans med AlarmSOS utarbeta särskild plan för alar-D en

personalen i mätningsorganisationen.mering av

Länsstyrelserna Kristianstad ochi Malmö börjar vid ZO-tiden att
köra instrument och skyddsutrustning till räddningstjänsten deut i
kommuner ska utföra mätningar. Länsstyrelsen Malmö kom-isom

med räddningschefenöverens kommuni Lomma dis-mer attom
indikeringsinstruktörerna länet hani förtjänstgörponera en av -

dagen utryckningsbefäl för det behövs medverka medsom att om-
rådgivning sambandi med kommunerna instrumenten.att tar emot
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Utfrågning i TV

före-utfrågningmedfrån klsänder 20.304TV stort avett program
och Detorganisationer.företagmyndigheter,antalförträdare ett

huruvidaolikaharlänsstyrelser meningarfleraframkommer omatt
hundraknapptjodtablettertillhar tillgångmänniskorde ettsom -

dessakärnkraftverken skaområdenai närmastinvånare tatusen -
centrala lagerutdelade tabletternadefinnseller Detinte. utöver av

företrädare iMalmö.Stockholm och SSI:sjodtabletter i programmet
jodtabletter.utdelningrekommenderar någoninte av

detframgårockså,diskuteraseller utrymninginteUtrymning av
påframkommitdetutfrågningen. SSI:s representant somupprepar

harinformation institutetMed denpresskonferensen 18. om
kom-väderprognosernaochtillavståndetkaraktär, Sverigeolyckans

ochmänniskorrekommendera utrymningnågonSSI inte att avmer
för-brådskandeenligtinnebär SSI:sdjur. Utrymning representant en

uppehållsplatser, sånormalafrån derasmänniskorflyttning attav
stråldoser. Vidhögatidsperiod slipperkortunderde utrym-enen

återvändaska kunnamänniskormedmyndigheternaräknarning att
bildatshardetförutsattdagar, inteeller någranågon ettinom att

saneringsåtgärder. så-omfattande Ikräverbeläggningsfält ettsom
hållstadigvarande bosättning påtillfällig ellerdant fall kan annaten

effektiv bör utrymningfulltblinödvändig.blikomma För att enatt
färdasmänniskornedfallet Omske innan äger ett ra-genomrum.

förlorad. Ris-medhela utrymningenmoln kandioaktivt vinsten
människorna inom-blir högrestråldosernaken änär stannatatt om

nedfallet.underhus
fattasflyttning kanstadigvarandetillfällig ellerbeslutEtt un-om

hotsituation.beslut iutrymningmindre tidspressder än ett enom
för-mindrefaktaunderlag.grundas bättre Enkan dåBeslutet på ett

avseddaåtgärdernaeftersomroll,spelar ärdröjning inte så attstor
grunddosen påmånaders sikt.fleradoserna Denminska på extra av

avstyrda dosen.totaltförhållande till denlitenbeslut blirfördröjt iett
villlänsstyrelsernaåtgärder.tvingande EnhärSSI är även emot av

dem.skajodtabletterkommakangravida kvinnor över taatt som
gravida kvinnorrekommenderalänsstyrelseEn överväger attannan

sig norrut.att avge
männis-berättar mångaför polisenFöreträdare i programmet att

Stock-Smålandslänen ochfråneftermiddagenkor under rest norrut
länolikafrånframgår ocksåholmsområdet. Det attrapporterav

rekommenda-Jordbruksverketsföljtallmänhet harjordbrukarna i
mjölkning.efter kvällens Debehållit kornahar inneDetioner. som

högdräktigaförsta handungdjuren -ihar inhar tagitävenutrymme
skördarflestabli slaktmogna.börjar De grön-och djurkvigor som

förtiden såanvänderbehov och övrigtför dagars ifoder några att
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långt möjligt till byggnaderna och reglera ventilationentäta till djur-
och foderutrymmena.

presskonferensNy

harSSI presskonferens före midnatt och rekommenderarstraxen ny
alla Kronobergs, Blekinge,i Kristianstads, Malmöhus och Hallands
län södra deleni Kalmar län hålla inomhussig undersamt attav

och förutsatt detta leder tillinte andra skad-natten attmorgonen,
liga effekter för människor och djur eller för samhället i övrigt. De

yrkeni sina måste ska kunnasig det. de skaMengörasom utge se
till de det friainte i de flyttarär mellan närlig-än signäratt ute mer
gande byggnader eller till frånoch bilen. kan gälla jordbrukareDet
och anställda hemtjänsten,inom sjukvården, polisen och räddnings-

ellertjänsten personal ska utföra nödvändigasom transporter.
Alla bör emellertid avvakta besked radionsi sändningarnya un-

der Länsstyrelserna har redan tidigare fått informationmorgonen.
detta och rekommendationenåterger meddelandeni vidom som

upprepade tillfällen radiogår ochvia TV. Många tillringerut nu
länsstyrelserna, del informationspersonalen vilar ochstormen en av
de harringer talasvårt med Polisennågon. meddelarattsom att
den kraftiga trafiken fortsätter.norrut

4.3 Något produktionen livsmedel iom av
Skåne

jordbruket4.3.1 och trädgårdsnäringen
Jordbruket och trädgårdsnäringen Skåne hari omfattningstoren
och väsentlig betydelse för livsmedelsförsörjningen i Sverige. deI
båda Skåne-länen finns runda tali

% landets17 åkerareal ha500 000D av ................................ ..50 % landets växthusyta milj.1,6 m2u av ............................. ..50 % arealen för frilandsgrönsaker ha000CI 7av ............. ..landets15 % nötkreatur 12 mjölk-%El av av
produktionen djur240 000.................................................. ..36 % landets svin 830 djur000|:| av ........................................ ..landets20 % fjäderfän milj. djur2El av ................................ ..

Den delen jordbruksmarkenstörsta används för växtodling, dvsav
för produktion brödsäd höstvete, ochvårvete förrågav samt- -fodersåd, baljväxter, oljeväxter, sockerbetor, och foderväxterpotatis

ska användas till ensilage.som
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s.k. omställnings-delträda.liggermarken En ärdel iEn annanav
brukbeslut. harliusmedelspolitisza tagits iDenmark enligt års1990

använd-eller pålivsmedelsproduktion väntarför än annanannat
EU-medlemskapet.ändrasReglernaning. genom

hållerjordbruket Skånehusdjur i ärDe som
kalvar;ochmed kvigorMjölkkor

inomhus;ochbeteungdjur ungtjurarkor och påKöttdjur -
slaktsvin;galtar ochmed smågrisar,modersuggorSvin -

Får;
ochslaktkycklingarvärphöns,Fjäderfän gäss;-

Bin;
travhästar;ochbaraHästar nästan sport--

hägn.Hjortdjur i

blommor,köksväxter,produktionomfattarTrädgårdsodlingen av
delenplantskolealster.och Denfrukt, bärkrukväxter, största av

jordbruksmark.skalaodlas relativt påköksväxterna i stor

livsmedeldistributionenochFörädlingen4.3.2 av

medtillsammanns två pri-produktionsställenSlzånemejeriers tarsex
dominerandeSkanezall mjölk Skåne.hand ivatägda ärmejerier om

ochKävlingeslakterierhar islakteriverksamheten. Företagetinom
charkuterianlägg-ochstycknings-antalochKristianstad stortett

ochslakteri-företagprivatägdaockså flera inomfinnsDetningar.
Helsingborgslakterierbl.a. icharkuteriverksamheten två större-

slakterianläggningar.småskaligaochUgglarpoch sex-sju
ocksåemellertid mångafinnspackeri Skåne.har i DetKronägg ett

tilllevererasSlaktkycklingar Kron-till konsumenterna.andra kanaler
ochKristianstad Gärsnäs.slakterierfågel, har isom

Skånskaoch oljeväxterspannmålinköpare ärLedande av
förnöden-dedelocksålevererarFöreningenLantmännen. stor aven

socker-tillSockerbetor gårSkåne behöver.jordbruketheter isom
Örtofta.ochKöpingebroJordberga,bruken i

mångatill konsumenternadirektkonsumtionför gårPotatis genom
ochhand all bränneripotatisföretagkanaler.olika Ett etttar om

stärkelsepotatisen.annat om
kö-Frukt ÖTrading och GröntICAföretag SABATvå stora --

fruktodlareantalSkåne.alla grönsaker i Ett80 % stortavuppper
jordbrukareKivik.FruktFörenade Mångaitill föreningenlevererar

fryserFindus och Felix,medkontraktochodlar påärtor somspenat
och konserverar.in
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4.3.3 Växtligheten Skåne slutetz z majav

dettaVåren ovanligtårär Vårsådden har skett änsen. senare nor-
malt och grödorna har sluteti hunnitmaj inte långtså i sinav ut-

Ävenveckling. potatisen avsedd för tidig skördär ärsom sent ut-
vecklad. Odlarna har programenligt grönsaker.sått hellerInte dessa
har hunnit långtså växtlighet.i sin finnsDet emellertid blad-vissen

Fruktträd och bärbuskar står begynnandei blomning,yta. en men
kartnågra har kommit.inte Höstsädenännu emellertid denär som

brukar Axgången har börjat. Höstoljeväxterna blommar.vara.
Grovfoderskörden har börjat med ensilering den första skör-av

den. I snitt 20 ensilerad% tornsilos,i enklareär marksilos eller ica
plastemballerade balar, de flestapå håll ligger kvar fäl-påsom ute

Ensilage brukar använda foder efter omkringten. veck-att som tre
jäsning. plastemballeradeDe balarna kan börja användasors ome-

delbart. Ungefär hälften vallskörden Skånei ensileras. Restenav tor-
kas till hö skulltorkning eller torkning slag.på Höskördengenom
har emellertid börjat.inte fjolåretsännu Av grovfoderskörd finns i
slutet ellermaj inget mycket lite kvar.av

Alla betesdjur går Mjölkkorna bete fempåär minst timmarute.
dag.varje förDe mjölkningin och ungefär hälften ocksåtas inneär

under samband medI mjölkningen får djuren kraftfoder, dvsnatten.
blandning fodersäd och inköpt proteinfoder. finns lagerDeten av

för veckors behov de flestapå gårdarna. Mjölken lagras efterett par
mjölkningen kylda gårdstankar.i Mjölken hämtas normalt varan-

dag för till mejerierna. delFör besättningartransport störrenan en
sker det dagligen. Köttdj och kvigor bete dygnetpåär Fårenur runt.
har lammat redan februari-marsi och också helagår dygnet.ute
Ungtjurar föds till slakt regel stallade. Stallplatsernaärsom upp som

de gårdarpå har djur allmänheti fulltär utnyttjade.som
delSvinen dei mindre besättningarna får regel hemma-en av som

producerat foder med tillskott inköpt proteinfoder. Andra fram-av -för allt djuren dei besättningarna beroendestörsta kontinu-är av-
erlig tillförsel foder från fabriker. anläggningarStörre för fjäderfänav
köper färdigblandat foder.

Händelseförloppet4.4 första veckan
4.4.1 Tisdag första dygnet-

förstaDe indikationerna detpå radioaktiva molnet signärmaratt
kommerSverige från Bornholm, där danska myndigheter har en

förstamätstation. utslagenDe registreras vid 4-tiden på morgonen.
Händelseförloppet snabbarenågotär räknatSSI med.än Detsom
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andrautsläppetsjälvavidförhållandenasannolikt påberor varatt
ellerbl.a. IAEAfrånbeskedfåtttidigaredem SSI attän omsom

ursprungligentidigareägdeutsläppet än uppgavs.somrum
beredskapsorganisationdelarsamlarMalmö sinLänsstyrelsen i av

beredskapsledaren påVakthavandestabsorientering.förkl 4.30 en
Köpenhamn: Mät-frånmeddelarBeredskapsstyrelsendanskaden

Beredskapsstyrelsenvärden.förhöjdaBornholm harpå mättstationen
Bornholm.tillVzerlösefrånmäthelikopternmilitäradenhar sänt

vill,myndighetersvenskaoch kan,molnetföljakommerDen att om
svenskt territorium.infortsätta mätningarsina över

snabbtfår viaocherbjudandetintresseradLänsstyrelsen är av
Försvarsmakt-tillstånd frånARCCCefylflygräddningscentralen ett

svenskt territorium.flyga inför helikoptern överhögkvarter attens
frånuppgifternaledningmedMalmö bedömerLänsstyrelsen i av

räddnings-verksamhetenBeredskapsstyrelsen ärdanskaden att nu
räddningsledare.beredskapräddningschefen iochtjänst att varautser
polismyndighe-lokaladeochkommunerlänetsRäddningstjänsten i
till iräcker mätningarintedetta.beskedfår Resursernaterna om

fördeskeskaindikering påbeslutarLänsstyrelsenhela länet. att
Hörby, EslövsSjöbo, Skurups,Ystads,slingornaplanerade itillfället

Länsstyrelsen imed 1-23.instrumentLunds kommuneroch typav
skeskasamtidigt mätningarungefärbeslutarlänKristianstads att

vidTomelilla YngsjöochMellby, Andrarumkyrkornavid i samt
Skillinge.alldelesplatsochfotbollsplan på norr omen

vindriktningenuppgifternakontrollerarlänsstyrelsernaBåda om
snabbtbörjaroch såMalmömedvindhastigheten SMHI ioch att

kommerklföre 6.00Kortdetaljplanera mätinsatserna.möjligtsom
länsstyrel-tillbakgrundsvärden inmätvärdenaförstade ärsom --

vadförlänsstyrelsernatilloroligaAllt fler ringer vetaattserna.
läns-bådadesänder frånhela tidenlokalradionsker trots attsom

tjänsthar ivaritberedskapsorganisationenstyrelserna. Många i nu
bytasskulle behöva Detoch ärtröttkördablibörjarlänge. De ut.

fortsättadealla ochtill måstefinnaemellertid svårt ersättare ettatt
beredskaps-arbetetdeltar ilandshövdingarna iBådatill.tag

överläggningardeleder flertalet ägerochorganisationen rum.somav

börjarDet regna

innanunder Straxsödrahelamulet Sverigehar ivaritDet natten.
delarkraftigtmycket idettisdagen börjarpå6.30 stora avatt regna

denradioaktivaför devind översydostlig ämnenainSkåne. En
strålningendoshastighetenkontinuerligtavläsersvenska kusten. SSI -

Rapporteringenhelautomatiskade mätstationerna.vidtidsenhetper -
tillvärden tvåSandhammaren på ärEveröd och visarfrån tresom

bakgrundsstrålningen. Dennormaladenhögregånger än senare
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Äventill högst pSvh. från flera mätplatsernauppgår 0,1-0,2 iav
sydöstra Skåne ökad strålning: Simrishamn, Skillinge,registreras en
Kivik, Mellby, Tomelilla, Lövestad och Vollsjö. danska helikop-Den

lämnar slag uppgifter.tern samma av
Även Länsstyrelsen Kristianstads län har det lednings-i sinmesta av

plats nedfallet börjar omkring klorganisation på 6.30. SSInär un-
derrättar samtliga länsstyrelser de första utslagen från de auto-om
matiska sker samverkan medmätstationerna. Mätningarna i Läns-
styrelsen Malmöhus län med den kommunalai resurser som
räddningstjänsten får disponera. Beskeden från emellertidSSI når av

anledning fram till ledningen för Länsstyrelsennågon inte i Kristian-
stad, avvaktar med besluta åtgärderna ska rädd-att attsom om vara

Länsstyrelsen följaktligenningstjänst. räddnings-inte någonutser
ledare. Personalen lantbruksenheten vid Länsstyrelseninom i Kristi-
anstad beordad infinna arbetsplatsensig på 6.00.är att senast

Regnvädret ungefär fortfarandeVinden syd-i timme. ärvarar en
ostlig. blåser från området Bornholm sydöstraDet Skånein överrunt

Eslöv och Helsingborg. det här skedet finns det mycketImotupp
besked radioaktiviteten. Människor behöver emellertid någotom
slags råd hur de ska bete sig.om

Vid radions nyhetssändningar kl bekräftar molnet7.00 SSI att
med de radioaktiva kommit södra ochSverigeämnena över upp-

vad tidigare inomhusvistelse: Alla Kronobergs,isagtsrepar som om
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län södraisamt
delen Kalmar län bör möjligt ochinne invänta in-stannaav om ny
formation.

