
Strontiu:m 90 indholdet i dansk korn 

fra høsten 1959 

Af A. AARKROG 

Helsefysisk Afdeling, 

Atomenergikommissionens forsøgsanlæg, Risø 

1. Indledning 

Ved den ukontrollerede fission af urankærner, som den finder 
sted ved sprængningen af kærnefysiske våben, dannes en række 
spaltningsprodukter, som via atmosfæren kan spredes over hele 
jordens overflade. Blandt disse produkter finder man den radio
aktive isotop strontium 90, som har en halveringstid på 28 år og 
dannes i betragtelig mængde ved fissionsprocessen. På grund af 
stl'Ontiums nære kemiske slægtsskab med calcium, vil det i de 
levende organismer forekommende calcium kunne blive forure
net med strontium 90. Da strontium s biologiske halveringstid er 
relativ lang, vil det med calcium i skelettet incorporede stron
tium 90 kunne give anledning til strålingsbeskadigelser af knogle
marven, der vil kunne føre til leukæmi hos det bestrålede 
individ. Man anbefaler fra engelsk side (1), at den maximalt til
ladelige concentration af radioaktivt strontium i knoglerne hos 
befolkningen som helhed ikke må overstige 100 pico curie stron
tium 90 pr. gram calcium (100 S.U.); men det tilføjes, at hvis 
niveauet skulle overskride 10 S.U., vil der være grund til »øjeblik
kelig overvejelse«. Når strontium går fra føden over i nydannede 
knogler, vil der være en discrimineringsfaktor på fire i forhold til 
calcium (2), d.v.s. hvis føden til exempel har et strontium 90 ind
hold på 40 pico curie pr. gram calcium vil et barn, der fra fødslen 
lever af denne kost ende med at få et strontium 90 niveau på 10 
S.U. i sine knogler. Man vil heraf forstå, at såfremt fødens ind
hold af strontium 90 overskrider 40 S.U. vil der ud fra de engelske 
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normer være anledning til betænkelighed, og hvis den overskrider 
400 S.U. er der grund til omgående forholdsregler. 

I de senere år er der foretaget omfattende undersøgelser i 
udlandet (3,4,5) for at bestemme strontium 90 niveauerne i 
kosten; man har ved disse undersøgelser i særlig grad interesseret 
sig for mælk, da dette næringsmiddel specielt under opvæksten 
er den vigtigste calciumkilde. I modsætning til i de fleste andre 
vestlige lande indgår groft brød (specielt rugbrød) som en væ
sentlig bestanddel i den danske befolknings brødforbrug. Ind
holdet af naturlige mineralsaIte er større i groft brød end i de 
finere brødsorter, og det er derfor at forvente, at indholdet af 
radioaktivt strontium vil være størst i det grove brød. 

2. Prøvematerialet 
Man fandt det derfor af betydning at foretage en undersøgelse af 
strontium 90 indholdet i dansk korn og specielt i rug. En sådan 
undersøgelse ville samtidig være af interesse, hvis man ønskede 
oplysninger om eventuelle forskelle i strontium 90 indholdet i de 
forskellige kornarter, eller såfremt man ville danne sig et ind
tryk af en eventuel stedsvariation i radioaktiviteten. 

Ved velvilje fra ni af statens forsøgsstationer (jf. tabel 1) fik 
man tilsendt, såvidt det var muligt, 1 kg prøver af kornarterne 
rug, byg, hvede og havre. 

Ved Foreningen af Danske HandelsmøIIers sofore imødekom
menhed fik man tillige fremskaffet en række rugprøver fra nær
mere specificerede lokaliteter fra hele landet (jf. tabel 4) lige
ledes fra høsten J 959. Tillige udvirkede foreningen en levering af 
ni prøver af hvedemel og -klid fra Munke Mølle A/S i Odense. 

3. Metoder 
500 g korn blev afvejet i kvartsskåle og forasket ved 550°C, 
hvorefter asken blev vejet. Man udtog 1 g aske til calciumbestem
melse (6), medens resten af askeportionen 7-8 g blev benyttet 
til radiokemisk bestemmelse af strontium 90 (6). På kornsor
terne fra de ni forsøgsstationer blev der tillige bestemt naturligt 
strontium (7) på asken. Den relative analysefejl på resultaterne 
er ca. 10 %. 

