
FELO har nok en gang holdt en vellykket konferanse. I Oslo Militære 
Samfund den 28. mars måtte ekstra stoler bæres inn og nærmere 
100 mennesker satt på nåler for å få med seg hva våre inviterte forskere 
hadde å fortelle. Konferansen var et løft for styret, - både i forkant og 
etterkant – men dagen ble særdeles utbytterik. Til tross for stor innsats for 
å få med pressen ble det ingen mediadekning av arrangementet. 
Men Vågbryteren i Sverige var på plass og skrev om konferansen over to 
hele sider i sitt medlemsbilag til Miljømagasinet, som når mange i Sverige. 
Og FELO sørget for videoopptak av alle innleggene som nå ligger ute på vår 
hjemmeside felo.no. Vi håper dette når ut til mange av våre medlemmer som 
ikke kan reise og delta ved slike anledninger, og andre som følger temaet 
stråling og helse.

Innleggene var av verdensklasse – noe Strålevernet og Post- og teletilsynet 
var fullt klar over, og derfor var å finne blant tilhørerne.

Det har også vært stor aktivitet i Stavanger – hvor Folkets strålevern og 
FELO har engasjert det politiske miljøet med forslag om å erstatte trådløst 
med kablet internett i skoler og barnehager. FELO Rogaland og den 
ungdommelige spydspissen FELO Ung rapporterer i denne utgaven av 
Strålevett fra innspill, møter og debatter blant politikere som stilles 
overfor et miljøspørsmål som partiene flest ennå ikke har  satt seg inn i og 
tatt stilling til. Vi håper at dette kan inspirere flere av FELOs medlemmer 
til å arbeide med sine lokalpolitikere for et bedre strålingsmiljø. 

Vellykket konferanse
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FELO-Konferansen 2014

Den 28. mars arrangerte 
FELO en godt besøkt og 
svært interessant konferanse 
med internasjonalt 
anerkjente forskere som 
foredragsholdere. 
I denne og neste utgave 
av Strålevett bringer vi 
referat fra innleggene.   

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMME

FELO

Program
08:45 Registrering/Kaffe09:15 Solveig Glomsrød, leder av FELO, ønsker velkommen

09:30 Dariusz Leszczynski Wireless Communication, Health Risks and Precaution
11:00  Kaffepause
11:30 Lennart Hardell Framtidig risiko og muligheter med det trådløse samfunnet:

 Kan vi stole på at våre myndigheter beskytter oss mot skader 
 av den trådløse teknikken?13:00 Lunsj

14:00 Clas Tegenfeldt  Myter og fakta om felt, stråling, måling og skjerming. Hvordan ser   

 strålemiljøet ut i virkeligheten ‒ i hjemmet og ellers i samfunnet? 

 Hvordan er forskningens vilkår, og hvordan hindrer særinteresser 

 oss i å få del i hva forskerne vet i dag?15:30 Oppsummering og avslutning

Påmelding senest mandag 24. marsPris: kr 400 inkl. lunsj betales til kto nr. 1203.27.77609 
(kr 200,- for medlemmer i FELO)Kvittering = billett (merk innbetalingen med ”konferanse 2014”)

Strålingsforholdene er best i bakre halvdel av salen.

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO

Foredragsholdere: 
Dariusz Leszczynski, 

Lennart Hardell, 
Clas Tegenfeldt

Felo inviterer medlemmer, myndigheter, media/presse, 
fagforeninger, politikere og andre interesserte til 

DagskonFeranse om

Det trådløse samfunnet
- Hva sier den frie forskningen om stråling og helseskader? 