Radio Kristianstad och Radio MalmöhusSveriges Sveriges inter-
morgonsändningar kommunstyrelsensvjuar ordförandei sina i Kris-

tianstad, Hässleholm och Ystad. Samtliga kritiska de statligaär mot
myndigheterna för de får lite information. Kommunstyrelsenssåatt

Sjöboordförande berättar sändning kommuneni i skaattsamma
förbereda för under dagen kunna alla skolorsig och låtastängaatt
barnen till andra ska kontakta kollegernasig iväg Han iorter.ge
andra kommuner för tillsammans med dem diskutera huratt en sam-
ordning kommunernas åtgärder ska kunna komma till stånd. Stö-av
det från Länsstyrelsen kunde bättre.vara

Båda landshövdingarna talar stund efter kl med ledningen7en
för centrala myndigheter Räddningsverket, jordbruksverketSSI,som
och Livsmedelsverket. framgår verksamhetenDet är ävenatt stor
hos dessa. det hellerDet många hos dei tjänst går inteär ännumen
centrala myndigheterna mycket hur skasituationensägaatt ut-om
veckla Alla mätresultaten frånsettsig. data frånpå deväntar som -

Överbelastningenautomatiska fortfarande dröjer.mätstationerna -
teleförbindelserna försenari data. delinrapporteringen En in-av av

har från förråden fungerartagits inte.strumenten utsom

5 15-0171
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rekommendationerNya

kustenefter molnet kommitKlockan intvå timmar8.30 överatt --
omfattning.nedfalletsuppfattning Detbörjar SSI att omen grov

rekommendationerVilkabedömaemellertid situationen.svårtär att
samhälletkonsekvensernakommer iinstitutet än runt omgersom

från kom-rapporteradeförstabli mycket mätningarnaDestora.att
efterfrånde avlästa värdenaoch SSI:s mätstationer attmunerna

huvudsaknedfalletoch upphört på imolnet visar attregnetpasserat
väder-uppgifterna medjämförthar SMHI:sdrabbat Skåne.har SSI

regnkartor.ochprognoser
kom-finns fråninformationden gammastationerna,Med som nu

redan underoch SSISMHI återtarmunmätningarna morgonen re-
och Blekinge länmänniskor Kronobergstillkommendationen i samt

emeller-villinomhus.Kalmar länsödra delen Institutetvistasi attav
Jordbruksverket enligt insti-ytterligaretid avvakta innanmätningar

dvsbetesrestriktionerna,områden kan hävamening i någratutets
flerafråndoshastigheter hardessa.friklassa inrapporteratsHöga

Sjöbo.Lözestad, ochområdena Detsärskilt Hurtaplatser i runt
fördelningenbedömaunderlag förfinns inteännu att grovt avens

nedfallsområdet.de radioaktiva inomämnena
rekom-beredskapsorganisationendiskussionerEfter iintensiva

Malmö-Kristianstads,9.30-tiden länsstyrelsernavidmenderar iSSI
hållaråda människorlokalradionHallands länochhus via attatt

tidgareförutsatt dettaytterligare timmar,innesig attett sompar
för människor och djur.skada Deleder tillframhållits inte annan

och sjukvår-hälso-för arbeten inomsig sinamåste t.ex.utgesom
det.transportföretagen kanochräddningstjänstenden, polisen, göra

kortabil för mycketanvändaförflytta börska sig ävenDe som
ladugårdar förtilljordbrukare med djur kansträckor. sig attutta

överdrags-foder Alla bör haoch djuren ochmjölka korna vatten.ge
och vid ytterdörren.de Djurkläder och skor påtar somsom av

foderoch heller varitbörfortfarande ingetinte inär ute tas som
råd.framgår det vidareför nedfallet, SSI:sutsatt av

full skalaMätningar i

IO-tidenMalmö vidLänsstyrelsen beslutarRäddningsledaren vid i
räddningskårerfrån deske med personalsnabbt skamätningaratt

Barsebäcks-förberedskapsorganisationenutbildatshar inomsom
personal,omedelbart ledig såRäddningskårernaverket. inmåste

beslut.Länsstyrelsensskala enligtsnabbt kan började imäta storatt
s.k.förstärka kommunernasdessa skaAvsikten mätningarär att

lasa-vid Lundsradiofysiskareferensmätningar. institutionernaDe
special-börja medallmänna sjukhus får uppdragoch Malmö i attrett
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ska möjligt bedöma nedfallets nuklid-detmätningar göra attsom
tillhör kontraktslaboratorierna och har redansammansättning. De

diskuterat detta med framgår klart jordbruket SkåneSSI. Det iatt
kommit drabbas nedfallet.mycket hårtatt av

mycket folk lokalerna hos båda länsstyrelserna.TelefonernaDet iär
frågorhela tiden. från enskilda, företag och andraringer Det är mest

myndigheter. Alla vill vad de ska Länsstyrelserna hargöra. ännuveta
fått bild finns därför härriktig läget. det stadietpåinte någon Detav

framkommermycket besked det hela tideninte utöveratt ge som
radio och Ovissheten vad behöver vilkaTV. görasgenom om som -

skyddsåtgärder fordras mycketär stor.som -
Vid IO-tiden finns uppgifterdet kan bedöma vilkaSSIså att grovt

delar Skåne har drabbats. har under medSMHIsomav morgonen
hjälp spridningsmodellen och tillgängliga väder-MATCH Europaav
data beräknat nedfallsområdets utbredning Skåne. Fortfarandei ex-

det mycket mätdata det radioaktiva nedfallet.isterar inte så Re-om
kommendationerna inomhusvistelse korrigeras efter handom som
fler uppgifter kommer Området där människor börin. inte vistas ute
blir mindre och mindre. Resultaten spridningsberäkningarSMHI:sav
och uppgifter fråntillgängliga orsakatmätningarna visar att regnet

kraftig markbeläggning mil långt ochi 10 mil3ett mesten ca som
brett bälte från Simrishamn Kristianstads län Svalöv ochi motupp
Eslöv län.Malmöhus utpräglat jordbruksområdei Det medär ett

husdjur.många
första resultaten de nuklidspecifikaDe mätningarna visar attav

utsläppet innehåller 0d-131, ochcesium-134 cesium-13 7 samt ett
flertal kortlivade radionukliden hittills dosraternaDe uppmätta -
stråldos tidsenhet kraftigt. Värden från tillvarierar 1 10-50per -
;4Svh har blivit normala bakgrundsstrålningenDenuppmätta. upp-

tidigare framgått tillgår uSvh.0,1-0,2som
under förmiddagen kommerSenare skalamätningar i större än

tidigare kunna påbörjas både Kristianstads och Malmöhus län.iatt
beror bl.a. militärområdetDet Södra deltar medpå 20-talatt ett

militära indikeringspatruller från olika förband Skåne.i De är ut-
rustade med det kaninstrumentet Intensimeter 25, mätanya som

mycket låga Fler patruller kanpå frånnivåer. andraäven insättas
delar militärområdet, länsstyrelserna önskar det.av om

föreslagna taktiken förDen SSI lokala referensmätningarav av
gammastrålningen ska ske undergår på mätning tio minuterut att

mätpunkt. fårvarje besked hurKommunerna de ska läggaom
arbetet. Med och hinner patrullmontering medtransportupp en

högst fyra mätpunkter avståndettimme. mellanOm mät-en
punkterna klarar patrullen500 under tid sträckaär meter, samma en

kilometer. kommerpå två med andraDet 0rd åtskillig tid innanatt ta
det finns underlag för första detaljerad översikt.ett en mer
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Även verk-beslutatLänsstyrelsen Kristianstads län hari attnu
räddningstjänst.samheten ska vara

börjar komma inMätvärdena

länsstyrel-tillmätvärdena dennaförsta i omgång inDe rapporteras
värden från luftprov-10.30-tiden, Samtidigt finns detvidserna

Lövestads brandstationer. Enligtvid Vollsjös och mätningartagningen
ändaförekommer det ökade vårdendanska helikopternden görsom

till Eslöv.upp
jord-nedfallet kommer drabba delAllt talar för att storatt en av

försökalänsstyrelserna vill snabbtSkåne. Bådabruket i upp-en
nedfallet för jordbrukets del.konsekvensernafattning Det äravom

länsstatistik jord-djur. förnödvändigt beräkna antaletbl.a. SCB:satt
djurbeståndetproduktionen ochinnehåller uppgifterbruket omom

dessaanvänder till börjanförsamlingar. Länsstyrelsernaolikai en
områdejordbruket detuppgifter för bild påii stortatt somen av

omfattande nedfall.sannolikt har fåttgrund ettregnet merav
enskildahosproduktionenLantbrnksregistret registerär överett

sekretessbelagda,uppgifter.detaljeradeföretag och Dessa ärger mer
från de kommer tillstånd SCBlänsstyrelserna utgår att att avmen

kommerLantbruksregistretanvända dem. så småningom attatt ge
och bedömningar.sammanställningarförunderlag mer noggranna

förkontakt med Skånemejerier utnyttjaLänsstyrelsen också atttar
ochmjölkproducenterdatabaseradeföretagets register över trans-

portvägar.
grund skillnaderna intensitetkan detEnligt iSSI på regnetsav

hakanområdet.olikheter kontamineringen inom Detistoravara
Topografin kan ocksåmolnet passerade.kraftiga skuraruppstått när

området.för skillnaderna kontamineringenha haft betydelse inomi
bedömningarefter hand överslagsvisaLänsstyrelserna justerar sina

drabbats.jordbruket de båda länen harhur del istor somavav
nedfall rad faktorer,grödorna efter påverkasHalterna i ett av en

följer.råder och tidenspeciella för Så-situationenär somsomsom
mark-grödans bladmassa och täckningfaktorer kandana avvara

och tillväxtnederbörden grödansmängden och iintensitetenytan,
efter nedfallet.under tiden närmast

hög grad inriktas svå-Länsstyrelsernas åtgärder kommer påi att
be-Utredningensför jordbruket och trädgårdsnäringen.righeterna

fort-det skäletocb analys problemen begränsasskrivning iavav
ochjordbrukarnabetänkandet till konsekvenserna försättningen av

trädgärdsodlarna.
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presskonferensen MalmöFörsta i

Länsstyrelsen Malmöhus län håller kl presskonferens.i 12.30 Lägeten
detta:är

sker med patruller länetMätningar alla har14 i mätinstru-I: ute -
RNI 10;ment typav

finnsResultat från 120 mätningar:D
högsta värdet det här länetDet uSvh;i 30uppmätta ärEl

första hand område från sydöstraDet i hörnet SkåneärEI ett av upp
Eslöv blivit drabbat.mot som

Landshövdingen framhåller mjölken förstadet livsmedletäratt som
efter nedfall får snabbt stigande halter radioaktiva Detämnen.ett av

därför viktigt börja mjölk produceradpåär äratt ta prover som
Ävenområdet. trädgårdsprodukterinom skördefärdiga vidärsom

tidpunkten för nedfallet eller efteråt kan starkt förore-strax vara
nade.

Länsstyrelsen rekommendationerna det tidigare med-iupprepar
delandet jordbrukarna ska fortsätta hålla djuren inne. Iatt attom
sammanfattning heter det: inomhusStanna radio ellerLyssna på se

och vidare instruktionerpå TV på framkommer ocksåDetvänta
Länsstyrelsen under förmiddagen betedskapsorganisationensatt gett

planeringssektion uppdrag börja förberedai de åtgärder skaatt som
vidtas längre fram, bl.a. och densaneringen provtagning som sane-

fordrar.ringen
Telefonerna fortsätter under eftermiddagen hos båda läns-ringaatt

Ävenstyrelserna. Växlarna blir ofta blockerade. faxförbindelserna
påverkas. fram frågar hur de skaDe når med jodtab-görat.ex.som
letterna. Ska har tabletter dem Länsstyrelsenvi Kommertasom
eller kommunerna till det delas jodtahletter Lunds ochatt att utse

kommunerSimrishamns begär tabletter för dela till iatt att ut
första hand barn och ungdomar.

delEn samtalen kommer från jordbrukare de bådaistorannan av
länen: Vad ska djurmedjag mjölkamina ute Kan jaggöra ärsom

vanligt självKan fullt mjölktanken.jag ute Det i Kom-ärsom vara
Ärden påverkat inlagt ensilagetömmas inte Kanatt vattnetmer

användas ha hitVi måste han åka områdetveterinären. Kan in i Vi
skulle foder till dag. foderbilen kommaKansvinen i Får nå-jag

ekonomisk för alla kostnader och besvär Skaersättning extragon
släppa hunden och kattenvi ut

alla kommunerNästan båda länen har form kom-i någonnu av
munal katastrofledning. Alla dessa hårt belastadei medärgrupper
frågor slag länsstyrelserna får från människor länen.iav samma som
Flera kommunerna beredda detta och har tillgånginte på inteärav -
till den kompetens behövs för kunna entydigt frå-påattsom svara
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läm-samordnade ocholika kommunernas inteDe ärgruppergorna.
motsägande besked.iblandnar

vidgasExpertkretsen

nöd-kan blimed det relativtlänsstyrelserna räknarBåda snartatt
15-tiden hosvidskala och begär SSIvändigt i attstoraatt sanera

förfogande.ska ställas till derasförnationella saneringexpertgruppen
försaneringsledare skaocksåLänsstyrelserna attutser som svara
förslagoch utarbetatförskaffar underlagmyndigheten sanering ett

för verksamheten.ochåtgärdsprogramtill organisation
SkanezSkånemejerier,företrädare förVid 14-tiden kommer LRF,

MalmöLänsstyrelsenAlnarp tillLantbruksuniversitetet ioch i se--
lägetKristianstad -förLänsstyrelsen sigtill orienteraiäven att omnare
bådemed. gällerkan bidraoch höra vad deras Detorganisationeregna
läns-får uppdrag bådaSkanekpersonal och ikunnande, utrusming. av

skulleklargöra vilkastyrelserna atttransportresurseratt an-som
flyttasskulle kunnahur djuroch försöka bedömavända många som

nedfallet.drabbatstill områden Läns-med dessa inte avsomresurser
de harockså fram de förteckningar gjortstyrelserna övertar uppsom

sjukdom,vid epizootiskbör slaktasdjurbesättningar inte t.ex.ensom
och klövsjuka.mul-

fram-jordbrukare handlarfrågorna från enskildaMånga somav
för de skadorde kanekonomiskvilken ersättninggått somom

och grödor.orsakat deras djurnedfallet har på

hos livsmedelsindustrinOro

kallashar krisgruppProcordia FoodFelix ABnumeraAB somen
verksamhet. Deltagarnaföretagetsonormala händelser ivid iin grup-

träffas kl 15.00 pådygn. Samtligahar igång ivarit i ett gruppenpen
kylvarorEslöv. harhuvudkontoret i sitt sortimentingai Företaget -

torkade produk-djupfrysta ochpastöriserade,endast konserverade,
för-liggerFärdigvarornahållbarhet.med förhållandevis långter

tid.handlingsutrymmepackade inomhus. iDetta ettger
månda-underställning till redanhadeFrågorna attsom gruppen

bl.a dessa:gen var
normalaEslöv enligtvid fabrikenSka roduktionen ruti-istartasCI

dagI 22 sammaner
platser,med produktionenVad ska ske tisdag på övrigaD morgon

Åhus, och FärjestadenFågelmaradvs Tollarp,i
fahriks-och fönsterventilation, dörrarpersonalen med iHur görEl

och förrådbyggnader, lager
omgåendeEslövvid centrallagretÄärdigvarornaSka några iC1 av

orttransporteras
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beslutade nedfallet företagetredan skulleKrisgruppen innan inteatt
produktion förrän läget under kontroll.någon Det inne-starta var

ska besked kontamineringensbär det finnas storlek.att ett om
Produktionsstarten blir beroende myndigheternas rekommenda-av

räknar med produktionen Fågelmara ochGruppentioner. iattnu
Färjestaden kommer stilla dygn. anläggningarnastå i några För iatt

ÅhusEslöv, verksamhetenTollarp och kommer förräninte i gång
tidigast vecka. och färdigvaror kom-Transporterna insats-om en av

föreskrifterske enligt myndigheternas eller rekommendatio-attmer
sak det med de anställdas arbete utomhus ochSamma ärner. re-

fråntill och arbetet.sorna
mängd räknatFöretagets råvara Krisgruppenistörsta är vatten.

förorolig kvalitén Eslöv och Tollarp. Felix kommerpå iär vattnet
vidta för företagetsåtgärder innebär risker good-inte någraatt som

will. kraftfulltAvsikten för skydda företaget, deär att attagera an-
ställda och produkterna. led detta företagetkommerSom iett att
revidera alla råvaruspecifikationer föroch bedöma riskerna konta-

hos leverantörerna. skaffa säkraAttminering insatsvaror ärsom
bedöms fullt möjligt.som

Felix har sedan Tjernobylolyckan avancerad analysutrustningen
för kontroll radioaktiviteten eller livsmedel.påi Utrustningenav
har kapacitet dygn. kommerpå 150-220 Företageten perprover
sannolikt arbeta med de värdensträngare gränser änatt som myn-
digheterna konstaterar företaget har allaGruppen nästanattanger.

potatisodlingar det drag nedfalls-sina i i visat signysatta storasom vara
området.

Oenighet mellan länsstyrelserna

Underlaggår: helaTimmarna tiden till länsstyrelsernainströmmar
och till emellertid tid bearbeta alla uppgifterna.SSI. Det Fort-tar att
farande hos allmänheten mycketovissheten Massmediernaär stor.
trycker hela tiden för tillkunna lämna besked läsare,på sinaatt
lyssnare och särskilt jordbrukarna. Båda länsstyrelserna ord-tittare,

under eftermiddagen presskonferenser, de intetrots attsenarenar
hunnithar bearbeta alla mätresultaten. Länsstyrelsen Kristianstadsi

län beslutar begära bistånd från Länsstyrelsen Kalmar län ochiatt
Länsstyrelsen iHallands län enligt räddningstjänstförordningen.§55

framförvill haallt hjälp med personal kan utföraDe mätningarsom
och har med sig instrument.som egna

Presskonferenserna vid 16-tiden ungefär samtidigt iäger rum -
Malmö och Kristianstad. Länsstyrelserna redogör för läget kanmen

exakt riskernainte vadViännu justär störst. säger trorange var
Länsstyrelsen Kristianstads län frågor från besviknai pånu, svarar

journalister, får rådet avvakta besked grundade påatt ut-som nya
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Länsstyrelsen Malmöhus länförligare precismätningar. ii är mer
för fårbesked den skull ha bättre underlag ochsina utan att ett- -

framtoning medierna Länsstyrelsen Kristianstad.i iänen annan
Landshövdingen Malmö talar bl.a. det överläggningari pågårattom
med Helsingborgs kommun upprättande mottagningssta-om av en

för be-dem lämnar hemorter. Länsstyrelsention sinaspontantsom
slutar särskilt presskvarter Gertrud-anläggningen,iS:tupprättaatt ett

allaMalmö kommun ställt till förfogande. uppenbart förDet ärsom
tidningarnas, radions och redaktioner de bedömningarTV:spå att

länsstyrelserna skiljerde båda sig åt.görsom
Kommunalrådet Tomelilla vidi intervju i Sverigesär senare en

Radio Kristianstad information Länsstyrelsenkritisk till den som
denlämnat. Länsstyrelsen kan kommunerna bättre stödOm inte ige

besvärliga till de centrala myndigheternahär situationen, måste vi
eller till kommunalrådet. Företrädare för ledningenregeringen, säger

länsstyrelserna har redan under talat medde bådainom morgonen
medvarandra och det viktigt de inte gårär överens äratt att utom

budskap eller fattar olika beslut. Kritiken från kommunernaolika
till del de brister förekommer dettabottnar iistor avse-nog som

ende.
samordning informationen eller verksamheten iNågon öv-av av

följdgenomföras. har fått tillhar emellertid kunnatrigt inte Detta
Länsstyrelsen Malmö dagen har foderleverantörernaunderi gettatt

fodertillstånd köra delar nedfallsområdet och lämnain iatt attav
till besättningar nödsituation. Länsstyrelsen i Kris-några iårsom en

undan-tianstads län har däremot velat med sådanapå någrainte
17-tiden diskutera hurBåda länsstyrelserna börjar vidtag. att orga-en

har fattatför masslakt skulle kunnanisation ingen ännuut mense
strålskyddssynpunktbeslut. har meddelat det från intenågra SSI att

för strålningen defara djuren. blir sjukanågon De inteär av som
det.eventuellt blivit för. betar kan fortsätta medDeutsatta utesom

från använda.mjölken de utegående djurenMen går inte att

Mjölken behöver hämtas

Skånemejerier får före kl klartecken från Länsstyrelsen18.00 istrax
Malmö föreningens kan nedfallsområdettankbilar åka in iattomi
för hämta tankmjölken. Länsstyrelsen bedömer det går attatt att

mjölken förutsattanvända till dryck och matlagning, tanken inteatt
ellerfyllts med mjölk från kor befann utomhus underpå sigsom

efter nedfallet. mycket angeläget gårdstankarna, såDet är tömmaatt
det finns plats för mjölk. ocksåMejerierna måsteatt veta omny

mjölkbesättningar utomhus under nedfallet.några varit Mejerierna
från fallkommer mjölk de gårdar detinte någon i såatt ta emot

gäller. Länsstyrelsen Kristianstad betydligt försiktig i sini är mer
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bedömning och entydigt beskedinget mjölken får häm-ger attom
Länsstyrelsen grundar bedömningsin detpå finnsintetas. ännuatt

underlag för sådant beslut.ett
komplicerarDet hämtningen förarnanågraär vägrarsom att av

åka området.in i Myndigheterna försäkrar riskerna för kon-att att
taminering mycket densmå tidenär desitter bilari sinamesta- -och operation övertalning så småningom resultat. Transpor-ger

kan emellertid komma förräninte i gång onsdagterna Pro-morgon.
ducenter områden däri mjölken hämtas fårinte rådet tankennäratt

full slå bort överskottsmjölkenär gödselanläggningen.i kanDen
också spridas marken ellerpå användas foder. kommunalaDesom
reningsverken bör inte mjölken. Skånemejerier har avtal medta emot

del gårdar sprida vassle deraspå marker. Företageten attom un-
dersöker avtalen kan användas för spridning mjölkävenom av som
mejerierna inte kommerMejerierna falli såtar emot.nu att trans-

mjölken till de gårdar det frågaärportera som om.

