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Sammanfattning
Livsmedelsverket föreslår att kontrollprogrammet för radioaktivt cesium-137 (i fortsättningen
benämnt Cs-137) för djurslaget ren avslutas. Skälet är att Livsmedelsverket bedömer att det för
riskhantering av Cs-137 hos ren inte längre finns behov av ett specifikt kontrollprogram. Istället bör
riskhanteringen för Cs-137 i renkött ske på samma sätt som för övriga risker med livsmedel: genom
företagens egenkontroll och uppföljning i den offentliga kontrollen.
Förslaget är att riskhanteringen genomförs på följande sätt:


Slakterier inför vid behov efter faroanalys Cs-137 som en fara i enlighet med HACCPprinciperna (Hazard Analysis and Critical Control Points).



Livsmedelsverket följer upp företagens hantering av Cs-137 i den offentliga kontrollen, dels i
samband med köttbesiktning, dels genom planerad kontroll av livsmedelsföretagare,
exempelvis med revisioner av företagarens HACCP-baserade förfaranden.



Livsmedelsverket genomför i den offentliga kontrollen även provtagning vid misstanke om
överskridande.

Enligt Livsmedelsverkets bedömning kommer förslaget inte att få några negativa effekter för
konsumenter med genomsnittlig konsumtion av renkött. För de som konsumerar stora mängder renkött
bör dock de råd som ges av Livsmedelsverket särskilt beaktas.
Inom primärproduktionen förebygger externa mätningar av Cs-137, och möjliga åtgärder därefter,
antalet otjänlighetsförklaringar av slaktkroppar (kassationer). Idag finansierar Sametinget såväl de
åtgärder som vidtas i primärproduktionen (utfordring), som företagens aktiviteter vid slakt
(externmätningar och analyser av kött). Dessa aktiviteter kvarstår även om kontrollprogrammet
avskaffas och behöver ha fortsatt finansiering. Andra ekonomiska konsekvenser av detta förslag är
kostnader för provtagning och analys vid misstanke om avvikelser.
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Bakgrund
Programmets syfte, organisation och finansiering
Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 beslutades om ett provtagningsprogram för Cs-137 i ren.1
Programmet bedrivs fortfarande och syftet är att säkerställa att renkött inte innehåller Cs-137 i halter
som överstiger gränsvärdet. Renarna påverkades i stor utsträckning av det radioaktiva nedfallet genom
att deras föda påverkades; lavar och svampar tar upp nedfallet som sedan tas upp i djurens kroppar.
Det nuvarande offentliga provtagningsprogrammet utgår från vilka renbetesområden och perioder som
innebär risk för halter i renköttet som överstiger gränsvärdet för Cs-137. Områden/perioder där risk
inte föreligger är friklassade, och undantagna från kontroll. Så länge inga nya radioaktiva nedfall
förekommer, är friklassade områden stabila och vad gäller renar som betat i dessa områden tas i vissa
fall stickprover på köttet.2 I områden som inte är friklassade krävs provtagning genom mätning direkt
på slaktkroppar (externmätning) eller genom uttag av köttprov. Vid risk för att halterna av Cs-137
överstiger gränsvärdet görs externmätningar inom primärproduktionen på levande renar (av personal
från Sametinget). Renägaren kan även vidta åtgärd inför slakt som får ner halterna, i.e. att utfodra
renarna en tid innan slakt. I bilaga 1 finns en sammanställning över områden med fullständig kontroll
för 2020/2021.
Beslut om vilka områden som ingår i kontrollprogrammet fattas av Livsmedelsverket i samråd med
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Sametinget. Besluten baseras på tidigare års mätresultat.
Sametinget bekostar externmätning, provtagning och åtgärder i primärproduktion samt ersätter
slakterier för provtagning och köttförlust vid köttprovtagning och har avtal med laboratorium om
analys. Livsmedelsverket ansvarar för att provtagningen genomförs enligt beslutet. Sametinget
finansierar hela programmet, inklusive SLU:s expertroll. Sametinget finansierar således provtagning
och analys inom programmet, men Livsmedelsverket fattar beslut om programmets genomförande.