915 



4. Resultater 
I tabel l er den specifikke strontium 90 aktivitet angivet for de 
fire kornarter fra forsøgsstationerne. 

Tabel 1 

pC Sr-90/kg kærne 1959 
Art gennem-

Beliggenhed rug byg hvede havre snit 

Tylstrup ............ 36.8 31.0 9.2 25.7 
Studsgaard .......... 50.9 38.8 64.9 51.5 
Askov .............. 66.0 25.7 32.5 19.3 35.9 
St. Jyndevad ........ 74.2 44.5 37.6 52.1 
Blangstedgaard ...... 19.9 27.5 41.r 29.5 
Virumgaard ......... 57.0 36.5 32.5 31.r 39.s 
Tystofte ............ 45.0 30.4 32.5 27.9 34.0 
Rønne + Lobbæk .... 63.9 62.0 89.4 60.2 68.9 
Søllested ............ 42.2 26.0 19.0 18.2 26.4 

Gennemsnit ......... 54.5 35.0 38.9 34.4 

En variansanalyse på tallene i tabel l viser steds- såvel som arts
signifikans (P> 99,95 %). Den specifikke aktivitet af rug er 
således højere end for de øvrige kornarter, og korn fra Bornholm 
har en højere specifik aktivitet end prøverne fra de øvrige loka
liteter. 

I tabel 2 er strontium 90 aktiviteten angivet i S.U. 

Tabel 2 

pC Sr-90/g Ca (S.U.) i korn 1959 
Art gennem-

Beliggenhed rug byg hvede havre snit 

Tylstrup ............ 108.0 116.0 13.1 79.0 
Studsgaard .......... 135.0 88.2 66.3 96.5 
Askov .............. 173.0 66.5 89.4 22.R 87.9 
Jyndevad ........... 188.0 44.0 46.5 92.8 
Blangstedgaard ...... 63.4 88.0 57.0 69.5 
Virumgaard ......... 129.0 67.5 61.2 37.5 73.8 
Tystofte ............ 125.0 81.0 80.7 35.5 80.G 
Rønne + Lobbæk .... 184.0 130.0 213.0 111.0 159.5 
SøIIested ............ 93.2 65.1 68.0 23.8 62.5 

Gennemsnit ......... 142.0 80.2 toO.1 45.9 
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Tabel 3 

Calcium og strontium pr. kg kærne 1959 og pC strontium 90 pr. mg stabil strontium 

rug byg hvede havre 

Ca stabil Sr90/Sr Ca stabil Sr 90/Sr Ca stabil Sr 90/Sr Ca stabil Sr 90/Sr 
Beliggenhed g Sr pC/mg g Sr pC/mg g Sr pC/mg g Sr pC/mg 

mg mg mg mg 

Tylstrup .................... 0.3H 0.96 38.3 0.267 O.W 72.5 0.705 1.55 5.9 
Studsgaard .................. 0.376 1.21 42.1 0.442 1.59 24.4 0.977 2.35 27.8 
Askov ...................... 0.385 0.46 143.0 0.386 0.83 30.9 0.364 0.80 40.7 0.842 0.59 32.7 
St. Jyndevad ................ 0.394 0.87 85.5 1.01 1.41 31.5 0.809 1.70 22.1 
Blangstedgaard .............. 0.423 0.86 23.4 0.353 1.06 25.9 0.722 0.94 43.7 
Virumgaard ................. 0.44.2 0.1\\\ 71.2 0.52, 1.69 21.6 0.530 0.48 67.8 0.820 1.52 20.4 
Tystofte ..................... 0.360 0.58 77.8 0.374 0.60 50.8 0.403 0.81 40.2 0.787 1.34 20.9 
Rønne-Lobbæk .............. 0.346 0.69 92.8 0.475 1.23 50.4 0.418 0.83 108.0 0.559 0.95 63.5 
Søllested .................... 0.456 1.55 27.1 0.400 0.92 28.3 0.279 0.77 24.7 0.713 1.64 ILt 

Gennemsnit ................. 0.387 0.89 72.2 0.473 1.06 37.1 0.391 0.79 35.0 0.770 1.40 27.6 



Tabel 4 

Område Egn pC Sr 90/kg Område pC Sr 90/g Område 
rug gens. Ca (S.U.) gens. 

Nordjylland: Rannum ...... 128.9 263 
Hjørring, Thisted og Himmerland ... 51.6 124 
Ålborg amter Vebbestrup. . .. 84.4 80 197 180 

St. Restrup .... 99.6 207 
Vendsyssel. .... 51.3 112 
Hørmested ..... 64.0 179 

Østlige Midtjylland: Bjerre ......... 49.6 113 
Viborg, Randers, Ry ............ 54.4 143 
Århus og Vejle Viborg ........ 53.4 156 
amter Viborg ........ 43.4 56 105 132 

Silkeborg ...... 61.7 160 
Kolind ........ 55.6 132 
Mariager ...... 69.2 192 
Hadsten ....... 60.6 146 

Vestlige Jylland: Ølgod ......... 59.2 61 163 168 
Ringkøbing og Ribe Drabæks mølle. 62.5 173 
amter 

