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Sammanfattning

Inom de mest drabbade delarna av Sverige, dvs inom delar av Gävle-
borgs. Västernorrlands. Jämtlands län och Uppland, går nedgången
av radioaktivt cesium (efter Tjernobylkatastrofen i april 1986) i
insjöfisk, viltkött, svamp och bär mycket långsamt. Detta har bl.a. lett
till att försäljningen av fiskekort minskat, att viltkött kasserats, att
bär och svamp inte plockas i normal omfattning, att väsentliga
livskvalitetsvärden gått förlorade för bokstavligt talat tusentals män-
niskor. I denna rapport redovisas resultat från ett mycket praktiskt
projekt. Det rör utveckling av en metodik för att reducera cesium-
aktiviteten i kött i hemmet - således inte i naturen. Det är följaktligen
något som man själv kan göra i hushållet för att minska sitt eget och
sin familjs cesiumintag.

Syftet med projektet är att med ny teknik påskynda saltinläggnings-
processen, göra den effektivare och ta fram apparatur för detta för
vanliga hushåll. Omfattande tester har genomförts för att studera
effekten vad gäller cesiumminskningen med olika saltsorter, olika
konstruktioner av saltrotorer och centrifuger. olika insaltnings-och
avsaltningsförfaranden för kött från älg. rådjur och fisk. olika för-
behandlingar (frysning. putsning och preparering) och hur
behandlingen påverkar köttets näringsvärde (mätt som vitamin B.
natrium-, kalium- och vattenhalt). Två alternativa metoder har tagits
fram - att dels rotera köttet och dels saltlösningen kring köttet. Ett
genomgående önskemål har_ varit att åstadkomma en så stor
cesiumreduktion som möjligt på kortast möjliga tid. dvs med minsta
möjliga förluster av näringsämnen, med minsta möjliga ökning av
natrium- och kaliumhalterna i köttet och på enklast möjliga sätt.

Resultaten visar sammanfattningsvis att man kan reducera den
effektiva saltinläggningstiden med ca 12 timmar med denna metod
jämfört med vanlig saltinläggning (från ca 15 timmar till ca 3
timmar), att detta inte tycks påverka köttets (älg och rådjur) närings-
värde (mätt som vitamin B6). vattenhalt, kaliumhalt eller utseende på
något påtagligt sätt. Däremot går natriumhalten upp. Ju fler gånger
som köttet behandlas (dvs roteras och/eller centrifugeras) desto
effektivare saltinläggning och desto effektivare reduktion av det
radioaktiva cesiumet erhålls. Den första behandlingsomgången är
dock effektivast: de efterföljande omgångarna reducerar allt mindre
cesium ur köttet. Man kan räkna med att 50-60% reduceras vad
gäller älg- och rådjurskött efter första omgången och minst 75%
efter 3 centrifugeringar. Cesiumreduktionen i kött beror också på
köttets storlek och form - ju större bitar desto mindre cesium-
reduktion om allt annat hålls konstant. Cesiumreduktionen beror
också på vilket kött det är fråga om - det tycks t.ex. vara lättare (ca
10 %) att reducera cesiuminnehållet i rådjur jämfört med i älg och
fisk. I rapporten presenteras ett "kokschema" för behandingen.



Bakgrund

Nedgången av radioaktivt cesium i insjöfisk, viltkött, svamp och bär
inom de områden som drabbades av nedfallet från Tjernobyl går
mycket långsamt (Bergman et al.. 1989: Bergman. R. muntl.. 1989;
Håkanson et al.. 1988: Håkanson et al.. 1990: Johanson. K.-J.. 1990.:
Bengtsson och Hansson. 1990). I flera fall. t.ex. för gädda, vissa
svampar och viltkött, måste man. enligt de senaste sifferunderlagen
och modellberäkningarna (se t.ex. Håkanson et al.. 1990: Bengtsson
och Hansson. 1990). räkna med att problemen med aktiviteter över
rekommenderade riktvärden kommer att kvarstå under flera
decennier, dvs till långt in på 2000-talet.