Nationella gränsvärden för radioaktiva ämnen
De nationella gränsvärdena för Cs-137 är 1 500 Bq/kg (bequerel per kg)3 för kött av ren och vilt,
insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter. Vad gäller renkött otjänlighetsförklaras som livsmedel alla
kroppar som överstiger 1 500 Bq/kg. För övriga livsmedel är gränsvärdet 300 Bq/kg. Det finns också
råd från Livsmedelsverket kopplade till konsumtion:
Livsmedel som innehåller cesiumhalter:


från 300 till 1 500 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i veckan.



från 1 500 till 3 000 Bq/kg bör inte ätas oftare än några gånger i månaden.

1

Gränsvärden för cesium i ren återfinns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel och programmet reglereras genom
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
2

Birgitta Åhman, professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) 2019. Intervju genomförd 2019-01-24.

3

Den generella rekommendationen om maximal extra stråldos från kontaminerade livsmedel är 1 mSv (millisivert) per år motsvarande ca 75 000 Bq Cs-137.

4

LIVSMEDELSVERKETS UTREDNINGAR 2020
20

Dnr 2020/04523



över 10 000 Bq/kg bör inte ätas alls.

Förändring av antalet otjänlighetsförklaringar
Under de senaste åren har antalet ansökningar om ersättning vid otjänlighetsförklaringar till följd av
högt uppmätta värden av Cs-137 minskat. Det finns vissa variationer mellan säsongerna, men de
senaste fem åren har ekonomisk ersättning sökts för totalt 8 av 268 726 slaktkroppar på grund av
otjänlighetsförklaring. En trolig förklaring till de minskande otjänlighetsförklaringarna är att Cs-137
har passerat sin halveringstid på ca 30 år. Vidare har de åtgärder, t e x stödutfodring som vidtas av
renägarna lett till att cesiumhalterna har sjunkit på de djur som stödutfodrats.
Tabell 1 Slaktvolymer och antal ersättningsansökningar på grund av otjänlighetsförklaringar

Säsong

Totalt

Godkända

Becquerel kasserade (pga
för höga halter Cs-137)

2008/2009

54536

54520

16

2009/2010

52651

52594

57

2010/2011

56348

56318

30

2011/2012

57675

57598

77

2012/2013

44869

44869

0

2013/2014

54440

54407

33

2014/2015

56333

56331

2

2015/2016

54802

54802

0

2016/2017

59121

59115

6

2017/2018

53150

53150

0

2018/2019

45320

45320

0

Källa: Statistik om rennäringen, Sametinget, https://www.sametinget.se/statistik/renslakt/detaljer.
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Förslag på riskhantering av cesium137 i renkött
Inledning
Kontrollprogrammet för Cs-137 i ren är enligt Livsmedelsverkets bedömning inte längre nödvändigt
att genomföra. Då konsumtionen av renkött är liten (0,1 kg per person och år) är riskerna för att
svenska konsumenter exponeras för skadliga mängder av radioaktiva ämnen genom renkött mycket
små. Risken att exponeras är större för konsumentgrupper med en högre konsumtion, men
Livsmedelsverkets råd avseende konsumtion av livsmedel som överskrider gränsvärden bedöms vara
tillräckliga att följa. I och med att det inte har skett nya radioaktiva nedfall i renbetesområdena är de
friklassade områdena stabila avseende radioaktivitet.4 Därutöver har de åtgärder (utfodring respektive
tidigarelagd slakt) som renskötselföretag vidtar inför slakt när det finns en ökad risk för att gränsvärdet
överskrids haft effekt.5 Antalet kroppar som överskrider gränsvärdet vid slakt har minskat alltsedan
Tjernobyl-olyckan, och har på senare år varit mycket lågt och vissa säsonger har inga
otjänlighetsförklaringar vid slakt gjorts.
Mot den bakgrunden föreslår Livsmedelsverket att kontrollprogrammet för Cs-137 i ren läggs ner och
att riskhanteringen av Cs-137 i renkött istället sker i linje med hur köttkontrollen i allmänhet
genomförs; genom företagens egenkontroll i kombination med uppföljning vid offentlig kontroll
(köttbesiktning och kontroll av företagens rutiner).