Osäkerheter i underlaget

Uppgifterna nedfallet under kvällenär osäkra. Bildenäven be-om
höver bli mycket detaljerad. Enligt detSSI sannoliktär störremer
skillnader kontamineringeni nedfallsområdetinom vad hit-än som
tills fram.gått kanDet grundpå regnskurarna också finnasatt av

med kraftigtöar nedfall utanför detgott primärtom regnetav
drabbade området. Allt talar för de flesta radioaktiva ämnenatt som

följtinte med ned till marken detinom mycketännuregnet grovt
avgränsade nedfallsområdet fortsatt till havs den starkai sydost-ut
liga vinden. förefallerDet de radioaktiva medämnenasom om -hänsyn till nedfallsområdets karaktär framför allt kommer att-
drabba jordbruket och trädgårdsnäringen.

Diskussioner pågår under kvällen mellan länsstyrelserna,senare
Jordbruksverket, ochSSI jordbrukarnas organisationer hur deom
djur varit utomhus under nedfallet ska hanteras. Osäkerhetensom

ochär meningarna bryter Företrädare försig. de flesta myndig-stor
heterna deltar överläggningarnai vill avvakta fler mätningarsom

de bestämmerinnan för vad de skasig råda enskilda jordbrukare att
med dessa djur.göra

Flytta djuren eller slakta-
Båda länsstyrelserna redan den bedömningengör mjölk-någonnu att
produktion med utegående djur kommerinte kunna bedrivas iatt
de kontaminerade områdena falli dennavarje betes-mest inte-

ha allaAtt djursäsong. inomhus och grovfoder till demtransportera
inte realistiskt. Alternativenär låta djuren ochär beta,att ute att
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drabbatsområdentill intebort demfraktaellerdemslakta somatt
nedfallet.radioaktivadetav

väldet mycketZI-tidenvidförklararMalmöLänsstyrelsen i att
myndighe-med centralasamrådaoch villbeslutetmeddröjagår att

denolika slag. Situationen ärforskningsinstitutioneroch somavter
drab-detflytta alla djur ifall Attbliroch intei varje sämre. mestär

sådana kon-sannoliktfårochmycket arbetekräverområdet såbade
fattas förstkanbeslut närmottagningsområdenasekvenser i ettatt

penetrerade.ordentligtolika alternativenför de ärförutsättningarna
centralamedöverläggningarytterligareochmätningarFortsatta

livsmedelsindustrinochjordbruketförföreträdareochmyndigheter
länsstyrelsen.för den härnaturliga ävenär

med gånglän villKristianstadsLänsstyrelsen avgörai men av-en
kan kommalänsstyrelserna överens.de båda intelängevaktar så

skaske ochskadjurenflyttningFrågan är även somvemvart aven
förVad skaförda. övrigtde blirområden ditdeskötselnför isvara

kanmjölkenochblir kvar använ-korna intemed mjölkenske om
kvantiteterblirdas Det enorma

tillsammanshalvtimmeKristianstadLänsstyrelsen i gör senareen
genomföramöjligheternabedömninglänetmed iLRF att enaven

kraf-defrånnötkreaturandramjölkkor ochflyttningorganiserad av
falllämpligt såkan iområdena.kontaminerade Dettigast attvara

mottagningsområdenaiberedskapsorganisationjordbruketslåta
emellertidOsäkerhetengenomförandet.med ärtillhjälpa stor om

tills dede kvarfjäderfäna. Skaochmedbör skevad svinen varasom
förtalarMycketnödslaktasalternativtflyttas,slakt ellertill attgår

deslakttiden. Förutsättningennormala ärtill dende kan attstanna
grödorOdlingenskötsel.ochkontamineratfår foder inte är avsom

fortsätta.kunna Läns-kommeroch bärgrönsaker inteinkl. att--
nedfallet.fortsatta mätningarbeslutarstyrelsen avom

villmöjligaste månföretagetvid ZZ-tiden imeddelarSkanek att
för dettakostnaderSkaneksförtida slakt.ellermasslaktundvika -

kom-dömaalltprodukternaprissänkninginkl. den attsom av
utflyttningförkostnadernamycket högreblirfölja än avattmer -

kontaminerade.områdentill intenötkreaturen ärsom
under tis-fårlänsstyrelsernaframgår sentDet rapporter somav

nedfallsområdet intejordbrukarna idagskvällen många menatt av -
vad delämnattidigaremyndigheternarådföljt deharalla omsom-

kunnatharnedfall. djureller efter Deinförborde göra ett som
utsträckning inom-befinnerladugårdar sig iochstallarplats i stor

återkom-jordbrukarehosfortfarande djurenhus. Ute är trotssom
rådenhar brytt siglokalradionbl.a. inteuttalandenmande i om

djur.för in sinaeller sigvågatinte taut att
till männi-hardagenunder gåttinformationendelEn utstor av
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skor formi myndighetsmeddelanden. Råd och uppgifter fram-av
kommer också massmediernas rapporteringar. Ett antalgenom stort
journalister har kommit till Skåne från andra delar landet ochav
från utlandet för följa myndigheternas och jordbrukarnas verk-att
samhet håll.på Länsstyrelserna efternära dessasträvar ävenatt ge

god baraservice inte presskonferenserna.på Mångaen reportrar-
söker företrädare för andra myndigheter länsstyrelserna ochänupp
för jordbrukets livsmedelsindustrinorganisationer, och jordbrukarna

det preliminärti avgränsade nedfallsområdet för allsidigtsåatt som
möjligt kunna skildra situationen.

Kritik från Sjöbo kommun

Flera rikstidningar kontaktar under kvällen de kommunalråd som
uttalat kritiskt länsstyrelsernassig verksamhet. kvällstid-Enom av

förberederningarna med kommunstyrelsensintervju ord-störreen
förande Sjöbo, klagar deni ofullständiga och ibland motsä-som
gande information kommunen får från de statliga myndighe-som

Länsstyrelsen kan beskedinte vad skaterna. görast.ex.ge om som
med de djurbesättningar finns kommunen ochi hur åretsstora som
skörd ska kunna räddas. här kommerDet bli katastrof bådeatt en
för Skåne och för landet, framhåller kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet fortsätter under del till onsdagen vid destor nattenen av
båda länsstyrelserna, fram statistik djurbeståndenövertarsom mer
och inriktningen odlingen.i Länsstyrelsen Malmöhus länistort av
skaffar bild transportkapacitetensig det skulle bli aktuellten av om

besluta slakt och börjar överslagsvis räkna vadpåatt attom en om-
flyttning skala skulle kommai kosta. Länsstyrelsen i Kris-stor att
tianstads län arbetar med ungefär slag överväganden. Attsamma av
området drabbats nedfallet berör län komplicerartvåsom av sam-
manställningen uppgifter och bedömningarna måste göras.av som
Båda länsstyrelserna det viktigt fram personal med godaattanser
kunskaper de lokala förhållandena. dessa harMånga emeller-om av
tid fullt med hjälpa fältarbetettill i de drabbade kom-iattupp ute
munerna.

nedfallsområdetInom finns det högt avkastandemånga och vär-
defulla besättningar mjölkkor, köttdjur och får enligtsvin. Dessaav
länsstyrelsernas föreskrifter slaktas vidinte epizootisk sjukdomen
och slakt bör följaktligen heller tillgripasinte vid kraftigt nedfallett

radioaktiva avelsbesättningBegreppetämnen. har visserligenav en
innebörd tidigare, länsstyrelserna vill ändåän slå vaktannan men

de tradition mycket värdefulla djuren.om av
Länsstyrelsen Malmö meddelar lokalradioni i den sannoliktatt

kommerinte råd ellernågra instruktioner till jordbru-att ge nya
karna förrän under onsdagen.
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andra dygnetOnsdag4.4.2 -

helamätresultatenbearbetning pågårinsamling ochmedArbetet av
MalmöhusKristianstads ochbådelänsstyrelsernahos imorgonen

bilddetaljeradlitelänsstyrelsernakl fårförelän. 7.00Strax meren
ochhar utarbetatden kartaframgår SSI justläget. Det somavav -

har hittillsdosraternafigur högstahär i 4.1. Deåterges upp-som
Lövestadalldelesområde gränsennäratätortenimätts ett norr om

båda länen.mellan de

Åtgärdsnivåer i 1zon

dos-valt kallaområde,kmz SSI är25I attstort zonett somca
drygt fem gångerpSvh.strålningsnivånhastigheten 15-60 Detta är

ned-detfickområdenbegänsadede störstaiän ta emotsommer
finnsdennaTjernobylolyckan.samband med Ifallet i Sverige i zon

ungdjurmjölkkor ochtaljordbruk med 500drygt 1det i100 runt
fåroch pånötkreatur gårOmkring 50000010 000 svin. 5samt

jordbruken ligger %drabbade 80deområdet.dygnet Avbete irunt
Kristianstads län.återståendelän och de %Malmöhus 20 ii

zonitidgare utrymningrekommenderar någoninteSSI sagtssom
länsstyrel-de bådadjuren.flyttningheller Detoch någon ärinte1 av

behövsdetkandetta.besluta Utrymningarsak att omomsernas
mycket besvär-medgenomföras situationen måstetvång, varamen

åtgärder.drastiskatillmyndigheterna såinnan tar
detillämpaLivsmedelsverket rådetunder förmiddagenSSI attger

livsmedelsaluhållandegälla föravseddaåtgärdsnivåer är att avsom
Livsmedelsverketolycka.månaden efterförstaunder den anseren

försörjningslägetlitetområdetdet drabbadeemellertid såär attatt
påverkasför landet någonlänen eller ivarken de båda iinom stort

utsträckning.större
gränsvärden föruppfattning ska deLivsmedelsverketsEnligt ce-

gälla.därför fortsättaTjernobylolyckanfinns sedansium attsom
de administrativaskälen ochde psykologiskatalar ocksådettaFör

tillämpadesgränsvärdenolika iskullesvårigheter uppstå omsom
underendastproblemjod-131,delar landet.skilda För är ettsomav

närvarandefinns förefter nedfall, ingaförsta månadenden gräns-ett
Livsmedelsverketgäller mjölk och barnmatvärden. detNär avavser

jod-förrekommenderade åtgärdsnivånskälet tillämpa dendet att
ska åtgärdsnivånlivsmedeleller kg.Bqliter För övrigapå 000131 1

för jod.gränsvärdeBqkg gälla10 000 som

flyttaellerFlytta inte

eventuellvidlänsstyrelsernajordbruksverket inte ut-att enanser -
Skä-mjölkkorna.planera för flyttningfrån ska1rymning avzon -
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len ekonomiska ochär det kan finnasvårt betesmark ochatt attvara
Stallplatser andra håll.på frånDjuren gård kanskemåste spridasen
mellan fem mjölkproducerande jordbruk, eventuellt liggerintesom
intill varandra. Risken för smittspridning det förgör övrigt svårt att
finna jordbrukare både vill och kan andra brukaressom ta emot
djur. Skötsel och utfodring kommer medföra sådana kostnaderatt

slakt från ekonomiskäven synpukt framståratt det enda realis-som
tiska alternativet.

andraFör djur mjölkkor bör det enligtän Jordbruksverket emel-
lertid lättare finna mottagningsplatser, inte nedfalletattvara om va-

alltförrit omfattande. grundPå den relativt korta biologiskaav
halveringstiden för cesium detgår sannolikt låta kvigor ochatt t.ex.
köttdjur kvar i området. Förutsättningen tillsynär vissvara att en
kan ordnas. djurDessa bör kunna användas livsmedel desom om
under veckorna före slakt utfodras med okontaminerat foder.

Båda länsstyrelserna vill undvika slakt mjölkkorna. skulleDetav
stötande behöva avliva så djur.många Till detta kommerattvara att

kostnaderna för skulle bli mycket flyttningEn skulle förstaten stora.
ocksåövrigt orsaka kostnader. Skötseln skulle bli mycketstaten stora

dyrare.
Merparten djuren det gäller finns Malmöhusi län. Läns-av som

styrelsen Malmö kommeri efter ytterligare överväganden under ons-
dag förmiddag fram till flyttning och slakt allt bara detatt ärav trots

realistiskt, åtminstone för mjölkkor:senare
Att låta djuren kvar i området och ställetiEl stanna dittransportera
foder skulle bli omöjlig uppgiftnästan raktiskt skulleDeten sett.
också bli svårt sköta djuren ord rukarna, derasatt familje-om
medlemmar och de anställda lämna gårdarna och det kome

till halvår innan de kunde återvända.att ta ettupp
Skåne finns fleraI ukdomsbekämpningsprogram, också för-somflyttning.svårar flesta besättningarnaDe friförklarade,är be-mensluten kan falli vissa upphävas vid flyttning. A till besätt-en areningar klarat bekäm kommerningen absosom vägraav befårar ut att taandra djur. Många framför alltemot djuren kommeratt

drabbas paratuberkulos, sjukdomatt dykt i Sverigeav en som uppefterigen svenska lantbruk fria frånvarit sjukdomenatt sedan
1960-talet

skulleDet hellerinte bli lätt enomföra flyttningenü alla be-att avsättningarna. Svårigheterna betesmarkerinna och Stallplatseratt
skulle jordbrukaresgöra djur fick spridas mellan fleraatt en ut
mjölkproducerande gårdar, förmodligen kominte liggasom attintill varandra. Risken för spridning djursjukdomar skulleau san-nolikt också det finnagöra svårt jordbrukare både villeatt somoch kunde andras djur. Länsstyrelsen skulleta inte be-emot vararedd använda förtvång ordnaatt mottagningsplatser.att
Skötsel och utfodring djuren skulle vidare enligtEI Länsstyrelsenav
leda till sådana kostnader slakt ekonomiskaäven skäl fram-att av
stod det enda realistiska alternativet.som



dygnetAndra78

Förklaring
pSvhZon 15-601:
pSvhZon 10-152:

pSvhZon 5-103:
pSvhZon 4: 1-5

pSvhZon 15:

doshastigbeten.första mätningarenligt SSINedfallsområdets avgränsning4.1 avFigur :s
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Länsstyrelsen Malmö avvaktari emellertid med beslut till dessett
bilden nedfallet blivit klarare. Under tiden ska Skanek på Läns-av
styrelsens uppdrag utarbeta plan för slakt första handi mjölk-en av
kor och andrai hand de djurenövriga i Tillsammans medzon

besiktningsveterinärernanågra ska företaget också upprättaav en
plan för ochprovtagning slaktkroppar.mätning Länsstyrelsenav
vill närmare och fjäderfänöverväga svin dessa djur får all-iom -
mänhet foder skyddatvarit nedfallet ska kvar.som mot vara-

djurenMånga det fråga kommer ändåär tillgåav som om snart att
slakt. Länsstyrelsen utesluter det blirinte motstånd hos kon-att ett

produkter från området.sumenterna mot

Katastrof för aveln

Företrädare för jordbruket framhåller vid kontakter medgemensamt
båda länsstyrelserna mellan kl och12.00 djurägarna13.00 att av
avelsskäl bör möjlighet behålla åtminstone de högst avkastandeatt
besättningarna. Jordbrukets hänvisar också till läns-representanter
styrelsernas förteckningar dessa.över Djurägarna och företrädarna
för deras framhållerorganisationer besättningarna bland deäratt
bästa landet, deti ligger mångårigt arbete bakom avelsfram-att ett
gångarna och det skulle katastrof både för djurägarnaatt vara en
och för landets mjölkproduktion djuren skulle behöva slaktasom
ut.

Länsstyrelsen Kristianstads läni lyhörd för jordbrukarnasår syn-
punkter och kommer under eftermiddagen fram till flyttningatt av
djur mycket väl kan alternativ:ettvara

Nedfallet har sådaninte omfattning geografiskt det finnsEI en sett att
anledning fästa något avseende vid de ekonomiskastörre kon-att
sekuenserna. Alla bör solidariskt bidra följdernaså för deatt en-skilda djurägarna blir så möjligt.små som

möjligtDet detär i länet utanför nedfallsområdetCl att egna - -finna antal årdar med funktionsdugliga mjölkninett Längre sutrust-
ningar inte används. Enligt länsstyrelsen bör ocksåsom et

hitta jordbrukare inte allaatt utnyttjar Stallplatsersinasom
eller använder dem för köttdjur stället kani betegå påsom som
eller skickas till slakt. det finnsOm möjligheter andrasatt ta emot
djur viljan saknas, Länsstyrelsen bereddär med stödmen att avräddningstjänstlagen använda tvång.