Inom de mest drabbade delarna av Sverige, dvs inom vissa delar av
främst Gävleborgs. Västernorrlands. Jämtlands län och Uppland, har
detta bl.a. lett till att försäljningen av fiskekort minskat, att viltkött
kasserats, att bär och svamp inte plockas, att väsentliga livskvalitets-
värden gått förlorade för bokstavligt talat tusentals människor
(Andersson et al.. 1990: Bengtsson och Hansson. 1990). Flera
forskningsprojekt pågår för att få fram kunskap om hur främst
radioaktivt cesium sprids i naturen så att man utifrån denna kunskap
skall kunna ta fram åtgärdsstrategier för att minska problemen.

Detta projekt har varit av mycket konkret natur. Det rör en metodik
för att reducera cesiumaktiviteten i främst viltkött i hemmet - såle-
des inte i naturen. Det är följaktligen något som man själv kan göra i
hushållet för att minska sitt eget och sin familjs cesiumintag. Detta
torde ha ett värde för många personer inom områden med stor
cer'umexponering och ett stort psykologiskt värde för många andra,
fr r a st jägare, fiskare och bär- och svampplockare. Denna enkla hus-
) :* $ teknik kan också vara intressant för andra länder som drabbats

n idfallet från Tjernobyl och ur beredskapssynpunkt.

I J i början avsåg vi att inom projektet testa den aktuella metoden på
Tl 'kött. fisk. svamp och bär. Det skall inledningsvis framhållas att vi

ncentrerat arbetena på viltkött. Detta beror på flera skäl. Att vi inte
.rbetat med svamp och bär beror främst på att man med en enkel
tokning/förvällning under 10 minuter och dekantering av kokvattnet
kan reducera cesiuminnehållet med ca 70-80% (Danfors. 1986). Det
finns således redan en enkel hushållsmetod för svamp och bär. Var vi
eftersträvat är att ta fram en liknande metod för viltkött och fisk.
Som kommer att framgå av denna redovisning, har vi genomfört
omfattande tester på främst rådjur och älg. Dessa tester har blivit
mer omfattande än vad vi från början förutsåg. Tiden och resurserna
har helt enkelt inte räckt till för att göra lika omfattande tester på
fisk. Här kommer vi dock inte att redovisa data från utvecklingslinjer
som övergivits utan koncentrera framställningen till resultat från
utvecklingslinjer som fullföljts.



Idé och utförande

Idén är helt enkelt att reducera mängden radioaktivt cesium med
hjälp av en speciell tillsats till en vanlig hushållsapparat och en
beredning av köttet i en saltlösning (se Jaktjoumalen. 1987; Wall-
ström. 1988). Det skall framhållas att metodiken att reducera
cesiuminnehållet i kött med saltinläggning är känd sedan länge (se
t.ex. SLV rapport 1989:4). Syftet med detta projekt är att med ny
teknik påskynda saltinläggningsprocessen. göra den effektivare och
ta fram apparatur för detta för vanliga hushåll. Nedanstående siffror
fanns tillgängliga när vårt projekt startade 1989. Utifrån ett mycket
begränsat underlagsmaterial fanns det intressanta indikationer om att
vår metod skulle vara effektivare att reducera cesium i älgkött än
vanlig inläggning i saltlake (som dessutom tar mycket längre tid) och
att den ger väsentligt mindre förluster av vitamin B6 och mindre
ökning av natrium i köttet.

Cesium-137
Kalium
Natrium
Vitamin B6

Vår första metod
- 70% eller mer
- 10 Ull 15%
+ ca 150%
+/- 0%

Vanlig saltinläggning
- ca 50%
- 30 Ull 40%
+ 2000 till 5000%
- ca 60%

En intressant fråga har varit att ta reda på i vilken utsträckning som
dessa preliminära siffror har hållit vid vetenskapliga tester på större
material.