Förslag
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter får renkött inte innehålla Cs-137 överskridande 1 500 Bq/kg.
Ansvaret för att livsmedel som sätts på marknaden är säkra för konsumenterna vilar på företagen.
Detta förhållande ändras inte i och med detta förslag.
Som framgått ovan har antalet otjänlighetsförklaringar minskat de senaste åren. Detta beror dels på en
generell minskning av radioaktivt cesium i betesväxterna, dels på åtgärder som vidtas av
renskötselföretag och den offentliga kontroll som görs i samband med slakt. Livsmedelsverket föreslår
därför att riskhanteringen sker genom företagens egenkontroll där företaget kan införa radioaktivt Cs137 i faroanalysen i det fall det behövs. Slakterierna vidtar de åtgärder som de finner lämpliga för att
hantera denna fara i enlighet med sin HACCP-plan. Dessa åtgärder kan vara val av ren i samband med
inköp, extra krav för leverantörer i primärproduktionen om mätningar och utfodring eller provtagning i
samband med slakt. Vidare sker offentlig kontroll på renslakterierna.

4

Birgitta Åhman, professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) 2019. Intervju genomförd 2019-01-24.

5

Sören Långberg, rennäringskonsulent, Sametioget, intervju 2019-03-18.
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Förslagets genomförande och förutsättningar
För att underlätta företagens egenkontroll bör Livsmedelsverket informera företagen om vad
nedläggning av kontrollprogrammet innebär och vilka konsekvenser det blir för företagen. Då
renslakterierna redan idag känner till problematiken och är delaktiga i praktisk provtagning är
omställningen troligen inte så omfattande
Konsumenter kan eventuellt uppfatta avskaffandet av kontrollprogrammet som att kontrollen minskar.
Eftersom så inte är fallet, och att risken för konsumenter att exponeras för Cs-137 genom renkött är
mycket liten, är det viktigt att informationsinsatser genomförs.
Idag finns ett system med s k friklassning av renar från områden där halterna av Cs-137 är låga (se
bilaga). P g a sönderfallsprocessen för radioaktiva ämnen kommer cesiumhalten i miljön att fortsätta
sjunka. Därför bör det även fortsättningsvis göras undersökningar i renbetesområden för att följa
utvecklingen så att adekvata riskbedömningar av halten Cs-137 i ren kan göras.
Av 12 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel framgår
att kontrollmyndigheten ska genomföra aktivitetsmätning avseende Cs-137 i renkött i den omfattning
och på det sätt som Livsmedelsverket fastställt i särskilt undersökningsprogram för olika områden och
slaktsäsonger. Denna paragraf bör tas bort i det fall kontrollprogrammet avslutas.

Påverkan på företagens arbetssätt
Enligt gällande lagstiftning ska slakterierna redan i dag tillhandahålla information från
livsmedelskedjan till officiell veterinär på plats. I denna information anges i vilka renbetesområden
renarna betat och vilka eventuella mätningar och åtgärder som vidtagits i primärproduktionen inför
slakt. Länsstyrelserna har kontrollansvar för primärproduktionen
Det är av stor vikt att renskötselföretagen också i fortsättningen arbetar med åtgärder för att minska
risken för att gränsvärdet överskrids.

Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för företag
De företag som påverkas av förändringen är renslakterier, renägare och renskötselföretag. Det finns
14 renslakterier, och 4 600 renägare fördelade på drygt 1 000 renskötselgrupper/företag. De åtgärder
som vidtas för att minska risken för ett överskridande av gränsvärdet görs av primärproducenterna,
d.v.s. renägare och renskötselföretag, efter att Sametinget genomfört externmätningar. Köttprover tas
på renslakterierna om externmätningarna visar att det finns risk att halten i renköttet ligger över
gränsvärdet. Med det kontrollprogram som finns idag kan slaktkroppar från hela slaktomgångar hållas
kvar på slakterierna i väntan på analysresultat. Detta ökar renslakteriernas kostnader för kyllagring. De
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kostnader som uppstår för utfordring hos renägare/renskötselföretag och för kött som tas till
provtagning ersätts idag av Sametinget i enlighet med Sametingets föreskrifter6.
Med avskaffandet av det kontrollprogrammet förändras inte ovanstående aktiviteter; föreskrifter om
gränsvärden kommer att gälla även fortsättningsvis och företagen är också fortsättningsvis ansvariga
för att det kött de säljer inte har halter som överstiger gränsvärden.
Det kommer också fortsättningsvis, i vissa fall, att krävas utfodring för att få ner halterna av Cs-137.
Det är i dag 13 av Sveriges 51 samebyar som har krav på kontroll i hela eller delar av sina
renbetesområden enligt senaste beslutet från Livsmedelsverket om kontrollprogrammet för 2020-0701—2021-06-30. (se bilaga 1). Det är i dessa områden som det därmed kan finnas behov av att Cs-137
finns som utpekad fara i företagens egenkontroll. Kostnader kan då uppstå för de åtgärder och den
egenkontroll som företagen genomför i sin farohantering.
Det är även sannolikt att det vid offentlig kontroll i samband med köttbesiktning kan komma att tas
prover vid misstanke om överskridande oftare på renar från dessa områden. De kostnader som då
uppstår debiteras slakterierna. Företagen har möjlighet att genom goda rutiner och riskhantering
minska antalet sådana prover.
En annan konsekvens för företag kan vara eventuella reaktioner på marknaden. Konsumenternas
förtroende för produkten skulle kunna påverkas som en följd av att kontrollprogrammet läggs ned.
Livsmedelsverket avser i detta fall att avsluta kontrollprogrammet därför att risken för konsumenter
bedöms vara liten, vidare bedöms företagen kunna hantera riskerna genom sin egenkontroll. Mot den
bakgrunden bedöms inte förslaget påverka marknaden, men det är viktigt att anledningen till att
kontrollprogrammet läggs ned kommuniceras på ett bra sätt och att det faktum att gränsvärden
fortfarande gäller tydligt framgår.
Exporterande företag kan eventuellt påverkas av att det saknas kontrollprogram om de vill exportera
utanför EU. För försäljning på EU:s gemensamma marknad krävs inte något kontrollprogram. Det är
svårt att uppskatta hur många företag som exporterar renkött utanför EU och som därmed skulle
påverkas av förslaget. Den totala exporten för ”övrigt kött inkl. vilt” hade ett värde av 119 miljoner
kronor 2017 och omfattade totalt 6,8 tusen ton kött.7 Hela köttexporten omfattade 157,3 tusen ton till
ett värde av 2 089 miljoner kronor. De viktigaste mottagarländerna för kött och köttvaror var
Danmark, Finland, Polen. Tyskland, Nederländerna och Norge. Det finns ingen information i den
jordbruksstatistiska sammanställningen som visar hur stor andel som utgörs av renkött, däremot
framkommer i information på Sametingets hemsida att det 2007 och 2008 exporterades ca 300 ton
renkött8.
Med utgångspunkt i ovanstående siffror och att huvuddelen av exporten sker inom EU:s gemensamma
marknad, är det rimligt att anta att exporterande företag inte påverkas av förslaget i någon större

6

Föreskrifter (STFS 2009:1) om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med

anledning av Tjernobylolyckan.;
7

Jordbruksstatistisk sammanställning, 2018.

8

https://www.sametinget.se/9238
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omfattning. Det kan dock göra det svårare för företag som i framtiden skulle vilja exportera till länder
som kräver att det finns nationella kontrollprogram.

Ekonomiska konsekvenser för Livsmedelsverket
Avskaffandet av programmet bedöms inte påverka Livsmedelsverkets ekonomi i någon större
utsträckning. Förslaget medför att kontrollen av efterlevnaden av reglerna om gränsvärden för Cs-137
i renkött kommer ske på samma sätt som övrig kontroll i samband med slakt och finansieras via
avgifter.
Livsmedelsverket kommer behöva analysera prover som tas vid misstanke om överskridande. Det
innebär att Livsmedelsverket behöver tillgång till laboratorietjänster för analys av Cs-137.9 Kostnaden
kommer att bero på i vilken utsträckning provtagning vid misstanke om överskridande kommer att
genomföras.
Det kan också uppstå kostnader för att informera berörda parter t e x rennäringen om beslutet att
avsluta programmet.