Länsstyrelsen i Kristianstad börjar vid 14-tiden tillsammans medatt
och SkanekLRF fram plan för ungefär tredje-tvåta transporten av

delar mjölkkorna i De mjölkkornaövriga bör slaktas. Läns-av zon
styrelsen undersöker vidare möjligheterna bort ävenatt transportera

ochsvin andra djur. Omflyttning både människor och djur kom-av
tid och Länsstyrelsen vill börja arbetet medatt ta gång.mer Läns-en

styrelsen vidare Skånemejerier tillstånd hämta den okonta-ger att
minerade mjölken gårdstankarna.i
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Åtgärder 2-5i zonerna

området har SSIkontaminerade avgränsatUtanför det zonernamest
harpSVh. Dessadoshastigheten 1-15där är2-4, sam-ensomzoner,

medomväxlandemycketkmz,omkring 2 800 ärmanlagd påyta
skån-defleraskogsbruk,delheldjur,har mångajordbruk avensom

naturvårds-radochherresätenochslottmångaska insjöarna, en
Sverige.kulturbygderna ide främstakortområden. Det är sagt en av

doshastigheterdetdärfinns uppmätts52-4Utöver zonenzonerna
detJordbruksverketochpSvh.och SSImellan 1 att0,2på anser

kBqintervallet 10-100inomnedfall -137cesiumvidgenerellt ett av
nedfallettroligadetdosraterutifrån ärsannolikt uppmättam2 som- för betet.restriktionerfortsattaböroch övervägas4 5i zonerna -
påantal mätningar gräs-fordrarbeslutdettaändringEn stortettav

betefall bördettaimyndigheternabådaDe senareattanserprover.
delvidtarjordbrukarnaochbåde 4 iske ikunna enomzonzon

betes-emellertid någonJordbruksverketochåtgärder. SSI attmenar
möjligmjölken knappastanvändning ärmedmjölkkorförgång av

och 3.2betessäsong idennaunder zonerna
15-tidenvidmed börjantillsammansMyndigheterna överväger

plöjasSka denvallskörden.förstamed denbörvad nergörassom
stubb-lågmedslåförstjordbrukarnaSkaanläggasvalloch en ny

devallendet utnyttjaEller gårdeponeraochhöjd attrent omav
stuhhhöjdmed högslår

möjlighe-vidarediskuterarlänsstyrelsernaochJordbruksverket
iochfoder åtminstonemedförsörjningenordna zonernaattattten

djurägarnaske sätterkunnabörvallskörd. Detutnyttja årets4-5 om
eller bentonitberlinerblåttfodretcesiumbindande itill ämnen t.ex.-
användakanfoderstaten. Deändringar iandraoch t.ex. mergör- Nationellafall.vanligafoderfiberrikare i expertgrup-ochkalium än

frågor,dessabl.a.bedömauppgifttillharför sanering, attpen som
villåtgärdervilkatillställningtagithar inte re-gruppenännu som

kommendera.
djuren.tillförfortfarandejordbrukare sigMånga vattnetoroar

får djur gårradioaktivamängden ämnen uteallraDen största som
grad. En-mycket litenbidrarnormalt imedanbetet, vattengenom

frånkommerhuvudsakligenVattenförsörjningdjurensdast om
tillbidragbetydandeoch diken kandammargrunda ettvattnet ge

bedömer såMyndigheternaradioaktivatotala ämnen.det intaget av
åtgärder.särskildakräver någradetta intesmåningom att

friklassningarnaFörsta

mind-doshastighetenSkåne,delaromfattar ärI stora avsomzon
endast lite SåfåttharområdenpSvh. snartDet1 ärän regn.somre
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finnsoch detytterligarehar klarnatomfattningnedfalletsbilden av
Jordbruksverketfrån vegetationsproverresultat påmätningar avser

rekommendationendvs hävautanförområdenfriklassaatt zon
aktuelltblikan detsamråd medEfter SSIbetesrestriktioner. ävenom

Möjlighe-och delar 4.veckor släppa 5någrainom zonavzonatt
aktivitetskoncentra-vilkaberoendeemellertidtill detta är avterna

Mycket hängervisar.vegetationsprovernamätningarnationer av
medefter diskussionerrekommendationer SSIvilkaockså på som -
börmyndigheterandraåtgärdsnivåerderegeringen somomger-

Jordbruksverket friklassarområden.respektivetillämpa sinainom
sker efter dis-utanför Skåne.alla områden Dettaemellertid redan

medkussioner SSI.

köpmotståndbefararLivsmedelsindustrin

de hareftermiddagenunderklargörMejerierna sent att en annan
tidenunder denfallkommer inte närmasteuppfattning. i varjeDe
Hal-södra delarnaSkåne,djurfrån betandemjölk i avatt ta emot

frånBeslutetBlekinge. meje-delenSmålandochland västrasamt av
frånmjölkenLivsmedelsverket områ-gällerrierna oavsett anserom

konsumenterellerlivsmedel Mångaacceptabel inte.det somvara
Köpmotståndetkvalitet.mjölkensifrågasättasannoliktkommer att

produkterdrabba alla miss-kommaenligtkan mejerierna att som
södrahelst Sverige.från vilken delmjölk iinnehållatänks som

detdiskuteras gårfattar beslut intemejeriindustrin sittInnan om
alltOrsaken 90 %för osttillverkning.mjölkenanvända är att avatt

avfalls-samlas vasslen,helmjölk vid iystningen ärcesium i som en
utsträckning tillemellertidöverförs iprodukt. Strontium osten.stor

det skäletframför alltmyndigheternaochBåde mejerierna är av -
mjöl-tankentillmed hänsynockså opinionen ystaattemotmen -

drabbatsÄven till områdenköra mjölken inteförslagetken. att som
radionuklidertill lågaden nivåerspädanedfallet och utatt avav

endasttillåta dettabereddaMyndigheternaförkastas. är att om
försörjningsläget kräver det.

förde-potatisodlingarföretagetsFelix konstaterarAB nysattaatt
lar här mellansig så zonerna:

hela mängdenha %och 12 15Zon 1 ca avCl ............ ......... .. 10%ha -150Zon 3 caü .......... ................... .. ha 80%och -200Zon 4 5 1 caCl ............... ..
företaget har kon-rödkålallodlasutkantenI 5 nästan somav zon

nedfallet inträffar. Prov-har kommittrakt Rödkålen justpå. närupp
skördenske så småningomkommer innan ägertagningar att rum.

radio-förekomstenfrån de första analysernaResultaten de avav
eftermiddagen.underkommer framplutoniumochaktivt strontium

15-01716
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koncentrationenDe visar hundradelstrontium-90 äratt av ca en av
koncentrationen Plutoniumkoncentrationencesium-137. ärav yt-
terligare tiondel lägre. länsstyrelserna fattarIngen tills vidareen av

beslut vadnågra ska ske med jordbrukarnas finnsdjur. Detom som
däremot hel del underlag antalet djur och odlingennytten om om

bär och grönsaker nedfallsområdet.inomav

presskonferensNy

Allt arbete inriktat förberedapå de besked ska lämnas vidär att som
presskonferens för de båda länsstyrelserna kl 17.00.en gemensam

Kontakterna med förvaltningsmyndigheter,centralaregeringen, livs-
medelsindustrin, kommunerna och jordbrukets ökarorganisationer

omfattning deti finns lite fler uppgifternär på. Desom att tanu
beskedenmånga de olika och utanför länet lämnarisom organen

bilden splittrad. förekommerDetgör till samordning fram-ansatser
för allt de samtal landshövdingarna har med mel-jämnagenom som
lanrum. Mängden information och intryck, behovet omedel-av av
bara besked olika frågor och skillnadernai arbetai sättet att som
finns hos nyckelpersoner stabsorganisationeni hos de båda länssty-
relserna det emellertid till stånd enhetligagör svårt bedöm-att
ningar.

Företrädarna för massmedierna försöker under presskonferensen
olikheter myndigheternasvisa på i bedömningar. gäller fram-Detatt

för allt gränsvärdena för olika livsmedel. diskussionerDe som upp-
kommer handlar utsträckningi myndigheterna använderstor attom
både generella gränsvärden och värden beräknade för situa-ärsom

råder.tionen skapar förvirring,Detta flera massmedi-påstårsom av
representanter.ernas

området bor framförInom allt sommartid relativt kändamånga- -
opinionsbildare. Flera dessa deltar livligt den offentliga debattiav

uppstått riskerna med nedfallet och myndigheternas åt-som om om
gärder. slits mellanNågra sidan åsiktenå kontamineringenattena

farlig för människor och djur ochär andra sidanå önskan atten
kunna bo kvar restriktioner. här kändisdebattenDen påver-utan
kar myndigheternas beslut.inte

samverkandeDe myndigheterna, företagenorganisationerna och
tidigare framgått, eftersträvar, samordna information tillsinsom att

allmänheten och likartade budskap. Samordningen bl.a.haratt ge
syftat till det ska fungera presskonferenserna.på detta kom-Trotsatt

det hela tiden olika besked från aktörerna framför allt vidmer -
massmediernas intervjuer med olika slagexperter från univer-av

och högskolor.sitet Olikheterna beskedeni människor förvir-gör
rade och åstadkommer ilska hos ledningen för de båda länsstyrel-

Landshövdingarna kontaktpå med cheferna förserna. tar nytt myn-
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digheterna det gäller och ber dem till budskapen blir en-som attse
hetliga. ocksåSträvan till beskeden med deär stämmeratt attse
uppgifterna kommunerna lämnar. blir det hellerAnnars ingetsom
slut utspelen från kommunalpolitikerna.på här kommer framDet
till massmedierna, med rubriker upprörda anklagarstorasom
landshövdingarna för censur.

Besked från regeringen

Jordbruksministern extrasändning frånisäger Rapport samtidigten
länsstyrelsernas presskonferens markpågår ligger isom att som om-

ställning utanför nedfallsområdet får användas betesmark försom
djur det drabbadeinom området eller för produktion foder ätav
dessa djur lämnar besked huringa länssty-regeringen påmen om ser
relsernas åtgärder. meddelarHan emellertid bestämmelsernaatt om
vinterbevuxen mark tills vidare ska gälla.inte

Jordbruksministern informerar också kommerregeringenattom
erforderliga medel till jordbrukareavsätta och andra drab-att som

bas ekonomiskt nedfallet. kanDet frågabliav sammantaget storaom
belopp och riksdagen sannoliktmåste medel.anvisa Principen måste

bördorna ska bäras solidariskt alla samhället.i Pressadattvara av
intervjuaren jordbruksministern detta innebär fullav svarar att er-

för merkostnadersättning och inkomstbortfall. Förutsättningen är
jordbrukarna de enskilda falleni har följt myndigheternasatt re-

kommendationer och frånutgått gränsvärden.angivna Någon er-
kan såledessättning förinte denutgå mjölk kasseras till följdsom av

tillämparmejerierna inte de gränsvärden Livsmedelsverketatt som
har slutsats delarDenna inte mejeriorganisationen.angett.

Jordbruksministern avslöjar vidare omedelbartregeringen kom-att
jordbruksverketi uppdrag utarbeta förslag tillattmer ge att ett reg-

ler för beviljande ersättning. kommerRegeringen ställaävenav att
medel till förfogande Jordbruksverket,åt verketså kan betalaatt ut
förskott till de företag råkar akutai svårigheter grundpåsom av
merkostnader och inkomstbortfall.

Länsstyrelsernas bedömningar och ställningstaganden
Detta sammanfattande bedömningär förhållandena nedfall-ien av
sområdets olika de båda länsstyrelserna förgör sigzoner som var
och redovisas för massmedierna:som

Zon 1

Hela befolkningen den deli ligger1 Kristianstadsi länav zon som
lämnamåste området. kommerIngen sannolikt få återvända för-att

tidigast oktober.rän i
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definns jordbruk25området bor drygt Det200I personer. -ochfamiljemedlemmarmedjordbrukaredjur. Antaletflesta med an-
utanförkan ordna inkvarteringknapptställda 100. Deär som

eller bekanta skasläktingar,nedfallsområdet hos göravänner -- lokaler.särskildainkvarterasbörjantill iAndra kommerdet. atten
upplysningar.lämnaLänsstyrelsen kommer att mersenare

behö-Malmöhus länliggerden del iBefolkningen i zonen somav
Länsstyrelsen bedömer inteinte nyttan utrym-att av enav.gever

tillinlagdamänskliga aspekterna står i proportionmedning e -- djurproduktionmedantal jordbrukarebekostnaden. Om ränsatett
Länsstyrelsenkommerflytta djurenbeslutarfrivilli sig ör attattt
och avelsdjurköttdjurbesättningarförbistå Aven några avavem.

flyttningsarbetet.till med DenLänsstyrelsen hjälpafår kanochsvin
bedöm-Länsstyrelsensenligtjordbrukarna kommerdelenövriga av

kom-jordbrukegentligt intebo kvar, någotkunnaning ävenatt om
Länsstyrelsendebedrivas åren.kunna inom närmaste avserattmer

området.med alla jordbrukarekontakt inomatt ta
ska lämnaordnas för demkommerSärskilda atttransporter som

slakt-höns ochfår,flyttningallmän svin,hem. Någonsina av
slaktaskommer såske. ikycklingar kommer Dessainte attatt nor-

livsmedelsföretagen.medefter samråd ABmöjligt ochtidmal som
frånbehövaseventuellt kanskötseldenAubytartjänst åtar sig som

ungdjur och fårochtill slakttillfället.och fram Kött-flyttningen som
kanförutsatt deslaktas,nedfallet behöverunder intevarit attute

antalsamråd medEfterhjortdjur.gällertillsyn. Dettaviss även etten
goddet finnsbedömningenlänsstyrelserna dengör att enexperter

tillräck-sjunkakommerradioaktivahaltenchans ämnen attatt av
under höstenbete ochde under pågårligt, sparsamtsommarenom

eventuellt med tillskottfoder,med okontaminerat sär-får rikligt av
skilda fodertillsatser.

Själv-området.och fritidföråtskilliga hästar inomfinnsDet orts
allmänblir Läns-med det utrymning.de följaklart måste et enom

förbereddMalmöhus län sörjastyrelsen intei är transporternaatt
fårhästägarejordbruksföretatillhör Varjede hästar inte åanen.somav

medtillhjälmyndigheternaför atttransporten amensvara
län sigLänsstyrelsensplatser. i Kristianstahitta mottagnin ansers

med dessatillhjälpamöjligha ävenstörre transporter.eter att
Länsstyrelser-kvar.kan lämnasoch redskamaskinerJordbrukets

börjaska kunna iförhoppning saneringsarär etet sommarattnas
bevakningåterflyttning.möjliggöra Enoch småningomså aven

och förstöring kommerför stöldminskar riskernaområdet attsom
belägg-redskapmaskiner ochfår medplaneras. sigIngen attutanta

kontrollerats.dem harradioaktiva påningen ämnenav
odlingfrånkunnaskörd kommer nåanvändbarIngen att tas on
emel-fruSannolikt kommerden förstaunder. 1 säsongen. tenzonl
glas.all odling undersak gälleranvändas.kunna Sammalertid att

Kristianstads länliggerden delhushåll iAlla inom somav zonen
Länsstyrelsen.frånmeddelandepersonlikommer tettatt

klartvecka.örd intebör Detinom ärUtrymningen enenomvara
möjligtdettvingande beslut ellerfordet kommer äratt omrasom

LänsstyrelsenSärskilt iövertalning alla att utrymma.att genom
liv.råderIndividenvill undvika sittKristianstads län tvång. över
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onödiga risker myndighe-för måsteBarnens interätt utsättasatt
emellertid hänsyn till.terna ta

Zon 2

avslutade kommer åtgärder vidtasinsatserna i 1Först ärnär attzon
doshastigheten mark- ochpå2. Mätningarnaiäven avzon

kontamineringen det områdetvisar ivegetationsprover varieraratt
bli aktuellt rekommenderamycket från gård till gård. kanDet att ett

generellt beslut flyttningjordbrukareantal Någotatt utrymma. om
Länsstyrelserna kommer ställetblir det emellertid vidtaiinte. att

säkra tillgången foder till djuren.åtgärder syftar till påattsom
inomhus tills vidaredjur står i 2 måsteDe inne.stannazonsom

förutsattinlagda ensila bör kunna användas,förstDet et snart att
övertäckt vid nedfallet.eller väl Plast-silon motsvaran e var

användas omedelbart. möjligtemballerade balar kan detDet är att
under hela foder tillblir nödvändigt transporteraatt sommaren zon

kommer kontakt med utfodringLänsstyrelsen på2. att ta experter
Avsikten de ska hjälpa till nödfoder-mjölkkor. är göraatt att enav

grovfoder.behovet kanminimerar intrans Detstat orteratavsom
fördel del jordbrukanske så småningom går överom en arevara en

från mjölk- till kött roduktion. del jordbrukare kommerEn sanno-
den kommande skörden kanlikt frivilli sla djur. Avsinat att ta

rukten och allt från odlingar under glas tillvara.sannolikt tas
för fältodlingarRåd och instruktioner hantering kommer attav

Jordbrukarna skjutalämnas längre fram. bör möjligaste måni 2 izon
absolut nödvändi under deutearbeten inte är närmasteupp som a

framförveckorna. allt angeläget vika arbetenDet år röratt somun
damm och därmed sannolikt också radioaktiva ämnen.upp

3-4Zonerna

Även kontamineringen. har emellertid3-4i varierar Detzonerna
mycket det finns detaljeradesåinte gjorts mätningarännu att upp-

gifter för enskilda gårdar. ytterligarekommer antalDetta att ta ett
veckor. nedfallet ungefärDet visar i 3sig att motsvararsenare zon
det nedfall drabbade kontamineradede Sverige områ-i mestsom
dena efter Tjernobylolyckan.