Vår första metodansats, med två typer av centrifugeringar. har
övergivits under utvecklingsarbetets gång till förmån för effektivare
och enklare metoder. Vi kommer i denna redovisning att endast i
mycket kortfattad form redogöra för alla de utvecklingsalternativ som
iestats och förkastats och fokuserar redovisningen på de metoder
som vi anser givit det bästa resultatet.

Viktiga frågor i utvecklingsarbetet har varit:

• Hur effektiv cesiumreduktion kan åstadkommas?

• Ändras köttets kvalitet?

Vi har testat detta genom att låta analysera köttets innehåll av vitamin
B6 före och efter behandling. Vi har också gjort motsvarande tester
på natrium, kalium och köttets vattenhalt. Analyserna av vitamin B6
har gjorts enligt standardmetodik av AnalysCen i Lidköping, som
också gjort analyser på natrium, kalium och vattenhalt. Dessa tre
analyser har också gjort för projektets räkning av Miljölaboratoriet i
Gävle. Anledningen till att dessa analyser gjorts är att vi velat
minimera vitaminförlusterna vid behandlingen. Det är också önskvärt
att kontrollera halterna av natrium och kalium, eftersom det finns



indikationer om att riskerna för hypertoni (för högt blodtryck) kan
minskas med sänkt natriumhalt och att ett högt kaliumintag via
kosten skulle kunna påverka bl.a. njurfunktionen negativt (Bengt von
Hofsten. Livsmedelsverket, muntl. medd.). Vattenhalten ger ett mått
på köttets fasthet.

• Vilka varvtal, frystider. centrifugeringstider är optimala för olika
köttsorter?

Vi har genomfört omfattande testserier för att ta reda på detta för
främst älg och rådjur. Cesiumbestämningama har vid dessa försök
utförts av Miljö- och hälsoskyddskontoret i Gävle. Analysemas kvalitet
har kontrolleras.

För varje prov som analyserats på cesium har dessutom följande data
tagits fram på ett enhetligt sätt:

• Köttbitens form (total vikt. längd, bredd och höjd).
• Fångstlokal, fångstdatum, art (t.ex. älg eller rådjur), organ (t.ex.

skinka, stek. fransyska).
• Analysdatum och analyslaboratorium.

Resultat

Resultaten kommer att redovisas i tre steg:

1. Tester av olika tekniska utföranden (rotor- och centrifugarrange-
mang).

2. Tester av olika saltsorter.
3. Tester av ändringar i köttets kvalitet.

Inledningsvis kan framhållas att det visat sig att man får en ca 30%
kraftigare cesiumreduktion för fryst kött än för icke fryst kött. Det
finns flera tänkbara förklaringar till detta och i projektet har vi inte
ägnat oss åt studier för att förklara mekanismerna för detta, eller de
kemiska mekanismerna för hur cesium reduceras i kött vid salttillsats
(se Black. 1957: Fleishman. 1963: Carlsson. 1978). utan främst
arbetat med praktiska, tekniska, metodologiska aspekter. Frysningen
innebär bl.a. att man förlorar en del köttsaft och näringsämnen vid
den efterföljande upptiningen. Fortsättningsvis redovisas endast
resultat från olika behandlingar av älg- och rådjurskött som varit fryst.

Efter denna resultatredovisning sammanfattas "kokschemat" för hur vi
anser att man på bästa sätt kan mfnska cesiumhalten i viltkött.



Tester av olika tekniska utföranden

Ett stort antal olika tekniska arrangemang vad gäller storlek på kärl.
rotorer. varvtal, etc har testats. Vi har utgått från en uppställning där
cesiumborttaget från kött sker i fyra steg enligt följande:

1. Frysning.
2. Upptining.
3. Insaltning: köttet läggs i mättad saltlösning och med hjälp av ett

arrangemang (rotor och/eller centrifug driven av en borrmaskin/
elvisp) pressas saltet in i köttet under ett par timmar.