Sønderjylland: Åbenrå 64.2 154 
Haderslev, Tønder Haderslev ..... 57.7 65 134 152 
og Åbenrå amter Dybbøl Mølle .. 73.1 169 

Fyn: Odense og Kappendrup ... 44.2 112 
Svendborg amter Skamby ....... 59.2 50 142 130 

Verninge ...... 42.0 124 
Øxenbjerg ..... 53.9 141 

Sjælland: Føllenslev ..... 51.3 96 
København, Frede- Tersløse ....... 67.8 59 156 123 
riksborg, Holbæk, Ringsted* ...... 57.2 118 
Sorø og Præstø amter 

Lolland-Falster: Vestlolland .... 34.5 35 83 83 
Maribo amt 
Hele landet: 61.2 148 

" Rugmel korrigeret for kunstigt tilsat Ca. 
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Tabel 2 viser, at rug og hvede har de højeste S.U. værdier, medens 
havre ligger lavest. Gennemsnitsværdierne for alle kornsorter 
overskrider 40 S.U. niveauet, medens ingen prøver overskrider 
faregrænsen på 400 S.U. 

I tabel 3 er vist det naturlige strontium og calciumindhold, 
samt strontium 90 aktiviteten pr. mg naturligt strontium. 

Af tabel 3 finder man, at forholdet mellem naturligt strontium 
og calcium er ca. 2 mg Sr/g Ca. FOl'holdet for rug ligger lidt 
højere, for havre lidt lavere. Dette vil kunne give årsag til, at 
strontium 90 aktiviteten vil ligge lidt højere i rug end i havre; 
men det vil ikke kunne forklare en faktor tre i forskel. Årsagen 
hertil må formentlig ligge i en større tendens hos rugen til at 
optage radioaktivitet direkte fra regnvandet og luften ved absorp
tion gennem plantens overjordiske dele. At rugen er vintersæd og 
havren vårsæd vil formentlig også give anledning til en større 
aktivitetsakkumulering hos den førstnævnte. 

I tabel 4 er vist den specifikke aktivitet samt S.U.-værdierne 
fra rugprøver indsamlet over hele landet via Foreningen af Danske 
Handelsmøller . 

Tabel 4 viser, at prøverne fra Jylland ligger højere end fra 
øerne, et træk der også går igen for prøverne fra forsøgsgårdene 
(Bornholm dog undtaget). Årsagen hertil må søges i den gennem
gående større nedbør og det dermed rigeligere nedfald af radio
aktivitet over de vestlige egne. 

For at få et begreb om fordelingen af strontium 90 aktiviteten 
i de forskellige fraktioner fra formalingen af kornet til mel, ana
lyseredes ni hvedeprøver af forskellig udmalingsgrad. I tabel 5 er 
resultaterne vist. 

Tabel 5 viser, at fraktionen af fint formalet hvedemel (udma-

Tabel 5 

Prøve og udmalingsgrad pC Sr 90/kg pC Sr 90/g Ca 
Uvasket hvedekorn ........ 35.9 77.4 
Vasket hvedekorn ......... 32.4 78.6 
Grove hvedeklid .......... 113.0 123.0 
Fine hvedeklid ........... 83.4 97.4 
Hvedemel 76-78 % ....... 27.1 59.4 
Hvedemel 73-76 % ....... 21.6 57.5 
Hvedemel 63-73 % ....... 11.2 35.8 

Hvedemel O~3% ....... 6.1 39.2 
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lingsgrad 0-63 %) kun indeholder ca. 20 % af kornets oprinde
lige strontium 90 aktivitet, hvorimod den speci:fikke aktivitet i 
hvedeklid er 3-4 gange højere end kornets totalaktivitet. Der kan 
måske spores en svag aktivitetsformindskende virkning af vask 
af kornet, et forhold man også har konstateret i USA (5). 

SAMMENDRAG OG KONKLUSION 

Fra høsten 1959 har man foretaget en undersøgelse af dansk 
korns indhold af strontium 90 stammende fra kærnevåben
sprængningerne. Det har vist sig, at der er en signifikant steds
såvel som arts-variation for de forskellige kornarter. Indholdet 
af strontium 90 ligger højst i rug, ca. 60 pico curie strontium 90 
pr. kg kærne eller ca. 150 S.U. og lavest i havre ca. 35 pico curie 
strontium 90 pr. kg kærne eller ca. 45 S.U.; rugaktiviteten er højst 
i landets vestlige egne. Endvidere har undersøgelsen vist, at jo 
grovere en fraktion fra formalingen man analyserer desto større 
et indhold af strontium 90 finder man. Dette betyder, at groft 
brød, og i særdeleshed rugbrød, der tilsættes ca. 15 % strørnel til 
melet, vil kunne bidrage signifikant til strontium 90 niveauet 
i den danske befolkning. 
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