Fredag 28. mars 
i oslo Militære samfund,  
Myntgaten 3, 0151 osLo
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  Av Ida Solheim 
Lennart Hardell, den svenske professoren og overlegen 
ved Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i 
Örebro, har forsket på kreftfremkallende kjemikalier i en 
årrekke før han fattet interesse for elektromagnetiske felt. 
Hans forskning de siste 10-15 årene har i hovedsak dreid 
seg om mulig risiko for ulike typer svulster i hodet etter 
langvarig eksponering fra stråling fra mobiltelefoner og 
trådløse telefoner. Metoden er befolkningsundersøkelser 
(epidemiologi), der man benytter spørreskjemaer 
og intervjuer. Hardell kan vise til oppsiktsvekkende 
resultater fra sin egen forskningsgruppe, resultater som 
har fått betydning internasjonalt. 
Selv om Lennart Hardell er kreftforsker, er han også opp-
tatt av andre mulige skadevirkninger av elektromagnetiske 
felt. Hans forskergruppe har undersøkt ungdommers 
langvarige bruk av trådløs telefon og funnet sammenheng 
med astma, allergier, hodepine, trøtthet og søvnvansker. 
Det finnes et protein som kalles beta-trace-proteinet, og 
som regulerer søvnen. Mengden av proteinet øker om 
kvelden når man skal sove. Men hos unge mennesker 
som har brukt trådløs telefon mye, har mindre av dette 
proteinet.

Lennart Hardell og hans forskergruppe hadde fram til 
2011 publisert en rekke studier med funn av økt risiko for 
hjernekreft hos personer som hadde brukt mobiltelefon 

og/eller trådløs telefon regelmessig i over 10 år. Hard-
ell deltok i IARCs arbeidsmøte i mai 2011, som etter en 
grundig gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur, 
og ikke minst Hardells resultater, klassifiserte alle radi-
ofrekvente felt i gruppe 2B, ”possible carcinogen”, altså 
mulig kreftkremkallende for mennesker.  IARCs arbeids-
gruppen besto av 30 eksperter, hvorav to ikke var til stede 
ved avstemningen, én stemte blankt, og én stemte imot 
og ville ha gruppe 3 (”klassifisering umulig”). Resultatet, 
2B, kom som en overraskelse for mange, blant annet for 
flere av arbeidsgruppens medlemmer, som hadde kommet 
dit med en forventing om et ”gruppe 3”-resultat, mente 
Hardell. 

IARC har også klassifisert lavfrekvente felt som gruppe 
2B. Dette skjedde i 2002, og det manglet da bare én 
stemme for å velge 2A, ”probable carcinogen” (sannsynlig 
kreftfremkallende). Med den tilleggsinformasjon som har 
kommet senere om barneleukemi spesielt, er det mange 
som nå mener at gruppe 2A er mer korrekt, sa Hardell. 
Men IARC har ennå ikke tatt opp dette på nytt; det går 
mange år mellom hver gang de vurderer kreftrisiko.
Hardell anbefalte å sette mobiltelefonen i flymodus når 
den ikke skal brukes, og især om natten. Han advarte un-
gdommer mot å sove med påslått mobil under hodeputen, 
noe som ikke bare er en kreftrisiko, men som også kan 
medføre plager som hodepine og søvnproblemer. 

Lennart Hardell: Framtidig risiko og 
muligheter med det trådløse samfunnet

Hardellgruppen er de første 
i verden som har publisert 
resultater for mer enn 20 års 
bruk av mobiltelefon. 
De har funnet økt risiko for 
svulster i hodet ved langvarig 
eksponering, og nordiske stråle-
vernmyndigheter prøver så godt 
de kan å erklære seg uenige 
gjennom pressmeldinger på 
nordisk nivå. Strever de?
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Hardell gjorde dessuten oppmerksom på at smarttele-
foner lever sitt eget liv, for app’ene laster ned informasjon 
rett som det er, og avgir da stråling med forholdvis høy 
eksponering for brukeren. Myndigheter liker å snakke om 
middel-
verdier/gjennomsnittverdier for eksponering. Men fra 
et medisinsk synspunkt er det mye mer interessant å se 
på toppene (peaks) av stråleeksponering, sa Hardell.
Mobilstråling måles i SAR, som er absorpsjon av stråling 
per tidsenhet. Grenseverdien er satt for å unngå oppvarm-
ing, men satt så høyt at man ikke trenger å gjøre noe, 
for ingen mobiler overskrider den. Fra sin forskning på 
giftstoffer i mat på slutten av 1900-tallet vet Hardell at 
myndighetene satte grenseverdiene for dioksiner så høyt 
at man ikke trengte å gjøre noe. Men laksen i Østersjøen 
døde etter hvert, la han til. Hardell trakk fram illustras-
joner fra den amerikanske forskeren Om P. Gandhi, 
en pionér innen forskning på elektromagnetiske felt. 
Figurene viste hvor mye mer mobilstråling som trenger 
inn i et barns hjerne enn i en voksens hjerne. Barnet har 
tynnere hud og tynnere hodeskalle, samt mindre hode, og 
dette forklarer hvorfor det absorberes mye mer stråling i 
en barnehjerne. SAR-grenseverdien er satt feil, sa Hardell, 
fordi personer påviselig har fått hjernesvulst av hyppig 
mobilbruk.