4. Avsaltning: köttet läggs i en speciell roterande korg varvid
saltlaken och en stor dels av cesiumet pressas ut. Denna
centrifugering tar ca 10 min.

Vi har således testat att dels rotera köttet och dels saltlösningen
kring köttet (punkt 3 ovan). Ett genomgående önskemål har varit att
åstadkomma en så stor cesiumreduktion som möjligt på kortast
möjliga tid. dvs med minsta möjliga förluster av näringsämnen, med
minsta möjliga ökning av natriumhalten i köttet och på enklast
möjliga sätt.

De parametrar som mätts har varit:

1. Total saltlaketid
2. Rotortid
3. Rotorvarv
4. Centrifugtid
5. Centrifugvarvtal

Resultaten beror också på vilken saltsort man använder; detta
diskuteras i nästa avsnitt.

Rotormetoden (metod 1)

Den rotorkonstruktion som visat sig ge bäst resultat, och som också
är enklast att använda, illustreras schematiskt i fig. la och fig. 2a.
Dimensionerna på kärlet och rotorn kan. naturligtvis, varieras. Vi har
t.ex. testat två olika storlekar på saltrotorn. en modell med diametern
85 mm och höjden 70 mm och en modell med diametern 73 mm och
höjden 70 mm. Några signifikanta skillnader i hur olika storlekar av
samma modell reducerar cesiumaktiviteterna i rådjur och älg har inte
kunnat detekteras. I genomsnitt kan vi vidare konstatera att den 2-
bladiga saltrotom är ca 10% effektivare än den 3-bladiga då det gäller
att reducera cesiuminnehållet i såväl älg som rådjur då andra
faktorer (som köttbitens storlek och form, rotor- och salt-inlägg-
ningstider, etc) är jämförbara. Vi kommer därför fortsättningsvis att
redovisa resultat (t.ex. tabell 3) från främst den 2-bladiga rotorn (enl.
fig. la). Inte heller föreligger några signifikanta skillnader i cesium-



Ytterkar!

Köttbit

Rotorkarl (galler)

åkens rotation

Tvåbladig rotor

Ylterkarl
Centrifugarragemang

Siat plåt

Centnfugkarl av
perforerad plåt

Fig. 1 A. Rotorarrangemang. Notera att man bör vända köttbitens
största ändyta mot lakens rotation (visas dock inte i
figuren).

B. Centrifugarrangemang.

reduktion då man roterar den mättade saltlakelösningen (enligt ovan)
eller då man roterar köttet i saltlaken (dvs centrifugerar köttet enligt
metod 2).

Centrifugering (metod 2)

I fig. Ib och fig. 2b illustreras "centrifugmetoden". Vi har arbetat med
två diametrar på centrifugkärlet, 180 mm och 210 mm. Resultatet
vad gäller cesiumreduktionen beror av diametern; saltinläggningen/
Cs-reduktionen blir effektivare ju större diametern är. I denna resul-



Fig. 2. Överst. Rotorarrangemanget (metod 1).
Underst. Centrifugarrangemanget (metod 2).

tatredovisning har vi emellertid mest data från centrifugen på 180
mm.

I tabell 1 redovisas några testserier vad gäller olika centrifugerings-
hastigheters effekt på cesiumreduktionen i älgkött. Från tabellen kan
noteras att cesiumreduktionen. som i sin tur speglar hur effektiv
saltinläggningen varit, beror på varvtalet: den bästa saltinläggningen/
Cs-reduktionen erhålls vid höga varvtal (läge 1=900 varv/min., läge
2=1000 varv/min, och 3=1200 varv/min.). 1 fortsättningen har inga
resultat tagits fram för ett varvtal på 900 varv/min., eftersom detta
enligt tabell 1 ger klart sämre resultat vad gäller cesiumreduktion.
Skillnaden mellan 1000 och 1200 varv/min, är inte signifikanta; fort-
sättningsvis kommer data i allmänhet dock att komma från körningar
med 1200 varv/min.