Jordbrukarna utföra utearbeten börkan sina ii 3zon men som
undvika damm. skeåtgärder kan till2 Transporterrörzon som upp

och från området och detta. kommerProver påinomäven att tas
alla saluprodukter från de fårområdet säljas.innan

dosimetrarjordbrukare har frågat de kan lånaMånga intesjäfva om
för kunna finns enklareradioaktiviteten. Detmätaatt ut-en

för dosratenkronor,rustning 2 000 å 0003 registrerar påsom en
film. Problemet framkallas. Med ochden be-måsteär att en annan
tydligt dyrare mellan ochden kostar kro-000 10000utrustning 5-

uppgiften avläsa direkt. Länsstyrelserna dos-år att atthastigåeternanor anser- lokalt ganska fastställdaväl och jord-även är attnu
brukarnas tillförakan mycket. Värdetmätningar inte så står iegna

fall till kostnaderna.varje inte i proportion
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Länsstyrelserna har diskussion Jordbruksverketmellaninitierat en
detoch möjligt släppa nötkreaturen efterSSI någraär att utom

jordbrukarna förstdagar sedan betesmarkerna, samlat ihopputsat
det lösa och de det lämpligt ställe.på något Kangräset onerat

användas foder och bete det fara grundvatt-återväxten Ar
Jordbrukarna bör undvika frånlåta djuren dricnet att vattena
vattensamlingar eller diken. Besked sådana frågor kommersmå i att

lämnas möjligt.så snart som
med Slåttervallgårdar eller ensila där brukarenPå eväxter re--första skörddan ensila skörd kansketagit nästaen av e an an--vändas till foder stubben normalt. detKanögre äntasom vara

lämpligt vid utfodringen tillsätta binder cesium,ämnenatt t.ex.som
berlinerblått eller bentonit Slåttervall och ensilageväxter, ännusom

kanskeskördats däremot ska slås med kort stubb ochår,inte i av
bort till lämplig plats. aktivitetenMätnin itransporteras en ar av
slåttervall grödanbetesgräs och detmåste så ramgårgöras, att om

användas för bete foder. olikakan och Diskussioner dessasom om
möjligheter mellan Jordbruksverket ochpågår SSI.

med beskedenMissnöjda

klAlla har under den medierna direktsända presskonferensenav
känsla hela Skåne stilla. Massmediernas företrä-7.00 står1 attaven

dare heller den här nöjda med beskeden länssty-inte gångenär som
får intrycket myndigheternasrelserna lämnar. De presentationerav

frågarläget under kontroll. Flera journalister bl.a.inte äratt om
Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller konsumenternaLRF tror att

från misstänkaskommer vilja köpa livsmedel Skåne kanatt som
Är det sannolikt livs-det allra kontaminerade.minsta inte attvara

försiktig överkant och hamedelsindustrin kommer iatt egnavara
mjöl-gränsvärden lägre myndigheternas fallet medSåär än varsom

förken efter Tjernobylolyckan jordbrukarna kasse-Får ersättning
rad mjölk Varför inför foderpå Hurinte regeringen prisstopp är
det möjligt folk och djur sidan länsgränsenpåtvinga attatt ena

huvudsakflytta den andra, kontamineringenpåinte i ärmen om-
densamma

hävdar det kaos, medan länsstyrelsernatotaltMånga äratt anser
för för jordbru-de börjar klart vadsig måste göras attatt som

komma till med problemen. Myndigheternakarna ska måsterätta
bl.a. fortsätta förekomsten radioaktiva övervägaämnen,mäta av

flytta människor och djur, friklassa, ordna försörj-åtgärdsnivåer,
ochmed foder, säkra vallskörden metoder och utnyttjandening att

köpmotstånd. Länsstyrelsernas arbetemotverka in-omotiveratett
genomförandet omflyttningar och slaktriktas på i De av-av zon

hjälpa till de akuta foderproblemen.också lösa Iatt att mestser
centralaavvaktar länsstyrelserna rekommendationer frånövrigt

förmyndigheter. Livsmedelsverket och företrädare jordbruksnäringen
sälja produkterna.diskuterar tillsammans svårigheterna att
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fråga ocksåEn kommer meddelandena radio ochär isom upp om
tillsammansTV med massmediernas räcker infor-rapportering som

till jordbrukarnamation nedfallsområdeti eller det nödvän-ärom
digt information skriftlig form. Uppgifteri vilkaäven jord-att ge om
brukare berörda och vilka adresser de har finnsär lantbruks-isom

förutsättningregistret. En postdistributionen fungerar.är Postenatt
har meddelat det harstörningarär postgångenatt sagt attmen san-
nolikt kommerinte upphöra iänatt annat zon

Länsstyrelsen Kristianstad beslutar underi onsdagskvällen att
med skriftlig information till och Länsstyrelsen Malmöiut en var en.

det räcker med besked massmedierna.via und-Mångaatt ettanser
myndigheterna verkligen allt för människor de bådagör irar om att

länen ska hur de ska bära Båda länsstyrelsernasig åt. försva-veta
ochsig informationsverksamhetensäger kan bli effekti-inteattrar

Svensk radio och sänder kontinuerligtTV från området.vare.
Nyhetsbyråer och förser mängd tidningar ochreportrar storegna en
tidskrifter med förstasidesstoff. Flera internationella tidningar och
radio- och TV-stationer också plats. Enligt länsstyrelsernaspåär me-

kanning ingen undgåi Sverige information nedfallet ochatt om
dess konsekvenser. Både länsstyrelserna och kommunerna avsätter

för telefon och fax kunna frågor frånpåstora attresurser per svara
allmänheten. Telia har installerat telelinjer länsstyrelsernasiextra
och kommunernas ledningslokaler.

Uppskruvat Sjöboi

ikommunkontoretStämningen Sjöbo dei berörda kom-mesten av-
har hela dagen varit mycket uppskruvad. Trycket frånmunerna -

kommuneninvånarna ska något mycketgöra är Kom-mun-att stort.
styrelsens ordförande haninte har fått bestämdanågra be-attanser
sked från de centrala och regionala myndigheterna. Kommunstyrelsen
har under eftermiddagen tillsammans med miljönämnden och de le-
dande tjänstemännen förvaltningarnai några gått vad deigenomav

och försökt komma fram till vad skavet göras.som
Efter flera diskussiontimmars alla Länsstyrelsen ochattenas om

sysslarSSI alltför mycket med djuren. de glömt bortHar männis-
korna Nedfallet hotar uppenbarligen hälsa.mångas statligaDe
myndigheterna verkar vilja ned det faktum och livs-tona att vatten
medel blir otjänliga. Miljönämnden beslutar med åberopande av
hälsoskyddslagen förbud för människor och djur tills vidareom att
vistas Tolånga,inom Vanstads, Lövestads och församlingar.Fränninge
Området kmz180 och harär sammanlagt omkring 3 800 invå-ca

och fritidshus.tusental Miljönämnden beslutar vidare medettnare
stöd Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse Vombsjönsav att

tills vidare skainte användas eller dricksvat-råvattenvatten som
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be-sådantkan fattakommunenMiljöchefen ifrågasätter ettomten.
slut.

kontaktordförandenmiljönämndensochKommunstyrelsens tar
snabbtförMalmöhusRadioochför Sydnyttredaktionernamed att

bådebombBeskeden slårbesluten.information som ennerut om
dementerarSydvatten,och hosLänsstyrelsen Malmöhos i upp-som

förframhållerLänsstyrelsenotjänligt.skullegifterna vattnetatt vara
skälfinnsdetocholagliga intebeslutenbådamassmedierna är attatt

mediernaUppmärksamhetenåtgärder. i ärdrastiskatill såtaatt
poli-Länsstyrelsenförflera övertygamycket timmarDet atttarstor.

besluten.de skaSjöbo rivatikerna i att uppom

förFörberedelser utrymning

gäl-ochbeslutatlänsstyrelsernaharska skeutrymningDen omsom
jordbru-förobligatorisktframgåttler Att ärutrymma somzon

medjordbrukareför delfrivilligtKristianstads länkare i enmen
underlänsstyrelsernalän. BådaiMalmöhusdjurbesättningar ons-ger

bådeför utrymningenpolisenuppdragdagskvällen åti att avsvara
bildarKristianstadochMalmöoch djur. Polisenmänniskor i ge-en

arbets-för arbetet.underlagfram Iskaarbetsgrupp tasommensam
före-ingårkalladfortsättningen utrymningsgruppenigruppen --

tvångsåtgärdereventuellaBeslutmyndigheter.för lokalaträdare om
länsstyrelserna.fattas av

tidigareförsvarsområdesbefälhavarnapersonalmilitäraDen som
vidpolisenbiträderlänsstyrelsernaförfogandetillställt åthar

personalkrävandedenpolisenavlastarPersonalen iutrymningen.
områdena.utrymdade Försvar-och bevakningentrafikregleringen i av

med djur-biståmöjligheterbegränsadedäremotsmakten har att
transporterna.

Kristian-1 inomdrygt iframgått 200borDet personer zonsom
djur-medgårdar20-talfinnsdessa påstads län. 100Knappt ettav

besättningar.
gällaenligtlän kommerMalmöhus utrymningenI attgruppen

därför relativt männis-ochmed husdjurgårdar20-talendast ett -
kor.

vilkauppfattningbehöverUtrymningsgruppen resurseromen
ochfordraskommerpersonal och utrustning attatt avsersom--

frivilligafrån början mångaskaffa vad behövs. sigvisarDet attsom
Även framhåller de integivetvisåtskilligaarbetet.deltavill i attom

föroch djurmänniskor varitmedkontaktvill komma i utsattasom
bradet härnedfalletstrålningjoniserande är somresursengenom

tillvara.bör tas
onsdagskvällenundermedsamlas gångUtrymningsgruppen en

exaktafortfarandehar ingadetaljplanera.för börja Gruppen upp-att
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gifter hur flyttasdjur ska respektive slaktas.många Situa-om som
förefaller emellertid klar. förstationen i hand jord-Det i 25ärstort

brukarfamiljer Kristianstads län och deras nötkrea-i merparten av
ska flyttas. sak gäller avelsbesättningarSamma någratur som av

andra djurslag. flesta företagen har småbrukskaraktär.De Medel-
arealen ha och medelåldern brukarna hög.30 Flera kommerär
sannolikt lämna hem.sinavägraatt

Kristianstads län finns omkringInom i mjölkkor1 och600zon
ungdjur och köttdjur.1300 bedömerGruppen tredjedelartvåca att

dessa kommer flyttas, medan till slakt. avels-går Någraatt restenav
Övrigabesättningar andra djurslag kommer också flyttas. djurattav

kommer slaktas efter Överenskommelse med slakteriföretagen,att
får bestämma takten utslaktningen med hänsyn till bl.a. slak-isom

kapacitet, bedömningenteriernas marknaden, konsumenternasav
reaktioner och tillgången förorenaticke foder kan köraspå utsom
till gårdarna. eventuell skötsel AvbytartjänstFör TillAB.svarar grup-

slaktdjur ska läggas totalt fjäderfän och3 000 svin, 300pen ca en
del andra djur alla Malmöhus län ska slaktas. Slakteri-iutöver som

förbereder samarbete med Livsmedelsverketsi besiktnings-erna
ochveterinärer djur från de drab-mottagning provtagning värstav

bade områdena. ske köttet kanMätningar måste godkännasinnan
för försäljning.

förtvivladeMånga är

kommer först underUtrymningsgruppen morgondagen haatt mer
exakta siffror omfattning. räknar medutrymningens Gruppenom

det ska hitta mottagningsgårdar medelavståndpåatt att ett av
omkring mil. Enligt Skanee kommeråtta djuren sannolikt kunnaatt
flyttas dagar. kontaktinom två Gruppen med Jordbruksverkettar
för dispens från de bestämmelser förbjuderatt transportsom av
moderdjur och nyfödda förekalvar veckorna och efter kalvningen.
Sannolikt kräver iordningställandet mottagningsplatserna fleraav
dagar. Under tiden kan Skanek och andra slakteriföretag emellertid
börja hämta de ska slaktas.svin som

börjar redanLRF under kvällen förinom ramen gruppens ar--
bete försöka skaffa fram gårdar kan de djuratt ta emotsom som-
ska flyttas. hjälpLRF jordbrukets beredskaps-itar av personer
organisation mottagningsområdena. Jordbruksverketi påuppger en
fråga från länsstyrelserna det finns hinder förinte någraatten av
detta. Det visar utanför nedfallsområdetsig räddamånga ärsnart att
för de själva eller deras djur ska bli smittade människor ochatt av

Åtskilligaboskap kan ha blivit kontaminerade. därför tvek-ärsom
till dem lämna nedfallsområdet.måsteatt ta emotsamma som

Utrymningsgruppen med början vid ZI-tiden medigångsätter att



Andra-tredje dygnet90

jordbrukarna den del liggerde Kristi-ringa 25 inom 1 iav zon som
poli-anstads län. Flera har själva kontakt med kommunen ellertagit

och meddelat önskemål. gäller jordbrukaresina Det några iävensen
Malmöhus län. har emellertid bestämma deMånga svårt sigatt om

eller flyttning och vill ha betänketid. beslu-ska välja slakt Gruppen
Åtskil-de kan högst dygn med lämna besked.vänta atttar att ett

beskedliga jordbrukare irriterade såär över att gruppen ger vaga om
vad ekonomiskt fördelaktigt för demär göra.attmestsom

frånbåda länsstyrelserna får hela kvällen åtskilliga samtalDe
människor nedfallsområdet. förtvivlade.i Många ringer Deärsom
tycker de förlorat allt de för hela liv. Flera bittra,i sittsträvat äratt

del flytta, särskilt bland deabsolutnågra aggressiva. En vägrar att
djur, kvar. kanäldre. de lider låtvåra såTa Viinte stannamen oss

detlika dö här ställe, Vadpå något några.sägergärna annat varsom
Kärnkraften bara Personalendet elände med, andra.påstårjag sa är

får de bär skulden tillvid länsstyrelserna känsla detatt somen av
hänt

Varför regeringeninte övertar

följer tiden det arbete skerkrisgrupp helaRegeringen singenom som
länen. Både miljöministern och försvarsministern har dei senaste

frågaframträtt olika massmedier. ständigt återkommandedygnen i En
varför och ledertill dem från medierna inte regeringen överär tar

skillnaderverksamheten. detta talar enligt frågeställarna de iFör
uppenbarligen föreliggeruppfattningar behovet åtgärderom av som

hävdar verksamhetenmellan länsstyrelserna. Båda ministrarna att
för riksdagen harsker den regleringinom ansvaretramen av som

beslutat och enligt den planering myndigheterna har gjortom som
upp.

Torsdag tredje dygnet4.4.3 -

flestalänsstyrelsernas har arbetat helaNågra tjänstemän Denatten.av
vidandra hem före kommer tillbakamidnattisig väg straxgav men

och det7-tiden på har dygn sedan nedfalletDet gått tvåmorgonen.
fortfarande mycket ska flesta beredskaps-De iär göras.som

ordentligt slutkörda demorganisationen mångaär även av som-
harvilat. del det ska ske jordbrukets områdeinomBara aven som

börjat. centrala Vid S-tidenDet just utrymningen.är är trans-nu
första från gårdarnaportbilarna med de djurtransporternagång ii

mottagningsplatsKristianstads län. djuren kommit fram tillNär en
blir de först placerade samlingsfålla, medan jordbrukarei somen

där Alla djur flyttashör hemma ordnar betesmarker. genomsom
länsstyrelsernas försorg får identitetsmärke i örat.ett
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Polisen leder utrymningen jordbrukarna, deras familjemedlem-av
och de anställda och har meddelat några dagars fördröjningmar att
harinte betydelse.någon brukarnaMånga vill emellertid kommaav

i omedelbart.väg harNågra själva ordnat förstai handmottagare av
köttdjuren, det relativt enkelt flyttaär till områden. Tresom att nya
djurhållare har kunnat ordna inkvartering för mjölkkorsina i omo-
derna ladugårdar. hoppasDe de hjälpligt skatomma kunnamen att
sköta djuren där. andraFör har det emellertid visat sig hittasvårt att

till mjölkkor. Särskilt det försvårtmottagare de djurbe-är större
sättningarna, flera fall fåri delas mellan olika gårdar. Detsom upp
finns både betesmarker och enklare byggnader det lättinteärmen

sköta mjölkningen. tidigareDe nämnda sjukdomsbekämpnings-att
detgör svårt pussla ihop flyttningschema.programmen extra att ett

underLRF kontakt med några maskintillverkaretar morgonen som
lovat undersöka de kan hjälpa till med provisoriska mjölknings-om
anläggningar. Transporter svin helapågår dagen till slakterierna iav
båda länen.

De ledningenansvariga i för de båda länsstyrelserna börjar strax
efter 9.00 dra riktlinjer för det fortsatta arbetetatt iupp zonerna

Flera2-4. jordbrukare där har redan ochringt vill ha råd och in-
struktioner. Till de arbeten aktuellaär inom växtodlingen hörsom

och skadedjursbekämpning,ogräs- kvävegödsling vallar, fortsattav
ensilering, inledning höbärgningen, skötsel och fortsatt såddav av
köksväxter frilandpå och avmaskning får och Bristenungnöt. påav
foder blir alltmer akut. Ransonerna oerhört knappa.är delPå en
håll det risk förär svält.snart

bådaDe länsstyrelserna tidigaregör förän stämmanu mer att av
uppfattningar.sina Det uppenbart beslutenär de bådai länen påatt

punkternågra kommer skilja desig. I väsentliga frågorna deatt är
emellertid överens.nu

instruktionerNya

Massmedierna ligger på och vill kunna besked till jordbrukarna ige
de drabbade områdena. Vid IZ-tiden länsstyrelserna klaraär att
meddela vad de har kommit fram till. Beskeden lämnas via radio och
TV och gäller den fortsatta växtodlingen inom nedfallsområdet:

De drabbade jordbrukarna kommermest personliga instruk-att
tioner den fortsatta driften. kanDet falli många innebäraom stora
inskränkningar verksamheten.i andraFör är snabbtsträvan såatt
och mycketså möjligt normalisera förhållandena. Omsom pro-
dukterna kommer kunna säljas visar heltsig inte och hållet för-att

längre framrän i Det ankommer livsmedelsindustrinpåsommar.
och handeln uppfylla kraven på mätningar och tillämpaatt deatt
gränsvärden Livsmedelsverket fastställer.som
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gällerskildadeväxtproduktion iolika slagendeFör zonernaav
följande:vidaretills

Zon 1

trädgårdsprodukter.jordbruks- ellerodlingIngen av

2Zon

arbetetmöjligtskjutasvidare Dettills ärskaväxtodlingAll attupp.
och mätningarmånad. Provtagningarnågonkomma gångkan i om

användas.kunnakommerskördeproduktervilkafår attavgöra som
instruktioner.framlängreLänsstyrelsen kommer att ge

3-5Zonerna

omfattning.normalkunna pågå ibörväxtodlingenArbetena inom
resulta-med ledningbedömsanvändbarhetSkördeprodukternas av

bortförasskakasserasGrödor måstefrån provtagningarna. somten
kommervallskördenAndramöjligt.och deponeras så san-snart som

användas.kunnanolikt att
åtgärdersärskildasockerbetor:och IngaoljeväxterSpannmål,a börjordbrukarnaskötsel.normalmedräckervidtas.behöver Det

omrörd.blirjordenintehacka såundvika ogräs, attatt
vidtas.behöveråtgärdersärskildaBalväxter: Inga

åtgärder.speciellafordras ingaDetPotatis:ü
sallad böroch näraBladväxterKöksväxter: tasspenat avsomCI användas. Förmöjliväxtlighet kankasseras.och Nymarken en

åtgärder.ildatills vidarefordras inga särsköksväxterövriga
ärder.särskilda Prov-åtmednödvändigt någrainteDetBär: är
bsskördenjordgudelhuremellertidfår visatagningar 1stor av

kasseras.måste3 somzon
åtgärder.särskildavidaretillsfordras ingaFrukt: Detu

djupske tillska såomställningsmark: PlöjningTräda och stortettcl förstaordbrukarna iske börskaodlingmöjligt. Om senaresom
erspannmål. Genomfoocholjeväxtersockerbetor,väljahand
minskadetbörunder årplogfri odling upptagetnästa avatt

växtodling.framtidafortsattvidgällercesium. Detta även en
överfö-minskarkalkningochgödslingRekommendationer somom

längregröda kommertillmarkfrånradionuklider attringen gesav
ochbetesmarkodlingssäsongtillöverföringfram. nästaEn av

framtidaocksåminskarspannmålsodlingtillfodervallar upptag av
kommerjordbrukaredeluteslutaskanradionuklider. inteDet att en

deinnebärmatjordslagret. Detdetbortskrapa taröversta attatt
skaVartblirAvfallsmängdernajorden.den bästabort enormt stora.

kommerför saneringNationellaalltköra attde expertgruppen
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medverka med underlag för de bedömningar myndigheternasom
och jordbrukarna måste göra.