Når det gjelder mikrobølgestråling fra mobiltelefoner, 
understreket Hardell at samme type stråling også kom-
mer fra trådløse fasttelefoner. Når forskere skal undersøke 
hvor mye en person har vært eksponert for slik stråling, 
må de også regne med den tiden personen har brukt disse 
trådløse telefonene, hevdet Hardell. Det påstås at trådløse 
telefoner stråler lite, men faktum er at de ikke kan ne-
dregulere ut-effekten slik som mobiltelefoner kan. Vanlige 
trådløse telefoner av DECT-typen er det spesiell grunn 
til å være oppmerksom på, fordi sender-telefonen stråler 
hele tiden, også når den ikke er i bruk. 

Hardell hadde deltok på et innledende møte for den 
store INTERPHONE-studien, som sammenliknet fore-
komst av hjernesvulst med mobilbruk hos pasienter 
og kontrollpersoner.  På det innledende prosjektmøtet 
hadde Hardell gjort uttrykkelig oppmerksom på at bruk 
av trådløs telefon også måtte kartlegges og regnes med i 
den totale eksponeringen for mikrobølger. Likevel valgte 
INTERPHONE å la være å spørre etter kreftpasientenes 
bruk av trådløs telefon, de spurte bare etter pasientenes 
mobilbruk. En ”tung” bruker av trådløs fasttelefon, 
men som ikke bruker mobiltelefon, blir da regnet med i 
kontrollgruppen, altså blant de ueksponerte. Dette bidrar 
til å redusere risikotallet for kreftutvikling ved mik-
robølgestråling mot hodet, og gir altså en lavere risiko 
enn den sanne. (En rekke andre forskere har påpekt det 

samme metodesvakheten).
Hardell-gruppen er antakelig den eneste gruppen som 
konsekvent har regnet med eksponering fra trådløse tel-
efoner i sin forskning.  Riktig nok ble det delvis gjort 
i CEFALO-studien, som undersøkte kreftrisikoen ved mo-
bilbruk hos barn og unge. I den studien regnet forskerne 
med bruk av trådløs telefon, men bare i de tre første årene 
av pasientens eksponeringstid. Så hvis en femtenåring 
hadde fått hjernekreft, og vedkommende hadde brukt 
trådløs telefon fra 7 års alder, så regnet forskerne med 
eksponering fra trådløs telefon t.o.m. 9 års alder, og ikke 
etter dette. Hardell kaller denne framgangsmåten for 
“veldig mystisk”. Han kan ikke forstå hvorfor forskerne 
valgte å se bort fra pasientenes videre eksponering for 
trådløs telefon opp igjennom ungdomstiden.

Hardell-gruppen har fortsatt sin forskning og kunne i 
2013 presentere funn fra mobilbruk og bruk av trådløs 
telefon i over 20 år. Gruppen har til nå gjennomført 
undersøkelser med til sammen 3500 pasienter med 
hjernesvulst og like mange kontrollpersoner. Risikoen 
ved bruk av mobiltelefon og trådløs telefon er blitt under-
søkt for ulike krefttyper, både ondartede svulster (spesielt 
gliom) og såkalt godartede svulster (bl.a. meningiom).  
Hardell-gruppen har også undersøkt risikoen for svulst 
på hørselsnerven (akustikusnevrinom), som regnes som 
godartet, men som kan gi varige mén etter behandling. 
Gruppen er den første i verden som har publisert resul-
tater for mer enn 20 års bruk av mobiltelefon og trådløs 
telefon, og de har gjort signifikante funn av økt risiko 
ved langvarig eksponering, som han presenterte for 
akustikusnevrinom og gliom:

For akustikusnevrinom viser resultatene at minst 1 års 
mobilbruk øker risikofaktoren fra 1,6 (60% forhøyet 
risiko) til 4,5 etter mer enn 20 års bruk (350 % økning). 
Resultatene er omtrent de samme dersom man tar med 
bruk av trådløs telefon i tillegg til mobiltelefon. 
Men svulstens størrelse øker i takt med eksponeringstiden 
– et resultat som styrker de øvrige funnene av økt risiko.
For gliom vil 1 års mobilbruk øke risikofaktoren til 1,5 
(50% forhøyet risiko), til 1,9 (90 % økning) etter mer enn 
20-25 års bruk, og videre til 2,9 (190 % økning) etter mer 
enn 25 års bruk. Risikoen er litt høyere dersom man også 
tar med bruk av trådløs telefon. I tillegg fant forskerne 
en signifikant økning i risikoen jo flere timer pasientene 
hadde brukt telefonen utover ca. 3000 timers bruk.

For begge krefttypene er risikoen størst på den siden av 
hodet hvor man pleier å holde telefonen (”ipsilateral”/
sammesidig bruk). Hardell påpekte at det er vanskelig å 
bortforklare disse funnene, for de er både fysisk og 
biologisk motiverte.
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Den tredje krefttypen som Hardell-gruppen har un-
dersøkt, er meningiom, en godartet svulst som sitter på 
hjernehinnen og som vokser svært langsomt. For menin-
giom ser man ingen økt risiko ved mobilbruk, selv ikke 
for eksponeringstid opp til 28 år. Det er et kvalitetsstem-
pel for studiene at man har funnet økt risiko for to 
krefttyper, men ikke for den tredje. Hadde det vært noe 
feil ved  studiene, skulle feilen ha vist seg for alle tre 
krefttypene, ikke for bare to av dem, mente Hardell. 

Et annet forhold som har innvirkning på risikotallene, er 
hvor gammel man var da man begynte å bruke mobil eller 
trådløs telefon. For dem som begynte før tjueårsalderen, 
er risikoen for utvikling av ipsilateral gliom atskillig 
høyere enn risikoen for dem som startet da de var mel-
lom 20 og 50 år. Dette er urovekkende med tanke på den 
mobilbruken som vi ser blant unge i dag, sa Hardell. Men 
verre er at sjansen for å overleve ved den alvorligste typen 
hjernekreft (astrocytom grad 4) er halvert hos dem som 
har brukt enten trådløs telefon eller mobiltelefon i mer 
enn 20 år, og sjansen for å overleve er lavest for de som 
startet å bruke mobil/trådløs telefon før tjueårsalderen.
Hardell-gruppens funn av kreftrisiko etter mer enn 20 års 
mobilbruk bekrefter og forsterker den trenden og de funn 
som den samme gruppen har publisert tidligere. Disse 
siste resultatene var altså ikke tilgjengelige i 2011, 
da IARC klassifiserte radiofrekvent stråling i klasse 2B. 
Ved en ny vurdering bør disse resultatene medføre klas-
sifisering i gruppe 2A, ”sannsynlig kreftfremkallende”, 
mente Hardell. 

Hardell kom også inn på mulighetene med trådløs 
teknologi i årene framover: Det er planer om trådløse 
sendere i biler, kjøleskap, klær, brev osv. – uten at forbruk-
erne ber om det. Dette er ikke en utvikling som Hardell 
bifaller. Tvert imot bør stråling i boliger bli målt ru-
tinemessig når man for eksempel skal kjøpe og selge bolig, 
slik det gjelder for radon i dag. 

Deretter viste Hardell utklipp av en rekke rapporter og 
pressemeldinger fra både Sverge og andre land, med ut-
talelser som avviser skadevirkninger av mobilbruk og 
annen radiofrekvent stråling (wifi osv.). Et tilbakeven-
dende tema er kreftstatistikkene i de nordiske landene. 
I tallene fra det svenske kreftregistret vises ingen økning 
av kreftforekomsten de siste ti årene, men det er en kjent 
sak at sykehusene ikke er flinke til å rapportere inn kreft-
tilfellene. Bortimot halvparten av nye krefttilfeller rappor-
teres ikke inn, hevder Hardell. På den annen side viser det 
danske kreftregisteret en markant stigning i antall krefttil-
feller i løpet av de siste 10-12 årene. Imidlertid vil danske 
myndigheter ikke snakke om dette, men sier isteden at 
tallene ikke er brukbare. Hardell stusset over at de nord-