Tabell 1. Tester vad gäller cesiumreduktion vid olika varvtal på
centrifugen (metod 2).

Analys-

900326
900326
900319
900319
900402
900409
900415
900417

SaltfoW t«d
(tim.)

2.5
2.5
2
2
3
3
2
2

900
•arr/mln.

lägel

85 min.
85 min.

1000
Tarv/min.

Ugc2

10 min.
10 min.
2.5 tim
2.5 tim

1200
•arr/min.

Ögc3

7 min.
7 min.

Cesium-
bortta* (%)

31
29
65
62
51
54
55
54

För att avsalta köttet tappa man först ur den 100%-iga saltlaken och
fyller på med 10%-ig saltlake. Den 10%-iga saltlösningen bereds t.ex.
från 2.7 I vatten plus 3 dl av den 100%-iga oanvända saltlaken.
Därefter sätter man Ull den 10%-iga saltlaken till kärlet, startar
centrifugen (eller rotom) i läge 2 och kör i 30 minuter. Laken tappas
sedan ut. varefter centrifugen och köttet sköljs med kallvatten. Slut-
ligen centrifugeras endast köttbiten i ca 5-10 minuter, varfter
lakvattnet tappas ut.

Tester av olika saltsorter

Följande saltsorter, som samtliga kan köpas i vanliga livsmedels-
butiker, har testats: Grovsalt. AKZO havssalt. Vacumsalt. Hushållssalt/
Folksalt. Jodsalt. Seltin och Mineralsalt. I tabell 2 redovisas resultat
vad gäller cesiumreduktionen i älgkött för olika saltsorter. Från tabel-
len kan konstateras:

• att mineralsalt, som innehåller mer kalium än de andra saltsortema.
enligt våra data är effektivast att reducera cesium i älgkött. Det har
förekommit "larm" i massmedia kring mineralsalt. Enligt Livsmedels-
verket (Mats Peters, pers. medd.) skall det dock inte vara någon fara
att använda mineralsalt om köttet eller fisken skall stekas, kokas eller
varmrökas.

Tabell 2. Tester av hur olika saltsorter kan reducera cesiumhalter i
älgkött.

Saltsort

AKZO havssalt
Grovsalt (vakumsalt)
Jodsalt
Seltin mlneralsalt
Jozo mineralsalt

Antal prov

10
4
2
2
2

Borttag 1 medeltal
(Bql%)

22.2
71.5
64

67.5
58.5

Variationsvidd
(min- max; Bq 1 %)

10-54
57-85
55-69
64-73
57-60



• att AKZO havssalt har mindre effekt att reducera cesium i älgkött.
Detta salt ger också en betydande oaptitlig (grågrön) skumbildning
när man kokar saltlaken och roterar/centrifugerar. Det förefaller
också vara betydande skillnader i saltkvalitet mellan olika förpack-
ningar (t.ex. med olika förpackningsdatum), vilket manifesterar sig
som betydande skillnader i hur detta salt reducerar cesiumhalten i
kött. Skumbildningen kan minskas om man sätter till citronsyra till
saltlaken. Den minskade skumbildningen gör också att saltinläggnin-
gen/Cs-reduktionen tycks bli effektivare.

• att vanligt grovsalt i paket (vakumsalt) genomgående giv*t bäst resul-
tat vad gäller reduktion av cesium i viltkött (tabell 2).

Att saltinläggningen också är effektiv på fisk visas genom
nedanstående data vad gäller sik. röding/öring, abborre och ström-
ming. Siffrorna gäller effektiv saltinlägggningstid med de ma metod
(rotor och/eller centrifug). dvs tid det tar att få en genomsaltning av
fisken. Siffrorna ((behandlingstid i timmar) skall jämföras med den
tid det tar att få motsvarande insaltning med traditionell saltinlägg-
ning på ca 15 timmar.