Den under polisens ledning för utrymninggrupp som svarar av
jordbrukare hari vid1 10.30-tiden första försitt dagen.mötezon
Det allavisar brukarnasig fortfarande har lämnatinte beskedatt

hur de vill med djuren. Klart emellertidgöra många mjölk-ärom att
producenter föredrar slakta kor ställetsina för flyttai dem tillatt att

platser. djurägareNågra med bra djurbesättningar kommernya att
kunna sälja djuren livdjur. Intresserade köpare har redan hörtsom

sig. allaNästan kommersvin till slakt.gå gällerDet deinteav att
Ägarnabästa avelsbesättningarna. till några dessa besättningarav

har bett komma till gårdar. En sammanställningattom nya av
önskemålen ska lämnas under dagen.

beskedNågra vilka regler ska gälla för tillersättning jord-om som
brukare och andra måste har få.inte gåttännuutrymmasom att
Klart emellertid nedfallet kommerär kosta samhälletatt att stora
belopp och leda till mänskliga tragedier.

Flera lämna gårdar.vägrar Deltagarnasina i utrymningsgruppenatt
kommer vid 11-tiden chefen för lantbruksenhetenöverens attom
vid Länsstyrelsen Kristianstadi ska dessaringa och försökaupp
övertala dem de fortfarandesig Om kommervägraratt ge av. grup-

ställning till vad ska ske.att tapen som

Utrymningen börjar

Utrymningsgruppen kan under eftermiddagen önskemå-summera
len för jordbrukarnas del flyttning. KristianstadsI län vill sjuom
jordbrukare med mjölkkor och andra flyttningsberättigadeäven
djur flytta. sakSamma gäller djurägare med andra flyttnings-sex
berättigade djur mjölkkor.än Två mjölkproducenter säljer djursina

livdjur vill ha hjälp med lämnarTre sinasom men transporterna.
djur till slakt och har djur elleringa själva försörjertre transpor-

Två jordbrukare djur har redan lämnat området.terna. Tvåutan
jordbrukarfamiljer flera försök tillvägrar övertalning sigtrots att ge
av.

MalmöhusI län har jordbrukare15 med djurbesättningar begärt
flytta dessa till andra gårdar. kommerTre säljaatt djursinaatt

livdjur och lika harmånga själva ordnat inkvartering villsom men
ha hjälp med flyttningen. Diskussioner det fortsatta arbetet medom

flytta 30-tal besättningar till platser och fematt till olikaett nya -
köpare underpågår del Länsstyrelsen konstate-stor natten.en av-

omkring mjölkkor,500 köttdjur,1 600 får ochatt 200 000rar 7
länetsvin kommeri till slakt. Stabschefen Södrainom militär-att

området meddelar slakteri- och bageripluton underatt ären som
avrustning Linköpingi med dygnsnågra varsel skulle kunna utnytt-
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emellertidSkaneknedfallsområdet.nödslaktför inom attjas uppger
uppgiften.klaraslakteriernade civila ut attser

jordbrukarevilka ibörjadagsdetläget övervägadet härI är att
enligtfattasområden.andratill Detdjurenflyttabör2 somzon

för demplatserfortfarande sjumottagningsorganisationLRF:s som
förbehövsplatserdekommerTill dettaska lämna somzon

ochradio TVsändningvädjar iifrån LRFomflyttningen enzon
mellersta Sverige.södra ochdelarfrån andrahjälpkl 15.00 avom

andramedkontaktframgåttKristianstadLänsstyrelsen i tar som
fordras.de platserhittamedhjälpförlänsstyrelser att somatt

fjärde dygnetFredag4.4.4 -
nedfall-frånmätdatamycketfredagens såfrånfinnsDet morgon

markbeläggningenmedförsta kartakansområdet SSI presenteraatt en
möjligheterharSSIbeskrivningkBqmz. Denicesium-137 somav

huvudsakifigur SSIframgår 4.2. att re-göra sammaanseratt av
od-slagenolikaför degällaskatidigarekommendationer avsom

dagenunderpåbörjaskommerflygmätningarling. De gerattsom
skäl förenligtfinns SSI ingaför Detversion.underlagsnart nyen
kBqmz.mindre 10medområden änbetesrestriktioner inomnågra

samtligajordbrukszerketfriklassarmed SSIdiskussionerEfter om-
mindredärmarkbeläggningen äneftersom ärutanförråden zon

ske såfriklassningoch kommer4 5kBqmz. Inom att10 zonerna
mjölk-ochmark-frånmätdatamedtillräckligt gräs-,det finnssnart

radioaktiva äm-beläggningsområdet ochinom upptaget avprover
olika slagflerakräverklarlagd.blivit Dettaoch köttmjölki avnen

vecka ellerkan kommaarbetetochmätningar att ta mer.en
tidigastskesannolikt kunnafriklassningkommer3Inom attzon

hösten.underoch 2isluteti sentzonsommarenav
gällerfastställda. Nuarbetelänsstyrelsernasför ärRiktlinjerna

ochradio TVInformationen ifungerar.alltingtilldet omattatt se
medtala nå-hand. Behovetefter attminskarhändelseförloppet

drab-blivitandraochjordbrukarehosdetökar på sättetgon som
myndig-regionalaochlokalatill devändernedfallet. sigbade Deav

allaför kunnamycketmåsteheterna, sätta att svararesurseravsom
ringer.som

mottagningsplatserFler

mottagningsplatserytterligareförmiddagenunderordnarLRF tre
finna fyra. Transport-återstårflyttas. Detför djur måste attsom

tiden.helahar fulltslakteriermottagningsgårdar ochtillbilarna upp
panik har intebra.förhållandevis Någon ännuflyterArbetet upp-
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stått och inga motsättningar mellan jordbrukare och andra. Det- är
svår pedagogisk uppgift människoren inseatt de måsteatt att

flytta. Nedfallet inte och märks inte påsyns sätt änannat genomutslagen på mätinstrumenten. militäraDe transportplutonerna och
militärpoliskompanierna bidrar högi grad till transportverk-att
samheten fungerar.

bådaInom länsstyrelserna helapågår tiden diskussioner om sam-hällets skyddsåtgärder. Alla är överens jordbruket denär iattom
särklass hårdast drabbade näringen. Allt tillgängligt kunnande be-
hövs deni situation råder. Båda länsstyrelsernasom intar experterfrån Lantbruksuniuersiteteti Uppsala och Alnarp. finnsDet gott omoch litteratur frånrapporter Tjernobylolyckanannan mångasamt
utredningar och mycket forskning, vägledning för det fort-som ger

arbetet. Kunskaperna konsekvensernasatta olycka ochom av enhur skadeverkningarna ska begränsas mycketär bättre än närnu
Tjernobylolyckan inträffade. De ekonomiska följderna kommer
emellertid kunna överblickas först långtatt senare.

Tankar inför saneringen

Nationella förexpertgruppen sanering under torsdagsför-tar senare
middagen diskussion med de båda länsstyrelsernaupp en om
saneringsåtgärder möjliga ochär det framtidenisom kan blisom
aktuellt vidta. Expertgruppenatt sammanfattar tankarna bakom eneventuell saneringsinsats i promemoria innehåller huvud-ien som
sak följande:

Att långsiktigt och varakti återställa kontamineradet områden,dvs sanering, ighetutgör möj minska dosbelastninen föratt enbefolkningen i områden med omfattande radioaktiv eläen g-ning. Sanering komplementär till andraett åtgärder kansomhöva vidtas. erfarenheterDe finns olika sanerin sinsatsersom avhar visat dessa kan mycket kostsammaatt och för-vara ärtaoknippade med praktiska svårigheter.stora
skyldighetEn för för saneringsåtgärderstaten förelig-att svara

endast deni utsträckning detger med hänsyn till följdernasom avutsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt påkallatär för åtgär-att staten svararderna räddningstjänstlagen.

Det faktum det i praktiken inteatt möjligtär helt elimineraattde stråldoser uppkommer till följd olyckasom innebärav en attvarje saneringsinsats kommer enomföras deni omfattninatt ocgbedöms skälig från tekniska ekonomiskasom synpunkterocmed hänsyn till de sociala konsekvenserna insatsen.av
planEn för vilka områden ska det ska skenär ochsom saneras,vilka metoder ska användas måste utarbetassom i varje särskilt

fall. sådanEn saneringsstrategi syftar till tillgängligaatt resurserska kunna användas å optimalt Expertgrupsätt.ett hartekniskt ienförväg utarbetat och ekonomisktett underlag beslutör
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Förklaringar
kBqmz;000500-2Zon

kBqmi;200-500Zon 2:
kBqmz;100-200Zon 3:

kBqmz;50-1004:Zon
kBqmz.10-50Zon 5:

kBqm10mindre änUtanför 5zon

dygns mätningareftermarkenpåcesium-13 7 tremedBeläggningar4.2Figur
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kännedom det ligger sakensi nedfalletsutanmen natur om- -omfattning och sammansättning kännedom de lo-samt utan om
kala förhållandena de kontamineradei områdena. hål-Grup en
ler på uppdatera underlaget och det tillattnu anpassa en upp-komna situationen.

myndigheternaFör ska kunna fatta rationella beslut iatt sane-
ringsfrågor det nödvändigt de bedömerär vilken reduktionatt avdos eller beläggningsgrad olika åtgärder kan resultera i jäm-som
fört med ingen åtgärd, kostnader för arbete och material maski-

respektive kemikalier, skattning producerat avfall ochner ocfiup av
kostnader för de roduceratonering avfall,transporterproduktionsbortfåll av
kostnader för olikai dos tillsamt
saneringspersonalen och den bofasta befolkningen. Utifrån detta

det beräknagår kostnaden för undvika strål-vissatt t.ex. att en
dos kort ochpå lång sikt och bedöma denna kostnad äratt om
acceptabel.

Efter det inträffade nedfallet de frånär saneringssynpunkt do-
minerande radionukliderna cesium-137 och cesium-134. Det går,

möjligen bortsei från och frånstrontium-9Outom attzon t.ex.
olika Depositionen cesium-137 områdeti med dettransuraner. av

nedfalletstörsta går till kBqmz2 000 uSvh60mestup som
första dygnet från radioaktiva nedfallsprodukter.

Åtgärder kan bli aktuella jordbruksmarkpå eftersom ett ra-dioaktivt nedfall syftar första handi till reduceraatt ptagetu avradionuklider till grödor, minska överföringen djur,att att
minska risken för vidare spridning deponerat materialav samt att
minska stråldosen till lantbrukarna och deras familjer. Sanering

jordbruksmark bör åtminstone kort sikt långtpå så möjligtav
baseras användning konventionella lantbruksmaskiner.av
båda länsstyrelsernaDe börjar vid 12-tiden detalji övervägaatt mer

hur enklare skulle kunnasanering till. snabbare saneringen en
genomförs efter nedfall desto blir dosreduktionen förstörre be-ett
folkningen. ska emellertidDetta stråldosen blirvägas störremot att
för saneringspersonalen. Expertgruppen kommer rekommen-inte att
dera någon förrän kortlivadesanering de radionukliderna har av-
klingat. Om skasaneringen skada och kost-göra större ännytta vara
nadseffektiv fordras dessutom genomtänkt planering.en

Alla är överens veckornågra medvänta självaattom att starta
saneringsarbetet. avvaktan detI skerpå diskuteraratt expertgrup-

olika metoder. minskaEtt djurenssätt radionukli-pen att upptag av
der tillföra berlinerblåttär fodret. Syfteti minska haltenatt är att
Cesium mjölk och kött.i Berlinerblått utnyttjades med framgångstor

andra länderi efterNorge Tjernobylolyckan.t.ex.- -
Livsmedelsverket under eftermiddagen råd förrutinerger om prov-

livsmedeltagning på både för producenternas egentillsyn och för
den offentliga tillsynen. Länsstyrelsen Malmöhus länz iattavser

vecka vidarebefordranästa dessa råd till första handi arbetsledning
och personal vid antal livsmedelsindustrier. Företagen självaannan ett
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nedfallsområdet eller intefrånprodukterskadeavgör emottaom
Personalenåterställningsarbetet.rollviktigskälet idetoch får enav
ytterligarebörhälsoskyddskontorochmiljö-vid kommunernas

enskildahjälpakunnaanställda kommerutbildning. Kommunens att
undermedträdgårdsodlare provtagningarellerjordbrukare som-

maren.
gårdarytterligaremeddelar tvåeftermiddagen LRFunderSent att

med mjölkkor. återstårjordbrukare Detsödra Sverigei nuemottar
detSamtidigt harutrymmande frånförplatserfinna fyra zonatt

medvill ha hjälpnötkreaturmedgårdar 2framkommit isjuatt zon
ytterligare mottagnings-hittanödvändigt nioalltsåflytta. Det är attatt

gårdar.

dygnetfemteLördag4.4.5 -
vidplatsvid 8-tiden påtidigarearbetstyrkamindre ärännågotEn

medtillräckligtfinnsdetframgårlänsstyrelserna.båda Detde att nu
jordbru-harföreträdare för LRFEnligtmottagningsgårdar. enen

bli-förstmottagningsgård handengodtafrånkare 1 vägrat attzon
djurhan ilastade in sinahögljudd diskussionEftertilldelad.vit en

accepterade.hanställe,tilloch forbilarna igen annatett som
bevakningMassmediernashela lördagen. ärfortsätterUtrymningen

mycketfortfarande intensiv.
lämna går-vägrade sinamed familjerjordbrukarefyraDe attsom

bo kvar.låtitlänsstyrelsernasamråd medefterpolisendar har

dygnetSöndagen sjätte4.4.6 -

förmid-underdjur gårArbetet fortsätter. sistaDe transporterna av
ytterligarekommerochlösöredagen. Flyttning ettatt taannatav

antal dagar.
förnödenheterrespektiveprodukteroch leveransHämtning samtav

jordbruketdärområdendebörjar komma ikontakter i gångsociala
till ochochAllamöjligt.normalt in-bedrivasska så utresorsom

kunna serviceskajordbruketförbehövsområdetfrån attsom
restriktioner.sker utan

eftersöndagenunderlänsstyrelserna kommerbådaDe gemen-
kommerlängrede knappasttillframöverläggningar attattsamma

demräddningslagenbefogenheterdebehöva utnyttja ta utattger
Deeller i rätt.tjänsteplikt ingreppmedpersonal göraatt annans

rädd-längre skaklfr.o.m.verksamheten 15 intebeslutar varaatt
tidlångemellertid underkommermyndigheternaBådaningstjänst.

återställamedarbetetengageradeolika iframåt på sätt attatt vara
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förutsättningarna för jordbruk, trädgårdsverksamhet och inomannat
de drabbade områdena.

efter månad4.5 Läget en

det område drabbats nedfallet jordbrukarnaI normalt vidärsom av
den här tiden slutet klara med höskörden.på delåret -i juni- Enav
betesdjur brukar släppas slåttervallarna för beta efterväxten.påut att

börjar skördas. Jordgubbsplockningen fullKonservärtorna i gång.är
Även grönsaker och skördas dagligen.potatis

redovisar karta figur med markbeläggningenSSI 4.3en ny av- -
Beskrivningen baserad flygmätningar,månadsCesium -137. påär en

fältmätningar och insamlade mark- ochmätningar på vegetations-
Detaljerna beläggningsområdet blir allt tydligare föri varjeprover.

dag framgår bl.a. hur mycket nedfallet mellangår. Det varierarsom
olika delar området hur nedfallet har drabbat olikainom t.0.m.-
gårdar. Med denna karta och med resultaten från många prov-

underlag har jordbruksverket efter diskussionertagningar medsom
kunnat friklassa ochSSI 4även zonerna

analyser koncentrationen radioaktivt ochFortsatta strontiumav
plutonium bekräftar de första resultaten kommit frami stort sett som

dagar efter nedfallet.ett par
Mycket mätarbete mängder radio-återstår Hurännu. stora av en

nuklid gröda beror bl.a. vilka jordarter detpåtarsom en upp som
fråga nedfallsområdet och vilket dessa har.inom pH Natio-är om

nella för har uppgiftersammanställt detta,saneringexpertgruppen om
bl.a. för kunna lämna underlag effekterna olika åtgärderatt om av
och råd till myndigheterna.ge

bedömning myndigheterna efter samråd medDen gör expert-som
jordbrukarna behöver slå valli 1 just inteär attgruppen zon nu av

och spannmål för deponering plats. skulle dempå Dettaannan ge
utför arbetet stråldos onödigt förhållande tilliär storsom en som

Avfallet skulle också blivinsten. sannolikt hantera. Till dettasvårt att
kommer det allt döma aktuellt under deinte är närmasteatt attav

marken föråren liknande odlingar.utnyttja inom 1att zon
arealerna visserligen det blir alltså avfallI 2 mycketär storazon -

bedömer den framtida skavinstenexpertgruppen attmen vara-
tillräcklig för brukarna ska slå vallen och deponera avfallet påatt av
lämpliga ställen utkanterna sannolikti Det går inte påägorna. attav
dessa marker vallskördar underutnyttja säsongen.senare

Även där beläggningen deni 3 iuppmättesmotzon svarar som-
efter TjernobylolyckanSverige det enligt rimligtär expertgruppen-

med liknande åtgärder fall delar slårpå i varje Denägorna.av som
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Förklaringar
Zon kBqmz;500-2 000

kBqmz;Zon 2: 200-500
Zon kBqmz;3: 100-200
Zon kBqmz;4: 50-100
Zon kBqmz.5: 10-50
Utanför mindre kBqm5 än 10zon

Beläggningar med marken efter månadsFigur 4.1 cesium-13 på7 mätningaren
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kontaminerad gröda och vill underlätta den framtida hanteringenav
bör möjligt plasta avfallet.in I det3 går sannoliktom zon att
använda andraskörd och eventuell tredjeskörd.en en

kanI 4 vallen slås Stubbhöjden spelar det falleti mycketzon av.
liten roll. Det går använda skörden eventuellt med tillsatsatt av-

binderämnen Cesium, mätningar visar detta nödvän-som ärom att
digt.

behöverI brukarna5 enligt mening vidtaintezon expertgruppens
några särskilda åtgärder.