Ekonomiska konsekvenser för offentliga aktörer
Sametinget administrerar idag delar av kontrollprogrammet, upphandlar laboratorietjänsten och
finansierar åtgärder och kontroll, samt det stöd som SLU ger gällande behov av åtgärder och kontroll.
Vidare betalar Sametinget ut ersättning till renägare och renslakterier för förluster i samband med
köttprovtagning och otjänlighetsförklaring.
Sametingets föreskrifter rörande ersättningar10 påverkas inte av detta och företagen kan även
fortsättningsvis söka ersättning för merkostnader och förluster till följd av Tjernobylolyckan.

Miljömässiga konsekvenser
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på miljön.

Konsekvenser för konsumenter
Enligt Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtion är den genomsnittliga konsumtionen av
renkött i Sverige 0,1 kg per person och år.11 Som jämförelse äter svenska konsumenter 1,8 kg vilt per
person och år och totalt 86,6 kg kött per person och år. Renkött utgör således en liten andel av den
genomsnittlige konsumentens totala köttkonsumtion.
Det finns idag ca 4 600 renägare i Sverige12, de och deras familjer kan antas äta betydligt mer renkött
än genomsnittskonsumenten. De kan därmed löpa en större risk för att exponeras för Cs-137 genom

9

Idag använder Livsmedelsverket FOI för analys av prover i gränskontrollen. Prisuppgifter från gränskontrollen ger en kostnad per prov på ca 3 000 kronor +
frakt.
10

Sametingets föreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

11

Statistik.sjv.se

12

Sametinget.se, 2019.
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renkött. De senaste årens låga otjänlighetsförklaringstal tyder dock på att det är tillräckligt att följa de
kostråd avseende livsmedel som Livsmedelsverket har tagit fram.
Sammantaget bedöms inte förslaget ha någon påverkan på konsumenters hälsa.

10
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Bilaga 1: Områden med fullständig
kontroll 2020-2021
Norrbottens län
Svaipa:
Sydöstra delen d.v.s. öster om inlandsbanan, söder om Kåge
älv
Maskaure:

Fullständig kontroll 2021-01-01--2021-0630

Öster om Inlandsbanan

Fullständig kontroll 2021-01-01--2021-0630

Västerbottens län
Gran:
Öster om Inlandsbanan.

Fullständig kontroll 2021-01-01--2021-06-30

Ran:
Öster om Inlandsbanan.

Fullständig kontroll 2021-01-01--2021-06-30

Ubmeje (Umbyn):
Öster om Inlandsbanan

Fullständig kontroll 2021-01-01--2021-06-30

Vapsten:
Väster om Inlandsbanan utom Gielas

Fullständig kontroll 2020-10-01--2021-06-30

Öster om Inlandsbanan

Fullständig kontroll hela perioden.

Malå:
Söder om Malån utom Kedträsk och Långträsk

Fullständig kontroll hela perioden.

VIlhelmina norra och Vilhelmina södra:
Väster om inlandsbanan utom Gielas
Öster om Inlandsbanan

Fullständig kontroll 2020-10-01-2021-06-30
Fullständig kontroll hela perioden

Vid slakt av ren som betat i Norge eller gränsområdet gäller fullständig kontroll hela perioden.

Jämtlands län
Frostvikens norra
Froskonbäcken

Fullständig kontroll 2020-10-01--202106-30
Fullständig kontroll hela perioden.

Frostvikens norra utom Froskonbäcken
Ohredahke (Frostvikens mellersta) och Raetievaerie (Rattevare)
Härbergsdalen

Fullständig kontroll 2020-10-01--202106-30
Fullständig kontroll hela perioden.

Ohredahke och Raetievaerie utom Härbergsdalen
Jiingevaerie (Hotagen) Jovnevaerie (Offerdal), Njaarke (Sösjö)
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Öster om Inlandsbanan

Fullständig kontroll hela perioden.

Vid slakt av ren som betat i Norge eller gränsområdet gäller fullständig kontroll hela perioden.
Renägarna/samebyn ska lämna uppgift i djurägarförsäkran till slakteriet om renen har betat i Norge.
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