Sik Röding/Öring Abborre Strömming

3-4 2-3 2-3 1

Vi har gjort två tester för att_ reducera Cs-halten i röding och kan
konstatera att i genomsnitt 45% av cesiuminnehållet i köttet kan re-
duceras med vår metod.

Tester av ändringar i köttets kvalitet

I tabell 3 redovisas de tester som utförts för att ta reda på hur
näringsvärdet på älgkött (mätt som vattenhalt, natrium- och kalium-
halt och halt av vitamin B6) förändras med behandlingen (enligt de
ovan angivna metoderna med rotor och centrifugering). Från tabellen
kan noteras:

• att vattenhalten blir i stor sett oförändrat med denna metodik.

• att natriumhalten stiger med upp till 600% och att denna ökning är
större om man använder grovsalt än då man använder mineralsalt.
Detta är således en större ökning än de 150% som de prelimninära
siffrorna indikerade.

• att kaliumhalten endast stiger med storleksordningen 10-20% och
att denna ökning logiskt nog är större om man använder mineralsalt
(som ju innehåller kalium) än då man använder grovsalt.
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Tabell 3. Tester på näringsvärde (vattenhalt, natrium, kalium och
vitamin B6) på älgkött före resp. efter behandling för att
reducera cesium.

Prov 1; grovsalt, centilfug

Vattenhalt (%)
Natrium (%)
Kalium (%)
Vitamin B6 (pyridoxin: i mg/100 g kött)

Cs-halt (Bq/kg)

Prov 2; grovsalt, rotor

Olt̂ fiMMllat

74.8
0.09
0.31
0.33

2240

72
0.64
0.34
0.36

954

Andriik#

-3.70%
611%
9.70%
inom

felgrinsen

-57%

Vattenhalt (%) 72.3
Natrium (%) 0.67
Kalium (%) 0.12
Vitamin B6 (pyridoxin: i mg/100 g kött)

Cs-halt (Bq/kg) 2460 1040

Prov 3; rcineralsalt, rotor

Vattenhalt '%) 74

Natrium (%) 0.39
Kalium {%) __ 0.37
Vitamin B6 (pyridoxin: i mg/100 g kött)

Cs-halt (Bq/kg) 3340 1440

Prov 4; grovsalt, centrifug

Vattenhalt (%) 76.3

Natrium (%) 0.6
Kalium (%) 0.14
Vitamin B6 (pyridoxin: i mg/100 g kött)

Cs-halt (Bq/kg) 2460 1120

-58%

-57%

-54%

• att mängden vitamin B6 inte tycks påverkas av metoden.

• att cesiumhaltei» reduceras med 50-60%.

Sammanfattande "kokschema"

Det färska köttet förbereds genom putsning (dvs borttagning av
hinnor, benbitar och brosk) och rengöring. Därefter fryses köttet.
Efter frysningen tas minst två köttbitar ur frysen. Bitarna bör vara lika
i vikt; om köttet väger ca 500 gram bör skillnaden understiga 100

1 I



gram (dvs vara mindre an ca 20% av kottets vikt). Fler bitar än två
kan användas. De måste då placeras så att man får en balanserad
centrifugering.

För att göra en mättad saltlakelösning åtgår 4 1 vatten och 1 kg salt
(detta är således proportionerna mellan vatten och salt). Saltlaken får
koka upp och till saltlaken sätts 6 teskedar citronsyra (för att minska
skumbildningen vid centrifugeringen/roteringen). Lagen skall kallna
till rumstemperatur.

De upptinade köttbitarna prepareras för saltinläggningen genom att
man gör ett antal stick (ca 1 cm mellan sticken) med en gaffel: häri-
genom går saltlaken lättare in i köttbiten. Köttbitarna placeras ut
jämt i kärlet. Därefter slår man på saltlaken så att den täcker köttets
överdel. Locket sätts på varefter centrifugen/rotom kan startas.