iske strålevernmyndighetene hadde behov for å gå ut 
med en felles pressemelding i slutten av 2013, der de 
avviser helserisiko ved radiofrekvent stråling. 
Et annet underlig tilfelle var en kommentarartikkel fra 
en gruppe av IARC-medlemmer. Artikkelen, som ble 
publisert tidlig i 2014, har tittelen Mobile Phones and 
Cancer ‒ Next Steps After the 2011 IARC Review. Den 
nevner den samlede kreftstatistikken for de nordiske 
landene – uten å påpeke den påfallende økningen av 
hjernekreft i Danmark, eller den dårlig oppdaterte 
kreftstatistikken i Sverige. Artikkelen trekker isteden 
fram den danske kohortstudien som har fått flengende 
kritikk for dårlig kvalitet, og en tilsvarende dårlig studie 
fra England, men uten kritiske kommentarer.  Artikkelen 
konkluderer med at det er stor usikkerhet omkring IARCs 
2B-klassifisering, som artikkelforfatterne tydeligvis mener 
er en overdrivelse. Men forfatterne lar være å omtale 
Hardell-gruppens studier fra 2013, selv om Hardell hadde 
oversendt dem i tide før denne gruppen av 
IARC-medlemmer publiserte sin artikkel.

Hardells kommentar til alt dette var: Lyver de? Har de 
interessekonflikter? Er de helt enkelt mindre beleste? 
Eller hva er det som foregår? Vil de behage industrien, 
fordi det er så mye penger involvert? Han brukte beteg-
nelsen ”putinisme”: Man holder tilbake fakta og infor-
masjon, og velger å informere det som passer ens egen 
agenda. 

SCENIHR-rapporten fra EU i 2014 er et liknende eksem-
pel. Hardell kalte det ”sirkelresonnement” når medlem-
mer av ulike komiteer viser til og framhever hverandres 
rapporter, og de selv sitter i flere av disse komiteene. 
SCENIHR-rapporten mener at det er en svakere sammen-
heng mellom mobilstråling og kreft nå enn i 2011. 
Men heller ikke SCHENIHR-rapportens forfattere hadde 
tatt med Hardell-gruppens publikasjoner fra 2013, til 
tross for at Hardell hadde sendt artiklene til forfatterne. 
Joachim Schüz, SCENIHR-gruppens leder, hadde svart 
følgende på spørsmålet om hvorfor Hardell-gruppens 
forskningsfunn var utelatt: Det er ikke noe nytt i Hardells 
studier, så dem har vi ikke tatt med.

Hardell viste bilder av struts med hodet i sanden og sa 
at dette er myndighetenes holdning. Dels velger man 
personer med kjente standpunkter når man setter 
sammen komiteer, slik at man på forhånd vet hva 
resultatet vil bli. Dette er vanlig praksis. Dessuten tar 
komitemedlemmene på seg skylapper og utelater studier 
som viser risiko ved mikrobølgestråling. Men siste ord er 
ikke sagt. Selv om industrien påstår at det ikke eksisterer 
noen risiko å forske på, finnes det internasjonalt en rekke 
krefter som arbeider for bevegelse framover.
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Clas Tegenfeldts innlegg på 
FELOs dagskonferanse 2014-03-28

  Bente Gilbu Tilset

Clas Tegenfeldt er sivilingeniør innen teknisk fysikk 
og elektroteknikk. Han jobber med konsultasjon, 
forskning och utvikling innen området biologiske 
effekter av elektromagnetiske felt. I tillegg driver han 
firmaet BEMI (Bättre Elmiljö).  Temaet for hans foredrag 
på konferansen var dagens elmiljø og forskningens vilkår.
I innledningen kommenterte han at antall eloverføl-
somme øker; nå er 10 % av kontorpersonalet og 2-4 % av 
befolkningen generelt rammet. Samtidig øker 
eksponeringen i samfunnet, noe som vanskeliggjør 
tilgjengeligheten for eloverfølsomme. 
Videre ga han en forenklet og god gjennomgang av 
grunnleggende begreper innen fagområdet “felt og 
stråling” og prinsipper for skjerming. Jeg kan anbefale 
dem som trenger en “begynner-innføring” å ta en titt på 
opptak fra konferansen hvis helsen tillater det. 
Clas beskrev også biologiske effekter av felt og stråling og 
diskuterte hvordan forskningen innen området drives. 