Regeringen har med det förslag Jordbruksverket utarbetat beslu-
förordning ekonomisk tilltat jordbruks-ersättning ochom en om

trädgårdsföretag för kostnader och förluster grundpå radioak-av
nedfall. Jordbruksverkettivt har fått uppdragi meddela ytterli-att
föreskrifter och ska enskilda ärenden.pröva lämnasErsättninggare

enligt förordningen för de merkostnader bl.a.uppstått på grundsom
kor kunnatinte betepå eller utfodrats färskmedattav grön-

kanDet också kostnader för s.k. saneringsutfodring.massa. vara
lämnasErsättning vidare för inkomstbortfall, på grund mins-t.ex. av

kad avkastning mjölkproduktionen.i

efter4.6 Läget månadertre

Vid den här tiden börjani september höstkorn, vårkorn,ärav- -
havre och höstoljeväxter vanligen skördade. Samma sak gäller till

delen höstrågstörsta och höstvete.även Skörden grönsaker ochav
höstpotatis och våroljeväxteräven Jordbrukarnapågår.snart tar- -

del ensilage från vallarnas andraskörd. Beredning marken skeren av
för höstsådden. Bärgning halm pågår håll.på många I-Iöstplöj-av
ningen för dörren,står sockerbetorna skördasmen senare.

härDet året blir emellertid helt annorlunda för jordbrukarna inom
nedfallsområdet. flesta djurhållarnaDe lämnade gårdarsina ärsom

sluteti kvar de ställena.på delFör har flytt-av sommaren nya en
ochningen anpassningen bra. Andragått har lyckats allaFörsämre.

har förändringarna emellertid inneburit påfrestningar. Utom själva
flyttningen familjen och inhysningen djuren har bekymren be-av av

på bostaden, skolgången, de sociala kontakterna,rott t.ex. känslan
intrånggöra för vad händeratt där hemmaav samt oron som nu-och framtiden.i

familjEn gick det särskilt illa för. Jordbrukarparet hade vuxna
barn, flyttadeinte med. Värdfamiljen övertaladessom att ta emot

fick disponera lägenhet denparet, i mangårdsbyggnaden.som storaen
De mjölkkorna18 kunde de hysa värdfamiljensin i ladugård. Där
fanns barai köttdjur.övrigt båda familjernaDe hade från början
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betes-användningenåsikterolikahadedra Dejämnt. avsvårt omatt
grovfodermed iförsörjningenstängselskyldigheten, stortmarken, -

fickflyttatDedet gårväsentligt,allt somatt om.oensevarasomsett
bådaområdet.andra Demed ikontaktförsök någonintetrots egna
såldesluttilldeobehagligsåupplevde situationen attmakarna som

samhälle när-bostadshus iäldreoch köpteslakttill ettdjuren ett
arbetsförmed-arbetslösa påanmälthar sighemorten. De sommare

lingen.

flyttninglyckadEn

tillkomskolåldernbarnmed ifamiljundantag. EnfinnsdetMen tre
väl-kände sigmedalla gångdärKristianstad,gård enomnorren

området.andraochägarfamiljen ihjälpmycketfickochkomna av
inreda såkunnatde harlantarbetarbostad, attf.d.bor iDe somen

Familjenfungerar.Skolgångenstandard.acceptabelhållerden en
antalochmjölkkornaområdet. 26Dehemma i ett ung-känner sig

harmaskinföretaglösa.de Ettdär gårlada,disponerafårdjur en
Anlägg-maskinmjölkning.förmjölkningsplatsprovisoriskordnat en

bilpendlarunder Hustrunvintern.fungerakunnaska ävenningen
behållakunnatoch haråldringsvårdendeltidsarbete inomtill sitt

maskinellmycketsärskiltmed sighar tagitJordbrukaren intedet.
hanhartill djurenGrovfoderbehöver.det hanhyrutrustning utan

minskadeMjölkavkastningendyrt.mycketblivitharköpa.fått Det
kommithar nästanmed flyttningensamband uppiavsevärt numen

omständighe-relativtdenivån. Trotstidigaretill den gynnsamma
gård.tilltillbaka sinfamiljenlängtar egenterna

återvändagårdarlämnade sinajordbrukareflesta attDe avsersom
för detta,hinder ilägger vägenLänsstyrelserna ingaföre vintern.

växtodlingbaserad pådjurhållningförförutsättningarna egenenmen
Även andramycket små.de årenunderkommer närmaste att vara

demjölkproduktionen påmedproblemfåttharjordbrukare nya
omkringSammanlagtslakt.ellertill livdjursåltoch sinaställena

dessaflestaförtid.slaktats Defår har ioch 200nötkreatur000 av3
livsmedel.klassaskunnatefter slaktenhar som

bra. Ge-har gåttslaktsvinstallarnatömningensuccessivaDen av
påverkatsslaktproduktionen inteförförstärkta garantier attnom

såköpmotståndet varitinteharnedfallet stortradioaktivadetav
slaktsvinstallarnaflestadeFöljdenbefarade.först ärmånga attsom

harMångamed grisar.fyllasbörjarunder hösten2-5i nyazonerna
fodermedel.inköptamedsmågrisproduktionenåterupptagitäven
intebeslutettidigaredetmodifierat emothar taSkånemejerier attom

emellertidMottagningen ärsödra Sverige.delarfrånmjölk stora av
kontroll.medförenad rigorösen

delentillharjordbrukarna störstafriklassad.Även 3 är nuzon
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följt de riktlinjer för växtodlingen Nationella expertgruppensom
för-sanering lämnade månad efter nedfallet. Mycket användbarten
foder har det kunnatpå tillvara. del fall har fodretIsättet tas en
emellertid fått kasseras. Saneringsutfodring köttdjur gått påav som
bete under har börjat. mängder berlinerblåttStora harsommaren
importerats.

del grönsakernaDen hade blad vid nedfallet har emeller-av som
tid fått kasseras. Fabrikerna har ändå acceptabla kvantiteter att ar-
beta med framför allt från de västligaste delarna landskapet.av-

gällerFör ungefärpotatis förhållanden. Frukten och odling-samma
under glas har däremot alls blivitinte påverkade ned-arna av

fallet.
Nationella för redovisar fortlöpandesanering sinaexpertgruppen

bedömningar. Enligt uppfattning det inte menings-ärexpertgruppens
fullt med omfattandenågra saneringsåtgärder inom Plöj-mer zon

vall kräver förbearbetningning den ska bra resultat.av ettom ge
Borttagning jordlagret skulle leda till mycketöversta kost-av stora
nader. detFrågan praktiskt möjligt och ekonomisktär är moti-om

genomföra omfattandeså åtgärder. ska all jordenVartverat att trans-
detporteras Expertgruppen realistiskt siktpå gå överattanser mer

till andra eller andra grödor. kan bästa fallDet i minskasorter rent av
med bör90 %. skeSanering mindre områden däri det före-upptaget

kommer trädgårdsodling och närområdenai till antal bostäder.ett

Spannmålen borta

Spannmålsskörden inom och förlorad2 för denna3 är sä-zonema
får hurMätningar delvisa skörden inom 4 gårstorsong. av zon som

använda. Möjligheten spannmål djurfoderutnyttja böratt att som
undersökas.

Nationella för jordbrukarnasanering iexpertgruppen attanser
bör2-5 tillföra betydligt kaliumgödsel vad de bru-änzonema mer

Åtgärdernakar bör differentierasgöra. med hänsyn till de faktiska
mätvärdena. kan fallUpptaget bästa minskai med kom-50 % i
mande skördar.

ÖstersjönfrånFisk enligt de mätningarär gjorts inte i någonsom
grad påverkad nedfallet. Kustfisketstörre kan fortsättaav som van-

ligt. har däremotDet halternavisat sig ökar hoscesium-137att av
framför allt växtätande fiskar, och mindre abborre,mört i insjöar-t.ex.

deinom drabbade delarna nedfallsområdet. Halterna imestna av
gädda och abborre kommer sannoliktstörre under höstenstigaatt -

näringsfattigai kan bli aktuelltsjöar. Det kostråd till demmest att ge
fiskar mycket sötvattebn. finnsi Det uppgifteringaännusom om

ochi vilda bär förhållandevis höga halter kanupptaget svamp men
hos delväntas svamparter.en
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efter årLäget4.7 ett

bedömninglivsmedelsföretagenoch görBranschorganisationerna en
nedfallet tillsammansefterutbudetminskademycket dethurav -

försäljningenpåverkatharhos konsumenternaköpmotståndetmed -
försäljningennormalår harmedJämförtfrån Skåne.livsmedel ettav

förför %,för kött 10%,mjölk 15med för %, äggminskat 45
för 20 %grönsakerför %, potatis30spannmålsprodukter %,10

livsmedels-svenskaden totalaförFöljdernafruktför %.och 5
begränsade.därförförsörjningen är

desärskilt idet besvärligtharjordbrukarnaflesta i 1De zon -
Mal-gårdar. dem ilämna FörtvingadesKristianstads län sinasom

delbättre. Ennågotstannade kvar situationenlänmöhus är avsom
demsäljagårdar. Attheltemellertid sinaflyttande harde övergett

förutsattköpt,harfallomöjligt. I någrahar visat sig nästan grannar
tillarealernaihoplägga störrehar kunnatbra. Devaritprisetatt

begränsadebrukningsenheter. saneringGenomsammanhängande av
husbehov.förodlamöjligtblivithar det attytor

jord-fem påskrapa centimeterharFlera på övervägt attnytt caav
Problemetdvs ärm3, 700skulle minsthektar 500lagret. Ett ton.ge

blirförenbartKostnadernaall jord.hand transporternataatt om
villsannolikt såhörTill saken ingenhöga.mycket storaemottaatt

grannskapet.demhaframför allt ijordmassor inte-

Försöksverksamhet

försöksprojekt. Fors-olikadeltarjordbruken i1iMånga zonav
skadebl.a. påoch idéer. gårolika tankar Provenkarna attprövar ut

bento-cesiumbindandespridningeneffekter ämnenvilka somavse
ändra bruknings-ochåkrarnaharberlinerblåttochnit attute

placeratsfall iberlinerblått har i någramedTablettermetoderna.
vanligdjupplöjning ochhandlarkorna. Det mest omannarsmagen
ocksåFörsök harmed kalium.gödslingtillämpliga fallochplöjning i

harCesiumhalten igröda.olikamedförekommit sorter sammaav
Åtgärderna förbättrar si-fyrafall reducerats gånger.dessanågra av

underutvecklingen årenföljaforskarnatuationen, somattavsermen
kommer.

deunderotänkbarområdetfrånmed foderMjölkproduktion är
föräd-förgrödorodladäremotflesta planerarDeåren.närmaste att

fjä-ochfårhästar,köttdjur, svin,produktionendenling i avegna
detavlänkasnuklidinnehållethuvuddelen närderfä eftersom pas-av
veckor-foderemellertidbör rentdjurkropparna. Djurenserar

före slakt.na
odlamöjligtdetsaneringsgödsling visar sigochEfter plöjning att

spritframställning. stenigaför Denfabrikspotatisochsockerbetor
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och näringsfattiga skifferurbergsmorän vanlig områdetinomärsom
lägger emellertid hinder i håll.på många gällerDet också valla-vägen

före nedfallet täckte ungefär halva åkerarealen området.irna, som
Plöjning vallarna kombinerat med kraftig kaliumgödslingav en-
och kalkning minskar den framtida cesiumkoncentrationen vall-i-

blir vidareDet möjligtgräset. odla vårsådda spannmålsgrödoratt
för försäljning. de platser därPå plöjning kan genomförasinte ford-

den reducerade växtodlingen kraftig gödsling ochvarje år sane-rar
ringsfoder till köttdjuren. Provtagning de färdigapå produkterna
fortsätter efter nedfallet.årett

Dricksvattnet till betesdjuren har det inte varit något större pro-
blem med. efter nedfalletEtt år fordras detär inga mätningar.

friklassadI 2 efter ungefär månader problemenärzon sex- -
mindre i det finns undantag.än sådana fallI vidtar jord-zon men
brukarna huvudsaki åtgärder brukarna i Ettsamma som zon
tiotal gårdar har helti 2 upphört med mjölkproduktion. Denzon
vårsådda spannmålen allmänhetgår i använda efter sanerings-att
gödsling. Köttproduktionen och utslaktningen mjölkkor har ökatav
mycket kraftigt grundpå nedfallet. har lett tillDet överskottettav

kött marknadenpå med starkt pressade följd.priserav som-
den allra delenI harstörsta jordbruket3-5 tillåtergåttav zonerna

det normala. del hållPå med speciella jordarter det emellertidären
problem.

Ersättningar

Systemet för statliga till jordbrukare förersättningar förlorade in-
komster och administrationen detta har fungerat tillfredsställande.av

harSammantaget mycket belopp betalats har emeller-Detstora ut.
tid beräknavarit svårt merkostnader och inkomstbortfall.att
Schablonvärden har fått tillämpas. millimeterrättvisaNågon före-
kommer inte och Överklagandena många.är

8 15-0171
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Kapitel Utredningens bedömningar
5 och förslag

Inledning5.1

nedfallEtt radioaktiva detpå och den omfattningämnen isättav
utredningen skildrar i mycketscenariot allvarlig påfrest-ärsom en

det svenskaning i samhället. gäller bådeDet inledningsfaseni -innan
det har klarlagts nedfallet sker och hur allvarlig kontamineringenvar

och den del förloppeti detär olikagår begränsanär på sättattav-
Ävenverkningarna. det drabbade området så småningom visarom

relativt litetsig till och förhållandevis glest befolkat kommerytan
effekterna för många betydande. Ett antalsammantaget att stortvara
människor utanför nedfallsområdetäven kommer sannolikt under
lång tid känna för de radioaktiva ska påverkaatt ämnenaattoro
dem livsmedlen.viat.ex.-

Problemen ställeruppstår samhällsorganen på svårasom prov.
Utredningen har med hänsyn till arbetets syfte valt i scenario-att
beskrivningen lägga tyngdpunkten verksamhetenpå hos de olika
myndigheterna framför allt länsstyrelserna. Enskilda människor i-
nedfallsområdet förekommer olika delari händelseförloppet. Ut-av
redningen pekar åtskilligapå problemen de kommer möta.av som att
Både effekterna strålningen och verkningarna människors åt-av av
gärder skulle verkligheteni flera avseenden kunnai bli betydligt mer
omfattande framgår utredningensän beskrivningar. Det ärsom av
egentligen bara fantasin för omfattningensätter gränser desom av
svårigheter samhället i det slagmöter scenario utredningensom ett av
skildrar.

Fokuseringen myndigheternaspå verksamhet innebär utred-att
händelseförloppetningen i beskriver rad olika svårigheteren som

kan uppkomma för dessa. Det svårt verksamhe-antas är sägaatt om
praktikeni skulle fungera på tillfredsställandesåten sättett som

framgår ellerscenariot påfrestningarna inom organisationenav om
skulle bli så effektiviteten blev lidande. Det sedanstora pågåratt
många år omfattande utbildnings- och övningsverksamhet inrik-en
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Myndig-skildrar.utredningendet slagbl.a.händelsertad på somav
alltochdemställskrav0rd vilkaandra ärmedheterna avsomvet

skulleverklighetenåtgärderna ibörja Ombereddadöma att agera.att
utredningen ide tidsramarvidtas inomkomma sce-angersomatt

hadetutsträckt gårbliskulleförloppeteller attnariot meraom
harfasernade olikatidenförlängning iEnolika meningar avom.
ochslutsatserutredningensförbetydelseemellertid knappast någon

realistiskttidsschematdelförUtredningen sin ärförslag. attanser
följer.övervägandenför degrundtillliggaoch kan som

vik-desvårigheternakapitel för inomdettaredogörUtredningen i
svårig-urskiljas scenariot. Detkanproblemområden i ärtigare som

kommaskullesannoliktutredningens meningenligtheter attsom
företag,myndigheter,berördaför allapåfrestningarmedföra stora -

dettadetframhållavill iUtredningenenskilda.ochorganisationer att
uppdelningövervägandena någonskälfinns göraiintescenario att

utredningentidsskeden detolika på sättproblemenmellan i som
massflyktscenariona.ochel-,analysengjort i vatten-av

Information5.2

kunskaperBehovet5.2.1 av

medharbehandlarutredningenproblemområdet göraförsta attDet
kunskapervissabehövs åtminstoneosynligt.hotet Detsjälva äratt

anläggningarskärntekniskaoch sättmeteorologistrålning, attom
självasammanhangen,förståkunnamänniskor skaförfungera att

åtgärderdevidtaoch kunnasituationbedömningar sin somgöra av
företagmyndigheter,anställda inomgäller minstintefordras. Det

påverkaråtgärderbeslutaskaandraoch en-somomorgan som
skydda sig.förutsättningarmänniskorsskilda att

områdekomplicerat görstrålningförhållandet är attDet ettatt
ned-effekternaolikamellankan varierameningarna avorgan om
flerafinns scenariotibör vidtas. Detåtgärderdeochfallet somav

radioaktivadehur ämnenasådana variationerexempel på t.ex.-
jod-skamänniskormjölkproduktion, ätagrödor ochpåverkar om

nedfall-utanförtill ställenska flyttasdjurenochellertabletter inte om
Även tillämp-till slakt. iellergårdarnakvar påsområdet, stanna

olikabedömningarnadjurskyddslagstiftningen kanningen somav
resultat.skildamyndigheter gör ge

hållolika ikunskaperna påökaförmycketandraoch görSSI att
finnsverkningar. Detstrålningensochstrålningsamhället ut-om

ochgrundskolaneleverochlärare ijournalister,för bl.a.bildning
någrasjukhusfysiker. Detochmiljöskyddsinspektörer ärgymnasiet,

informationmycketinträffat ochnedfall harnyckelgrupper när ett
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behöver förmedlas. Massmedierna självklart den viktigaste län-är
ken till allmänheten. Enligt SSI:s hälso-mening och sjukvårds-är
personalen särskilt viktig det här sammanhanget.i Utredningen an-

det angeläget myndigheterna kan fortsättaär denna verk-attser att
samhet kunskapernaså kan bibehållas och utbildningså elleratt att
information efter hand kan erbjudas andra det angelä-även ärsom

nå.get att

Inkommande5.2.2 information
kan utredningensDet i tidscenario beskedeninnan självatasom om

utsläppet uttömmandeså och harär sådan trovärdighet deen att
berörda det finns skäl utsläppskäl-Omattorganen attanser agera.
lan ligger landi dröjer det nedfalletinnan drabbarett annat oss.
Tiden det för vindarna föra de radioaktivaintar ämnenasom att

våra kan föröver använda utarbetagränser ochatt prognoser
mobilisera den förberedd.organisation gäller bl.a.är Detsom att

spridningsprognos vilkagöra visar områden kan kommaen som som
drabbas nedfallet, nedfallet kan kommanäratt in-attav ange att

träffa. det finns faktaNär utsläppet s.k. källtermsbedömningom en-
detgår dosprognos ochgöra riskbedömning.att en grov en-

de regionalaFör myndigheterna kan det börjani ocksåmen-
längre fram få ordningsvårt all informationpåattvara som-

till ledningscentralerna.inströmmar gäller tolkaDet den på rättatt
skilja rykten frånsätt uppgifter välgrundade. Allat.ex. att ärsom-

har behov vad händer. tidig informa-Enett stort att vetaav som
dettion möjligt före nedfallet fattagör beslut och rekommen-att ge

dationer minskar konsekvenserna nedfalletsom t.ex.av om-
inomhusvistelse och ställning mjölkkor.av

5.2.3 Utgående information
Effektiviteten svensk räddningstjänsti bygger utsträckningi påstor
samverkan mellan olika geografiskt och mellan olika slagorgan av-
sektorer eller verksamheter. Genom fårsamutnyttjaatt resurserna
myndigheterna den slagkraft och bredd verksamheteni i mångasom
fall behövs. Massmedierna naturligtvis viktig länk till allmän-är en
heten.