• Rotormetoden (metod 1)
Recept för 2 blad ig saltrotor och två älgstekar på vardera ca 500
gram.
O Placera köttbitarna i ytterkäriet. slå på saltlake, sätt på locket och
starta på läge 2. Kör rotom i ca 2.5 timmar.
O Tappa ur saltlaken och fyll på med 10%-ig saltlake. Starta centri-
fugen i läge 2 och kör i 30 minuter. Tappa sedan ur laken. Skölj av
centrifugen och köttet med kallvatten. Centrifugera endast köttbiten i
ca 5-10 minuter, stäng av och tappa ut lakvattnet.

Den 10%-iga saltlösningen bereds t.ex. från 2.7 1 vatten plus 3 dl av
den 100%-iga oanvända saltlaken.

• Centrifugeringsmetoden (metod 2)
Recept för 180 mm centrifug och två älgstekar på vardera ca 500
gram.
O Sätt på läge 2 (ca 1000 varv/min.) och låt apparaten gå i 1 timme.
Låt vila i ca 30 minuter och starta på nytt i läge 2 och kör under 1
timme. Ju fler gånger som detta upprepas, desto effektivare salti-
nläggning och desto effektivare reduktion av det radioaktiva cesiumet
erhålls. Den första omgången är dock effektivast; de efterföljande om-
gångarna reducerar allt mindre cesium ur köttet. Man kan räkna med
att 50-60% reduceras efter första omgången och minst 75% efter 3
centrifugeringar.
O Tappa ur saltlaken och fyll på med 10%-ig saltlake. Starta centri-
fugen i läge 2 och kör i 30 minuter. Tappa sedan ur laken. Skölj av
centrifugen och köttet med kallvatten. Centrifugera endast köttbiten i
ca 5-10 minuter, stäng av och tappa ut lakvattnet.

Detta ger en sammanlagd behandlingstid på ca 3 timmar. Normalt re-
duceras härvidlag 50-75 % av det radioaktiva cesiumet i älg- cch
rådjurskött.
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Sammanfattningsvis kan man således säga att man reducerat salt-
inläggningstiden med ca 12 timmar (från ca 15 timmar till ca 3 tim-
mar), och att detta inte tycks påverka köttets näringsvärde (mätt
som vitamin B6), vattenhalt eller kaliumhalt (eller utseende) på något
påtagligt sätt. Natriumhalten går upp och cesiumhalten går ned.
Dessa slutsatser bygger på ett begränsat dataunderlag, vilket skall
noteras.

Det skall dessutom påpekas att cesiumreduktionen i kött också beror
på (förutom på apparatkonstruktionen, behandlingschemat och an-
vända saltsorter, som vi fokuserat utvecklingsarbetet mot):

• köttets storlek och form - ju större bitar desto mindre cesium-
reduktion om allt annat hålls konstant. Detta illustreras i fig. 3 med
data från älg och rådjur. I figuren anges också att det i detta fall är
muskelprover som analyserats, vilken saltsort som använts och vilken
metod som använts (rotor eller centrifug). Dessutom anges regres-
sionslinjen mellan Cs-minskningen (i %) och muskelbitens vikt (i
gram) och förklarinsgraden (r2värdet).

90t

£ 80

30

Rådjur y=-0.084x + 81.6;r2= 0.30

Muskel; paketsalt;
centrifiigmetod

BO 100 150 200 250 300 350
Vikt (g)

y=-0.026x + 64.5; r2=0.62

30
Muskel; mineralsalt; rotormetod

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vikt (g)

Fig. 3. Sambandet mellan provets storlek/vikt cch
cesiumminskningen för rådjur (överst) och älg
(underst).
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• vilken köttsort det är fråga om - det tycks vara gå lättare (ca 10 %)
att reducera cesiuminnehållet i rådjur jämfört med i älg; det tycks
vara svårare att reducera cesiuminnehållet i fisk än i rådjur, men det
är sannolikt att detta också beror på fiskart.
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