Genom harSSI samordningsansvar det koordineragåratt ett att
del informationsverksamheten. Olika emeller-stor gören av organ

tid bedömningarsina och hanterar ibland frågorna olikapåegna
Det går normaltsätt. händelseförloppinte i det slag utred-att ett av

beskriverningen samordna all utgående information. Myndigheter
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utsträck-och använderbedömningar vissolika iandraoch görorgan
nödvändigttidsskäl blikanskilda begrepp. ävenockså Detning av

vända di-VMA-meddelande sigcentraltför ettattett genomorgan
Jordbruksverket tidigt scenariotsker iallmänheten.rekt till Så när

finnaskommerstalla mjölkkor. Detbehovetinformerar attattom
ellerolikadebudskapolika antingen är överensmånga organen

inte.
sannolikt förvir-med allinformationen skaparMångfalden i stor

bedömaochinformationenvärderafårflesta svårtring. De attatt
självamyndigheternagällervidta.de skaåtgärder Detvilka men
lättmänniskorna,enskildaoch demassmediernaockså tapparsom

för skydd ochuppgifttillhar sörjaför dem sä-förtroendet attsom
samband medtydligtfram mycketkom iproblemenhärkerhet. De

omfattandehändelseneftergjordes utvär-Tjernobylolyckan. Det
efter dettaMycket harinformationsverksamheten.bl.a.deringar av

för-kanförberedelserna. Förutsättningarnaförbättrasyfteskett i att
mallargrundtexter ochutvecklingfortsattytterligarebättras avgenom

vid deslipas övningarAllt dettaoch råd.informationför somav
kärnkrafts-vidfrågakan insatserlänen. Detiäger omvararum

olyckor.vid andra slagellerolyckor storaav
för-omfattningenkommer,Informationsverksamheten oavsett av

samhälletspunktenkänsligaden isannoliktberedelserna, att vara
det viktigtUtredningenkärnenergiolycka.åtgärder vid attanseren

använder defortlöpandeochdettamedvetnamyndigheterna är om
förochutbildningför övningarförfogarde över attresurser som

kommunikationenteknik förochmetoder män-förbättraytterligare
detviktigtsärskiltniskor-myndigheter-massmedier. iDet är samman-

ochmyndighetermellan olikasamverkanförbereda denhanget att
infor-förgrundensjälvautredningenandra anser varasomorgan

förtroendeför detgrundenlägger görmationsarbetet. Det attsom
harandra något in-ochmyndigheterlitar närmänniskor på organ

träffat.

Strålningsmätning5.3

inledandedetframför alltåtgärderna iunderlaget fördelEn stor av
nedfallet producerar organi-utifrån. Eftermyndigheternafårskedet

åtgärder.förgrunden sinasjälv den viktigasteemellertidsationen
områdenutanför deochbåde istrålningsmätningskerDet genom -

habedömsandra bedömningarnaochmeteorolgiskadeenligtsom
kontamine-kunskaperdetaljeradehadrabbade.blivit Utan att om

beslu-Marginalernabeslut. iavvägdafatta väldet integårringen att
olikakonsekvensermed de iblir föråtgärdernaoch avse-storaten -
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enden detta för osäkerhetenmed myndighe-Trots måstesig.som
åtgärder tidigt stadium.beslutagivetvis påäventerna ettom

finns lokal vid utsläpp radioak-Det mätorganisationen som av
från de kärnkraftverkensvenska verkar de s.k.tiva inomämnen

indikeringszonerna till frånkilometer verken.50 För mätningarut
längre avstånd eller utsläppet har skettpå i scenariot närsom- -

utanför och vindarna för de radioaktiva till andraSverige ämnena
län dem där länsstyrelserna skyldiga ha särskild bered-än är att en
skap förberedelserna lika goda.inteär

har 40-tal fasta uppgift framförSSI alltmätstationer. Deras ärett
utsläpp har vidså inteägtatt att ett attvarna om rum, som

Tjernobylolyckan blir emel-Mätutrustningensängen.tagna ger
informationlertid nedfallets storlek. den detalje-Föräven om mer

rade mätningsverksamhet ska det möjligt fastställagöra att ettsom
nedfallsområde det nödvändigt komplettera med olika slagär att av

har samordningsansvar central förmätningar. SSI strål-på nivåett
Länsstyrelserna för verksamhetenningsmätningen. på regio-svarar

nal finns, framgår utredningens redogörelse kapi-nivå. Det isom av
tel olika håll samhället, bl.a. Försvarsmakten.på i inomresurser
Ännu detbrister emellertid planeringen utnyttjandet.i För närva-av
rande finns det beredskap med personal endast indikeringszonernai

kärnkraftverken, del länsstyrelser och hosinom harSSIrunt en som
Övergripande och råd hur skamätresursernaett ansvar ger om an-

vändas, kommunerna ska och hur länge.mätat.ex. var
utanförTill de de svenska kärnkraftverkens omgivningarresurser

utredningen syftar hör ellerpå två mätinstrument i varjeettsom
kommun. förhållandevis bra förberedelse förDet är mätningen av
doshastigheter strålningsnivån landet. Problemeti ärrunt attom

enstakaregel bara kommun utbildadei varje påär attsom personer
utföra kan detmätningarna. skälet tid verksamhetenDet innantaav
kommer alla kommuner.gångi i

förSystemet manuell grovmaskigt kommunensmätning är ur syn-
vinkel relativt finmaskigt nationellt perspektiv ochimen mestsvarar

länsstyrelsens behov. skulle uppskattningsvis dygnDet ett-tvåmot ta
tillfredsställande hela riketbild doshastigheten efteri överatt en

nedfallet. utredningen framhållit kan detSom dröja kommu-innan
kommer medi gång mätningar.sina Rapporteringen mät-nerna av

data till länsstyrelserna och datorer kan ocksåinmatningen i vara
flaskhalsar. behöver och förbättras.Rapporteringsrutinerna överses

Grovmaskigheten kommunnivå innebär fallpå i många mätre-att
sultaten tillräckliga förinte kommunens behov. emel-är Det gåreget
lertid skala, eftersomorganisera mätningar det finnsiäven störreatt

och kunskapermätinstrument mättekniken. börKommunerna iom
hotsituation förberedda kunna flerapå ställenpåmätaatten vara

förbereddade referenspunkterna.än
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omfattandelokal kartläggning kräver ökningEn noggrann en av
nedfalletpersonal och de områden där harbåde utrustning i ägt

uppbyggnad lokala motiveradsådan inteEn mätresurser äravrum.
hotbilden. börhänsyn till allmänna ställetmed den Strävan i vara

de finnsrimliga tidsramar omdisponera iinom mätresurseratt som
mätkapaciteten fordrarlandet. sådan koncentrationEn orga-av en

förtätningslags beredskap för denmednisation någon av resurserna
kräver. har för detta och bör fortsättaSSIsituationen ettsom ansvar

för för hantering ochförbättra rutinerna mätning samt presenta-att
mätdata.tion av

får uppdragUtredningen föreslår Strålskyddsintitutet i iattatt
företrädare för länsstyrelsernasamråd med Räddningsverket samt

förfortsätta utveckla metoderna insamling ochoch kommunerna
kan bli överbelastat ochstrålningsmätdata. Telenätetrapportering av

del Möjlig-mycket sårbarrapporteringsvägarna är systemet.aven
Även elför-förberedas.använda Mobitex och börheterna Internetatt

och behovet reservkraft börområdesörjningen är utre-ett utsatt av
indikeringsinstrumentenproblem mätverksamhetendas. iEtt är att

dem ha utbild-olika slag. ska använda måstemånga Deär av som
tillämpa kunskaperna.och möjligheter regelbundet Detning att

förberedelserna för verk-samordninghar skettinte någonännu av
krig.för åtgärdernasamheten fred med planeringen ii

försvars-kärnvapenanfall ska enligtBeredskapen 1992 årsmot
berörtdet s.k. åskådarfallet, dvsbeslut inriktas Sverige ärmot en-

be-utomlands. nyligennedfall efter kärnvapeninsatserdast Denav
befolk-innebär förcivilt försvarslutade lagen att ansvaretom

lokal kommer ligganingsskydd och räddningstjänst pånivåpå att
Även del de uppgif-kärnvapenberedskapen blirkommunerna. en av

denför krig.kommunerna ska De mätinstrumentiter somsvara
förfogar och kom-nuvarande civilförsvarsorganisationen över som

emellertid föråldrade.kunna disponerakommer ärattmunerna
fårföreslår Räddningsverket uppdragUtredningen ii attatt sam-

för strålningsmätningarråd med bedöma behovetSSI instrumentav
ochformerna för moderniseringfred och krig, klargörai attatt en

tillförlitligatillföreslå åtgärder ökar möjligheterna mätningar.som
förläroplanernaRäddningsverket bör vidare uppdragi överatt se

personal, utbildning kanutbildning räddningstjänstens så att gesav
tillkan ledaför vid alla slag händelserstrålningsmätning somav

kärnvapendetonationer.nedfall radioaktiva ämnen, ävenav
samarbete med läns-länsstyrelserna sökeriEn scenariot genomav

för bristernastyrelser andra län kompensera sig ii mätorga-att
personal ochbistånd med bådebehövs detta lägenisationen. Det i

emeller-räddningstjänstförordningen.enligt Detutrustning S55 är
skyldig lämnadet bistånd länsstyrelsetid oklart är attom som en
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omfattar personal från den kommunala räddningstjänstenäven eller
endast länsstyrelsen har i sin organisation.resurser som egen

Utredningen föreslår Räddningsverket får uppdragi över-att att
frågan och förtydliga allmännade rådväga reglerar biståndetatt som

enligt 55

Kunnande5.4 och erfarenheter regionalpå
och lokal nivå

praktiska erfarenheterDe harSverige nedfalli radioak-som av av
fråntiva Tjernobylolyckan.ämnen ägdeär Den vid tidrum en -

räddningstjänstlageninnan hade krafti samtliga läns-inteträtt när-
styrelser hade skyldighetnågon för åtgärder vid utsläppatt svara av
radioaktiva Ansvaret enligt den lagstiftningämnen. då gälldevar som
också begränsat till olyckor svenska kärnkraftverk.i

Förhållandena dag helt andra.i gällerAnsvaret samtligaär län
och nedfall efter utsläpp från andra kärntekniska anläggningaräven

de svenska kärnkraftverkenän anläggningar utanför landet.även-
Fortfarande kunnandet och förberedelserna emellertidär ojämnt
fördelade landet. Utredningen har speglatöver i olik-scenariot några
heter bedömningar och åtgärderi skulle kunna detuppståsom om

fråga länsstyrelser. Olikhetertvå kunnandeär och erfarenheteriom
kommer sannolikt alltid finnas fall länge de-i varje allra flestasåatt
länsstyrelserna län kärnkraftverki får särskildainteutan resurser
för beredskapen. Länsstyrelserna de fyra länen med kärnkraftverki
och Länsstyrelsen Västerbottens läni disponerar sammanlagt å 87
milj. kronor årligen för verksamheten. Utredningen vill framhålla

planläggningsåtgärderna dessai län finansieras kärnkraft-att av
verken.

kan enligtDet utredningens uteslutasmening inte läns-tvåävenatt
styrelser med kunnandei och erfarenheter fattarstort sett samma
beslut med olika inriktning. kan beslutDet avviker frånvara som

fackmyndigheterscentrala rekommendationer. Besluten skulle kunna
gälla väsentlig frågaså den utredningen i scenarioten tarsom upp -
utrymning människor och djur. dem berördaFör är så-av som av
dana beslut och bor län intilli varandra det förvirrandemåste vara

människor sidanpå länsgräns ska skydda sig påom ena om en ett
och människor densätt andra sidanpå finnspå Detsätt.ett annat en

allmän skyldighet för myndigheter samverka räddnings-inomatt
tjänsten kravinget de ska lösning.attmen enas om en

Utredningen vill framhålla det administrativt han-gåratt rent att
de problem uppstår myndighetertvå samordnarnär intetera som
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kan ske regeringenåtgärder. över iDetsina ansvarettarattgenom landra länåtgärderbesluta i änlänsstyrelseeller ävenattutser omen j
fattamyndigheterandrauppdrakan åtdet Regeringen även attegna. jbeslut. i

kommu-framhållasammanhangetdet härvillUtredningen i att i
vidverksamhetroll samhälletsoklarharflera avseenden ii ennerna

lokal kommerBesluten nivåpåradioaktivautsläpp ämnen. san-av
centralaochregionalamedkoordineradealltidnolikt inte att vara

all-kommunernasheller säkertavgöranden. inteDet är att resurser
ske.skulle kunnautsträckningdentid kommer iutnyttjasatt som

nedfallefterSanering5.5 ett

centralaområde för de ansvarigaförhållandevisSanering är nyttett
veder-allmäntfinns ingaregionala myndigheterna.och Det ännu

vad denplaneringsbehovet ochhuruppfattningar ärstorttagna om
praktiskainnehålla.föreskriver ska Delagstiftningenplanering som
medsamband Tjer-drabbadesområden ifrånerfarenheterna som

väsentligmycket uppnådet svårtnobylolyckan visar är attatt en
nationellaDenstråldosen sanering.minskning expertgrup-genomav

skafaktaunderlagnärvarandeförutarbetarför sanering ett sompen
ochlandområden sjöar.kontamineringavändas vidkunna aven

myndigheterna.råd till deockså ansvarigaExpertgruppen ger
intestrålskyddsområdet saneringinomMånga attexperter anser

denedfall,efterveckortre-fyra närtidigastförränpåbörjasbör ett
kanden tidenklingatnukliderna Genomkortlivade väntaattav.

ökarsaneringspersonalen sänkas Dettaförstråldosen avsevärt. san-
lägreblirKostnadernaeffektivitet.fall åtgärdernasde flestanolikt i

åtgärderdedetaljplaneratiddessutomfinnsoch det somattmer
omedelbart.fordras saneringenän startarom

skyldighe-frångåstatsmakternaskäl förUtredningen inga attser
radioak-efter utsläppförlänsstyrelsen saneringför att avten svara

bered-underhittills gällabör liksomSkyldigheten äventiva ämnen.
idäremotkan detutredningenskrig. Enligt meningskap och i vara en

lagstiftningenden planeringdetaljeringfördel kraven ipå somom
Årstidsvariationerna ialltförlänsstyrelsernaålägger inte är stora.

möjligamängdenoch denjordbruketverksamheten inom stora
någorlundaden skaplaneringen,saneringsåtgärder gör att varaom

omfattande. Behovet sanering ärmycketheltäckande, skulle bli av
jordbruksområden.tillbegränsatför övrigt inte

uppbyggna-koncentreras påföreslårUtredningen att resurserna
efterförnationell beredskap saneringstarkförhållandevisden enav

detförbörLänsstyrelsenradioaktivautsläpp ämnen. attsvaraav i
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finns regional personal, detaljplaneringenså saneringsåtgärderatt av
Åtgärdernadet behövs kan med kort varsel. börstartaom avse sane-

efter nedfall vid olika slag händelserring med radioaktiva ämnen,av
efter kärnvapendetonationer.även
åtgärder utredningenDe med förslag kansitt genomförasavser

orden och enligt andra stycketsanering 28 § lag i 47 §om samma
räddningstjänstförordningen med den planupprättaersätts som

förbehövs enligt andra stycket.sitt 28 §utöva Denatt ansvar na-
tionella roll kan behöva bli tydligare. angelä-Det ärexpertgruppens

verksamhet förhållande till andrai myndighe-get t.ex. att gruppens
blir regleradSSI omfattning föri närvarandeän större än ärter som

fallet.

till enskilda5.6 Ersättningar
förluster kan komma drabbaStora enskilda jordbruks-, trädgårds-att

och rennäringsföretag företagockså olika slag förädlings-inommen av
och distributionsledet. finns bestämmelserDet för skadaom ansvar

till följd olyckauppstår kärnteknisk anläggningi i Sverigesom av en en
eller utomlands. kärntekniska anläggningensDen eller inneha-ägare

ska normalt den drabbas skadan. Ansvarighetenersättavare som av
för anläggningar enligt huvudregelni Sverige begränsad tillär 1 200
milj. kronor för olycka. lägre beloppvarje Ett milj. kronor100- -
gäller för del anläggningar där riskerna mindre.ären

denOm ersättningsberättigad kaninteär ersättning äga-som av
eller innehavaren till den kärntekniska anläggningen lämnarren sta-

högsta sammanlagda beloppersättning. Det kan utbetalas,ten som
anläggningsägarens inräknat, för närvarande miljarder3äransvar
kronor. har uttalatsDet riksdagen kan besluta ytterligareatt att er-

skasättning utgå.
finns förvägDet fastställdainte några för beräkningi principer av

till demersättningar drabbas händelse det slagsom av en av som
utredningen beskriver författningari scenariot. reglerarDe som er-

till jordbruks-,sättningarna trädgårds- och efterrennäringarna
Tjernobylolyckan redogörelse finns kapitel gälleri endast2en- -

med anledningersättningar denna händelse.av
Utredningen har fråni descenariot utgått drabbas in-att som av

komstbortfall och merkostnader tidigt aktualiserar frågan ersätt-om
ochningar. De beloppprinciper kommer gälla blir hög gradiattsom

förstyrande jordbruks- och trädgårdsföretagens åtgärder. Det måste
det skälet snabbt finnas besked hur ersättningssystemetettav om ser
Lika angeläget det ersättningarna till denär gårut. att att anpassa

råder.situation bör det skälet finnasDet förväginte några isom av
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för-emellertidagerande förutsättersnabbtpreciserade regler. Ett att
klar-ocholika lösningar ersättningsnivåernackdelarna medoch är

det stimule-utformaväsentligt sågjorda. Det är systemet attattt.ex.
minskar konsekvensernaåtgärdervidtaföretagen att avsomrar

behovetoch därmed ersättningar.olyckan även av
får uppdragJordbruksverketUtredningen föreslår i iattatt sam-
fråganmyndigheter studeraandra berörda ersättningarråd med om

efterrelativt omgåendeberedskap verketha sådanoch ettattatt en
förord-utformningunderlag förnedfall kan lämna regeringen enav

kompletteraockså kunnaJordbruksverket skaersättningar.ning om
föreskrifter fordras.meddenna förordning de som
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