I tillegg viste han eksempler på hvordan strålingsbelast-
ningen i forskjellige området har økt over tid. Jeg vil ikke 
gjengi alt her, men heller trekke frem noen enkeltpunkter.

Måling og skjerming av elektriske felt: Det er viktig å 
huske at feltet endres når omgivelsene endres; f.eks. vil 
kroppen din forandre feltet når du går inn i det! Dermed 
blir det vanskelig å måle “riktige” verdier. 
Hvis hensikten er å forbedre elmiljøet, bør man fokusere 
på å finne kilden til feltet og fjerne den. Enkle tiltak er å 
slå av apparatur, trekke ut kontakter eller å øke avstand-
en. Skjerming og jording er mer komplekst og forutsetter 
fagkunnskap for å være sikret et godt resultat. 

Biologiske effekter av felt og stråling: Noen av eksem-
plene Clas hadde, er morsomme og fascinerende, andre 
er alvorlige og innebærer mulig helseskade:
• Mange arter navigerer etter jordens magnetfelt. 
 Det finnes bakterier i vann som bruker jordas 
 magnetfelt for å orientere seg, slik at de kan svømme   
 nedover i vannmassene og unngå oksygen    
 (som de ikke tåler). Og: Dersom brevduer får en   
 magnet på hodet, klarer de ikke å finne veien når det   
 er overskyet – noe de ellers ikke har problemer med. 

Nåla i høystakken eksisterer ikke fordi bare 
én av ti fant den!

FELO-Konferansen 2014
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• Hai er ekstremt følsomme for elektriske felt og 
 kan kjenne hjertets elektriske aktivitet på et bytte på   
 lang avstand.
• Studier har vist sammenheng mellom magnetfelt 
 fra kraftledninger og barneleukemi. Dette har ført 
 til at magnetfelt nå er klassifisert som “mulig 
 kreftfremkallende” (klasse 2B).  
• Det er vist at mobiltelefoner kan ha mange helse
 effekter, både på kognitive funksjoner, søvn, 
 blodtrykk, åpning av blod-hjerne barrieren og DNA   
 brudd. 

Grenseverdier: Det er skrevet mange resolusjoner om 
at grenseverdiene må ned. Likevel har lite skjedd. Dette 
skyldes til dels at grensene blir satt ut fra konsensus, det 
vil si at den er satt så lavt som det har vært mulig å bli 
enige om. I tillegg er de satt ut fra biologiske effekter som 
oppstår etter kort tid. Grenseverdiene gir derfor ingen 
beskyttelse mot effekter av langtidseksponering. Ved lave 
frekvenser skal grenseverdiene hindre muskelkramper. 
Ved høye frekvenser skal de hindre oppvarming av 
kroppsvev ved seks minutters eksponering. Opprinnelig 
ble grensen for høye frekvenser satt for å hindre radar-
skader man fant på militært personell under 2. verden-
skrig og grenseverdien har ikke blitt vesentlig endret 
siden 50-tallet. 

Forskning: Clas gikk gjennom en rekke av de feilene som 
forekommer både i selve forskningen og i vurderingen av 
den. 
• Mange av studiene er beheftet med store feil i 
 forsøksplanleggingen. For eksempel er det sannsynlig   
 at “kontrollgruppen” i mange studier er like eksponert  
 som “mobilbrukerne”. Resultatene av disse 
 befolkningsstudiene blir dermed ikke til å stole på. 
• Dersom én studie viser effekter, kommer det raskt   
 flere andre studier som ikke viser noen effekt. Dermed  
 konkluderer mange med at forskningen “samlet sett”   
 ikke viser noen effekt. Dette blir like feil som å si   
 at “nåla i høystakken” ikke eksisterer fordi bare én av ti  
 fant den!
• I andre tilfeller hevder man at man vil gjenta 
 andres studier, uten å legge de samme 
 forutsetningene til grunn. Når man da ikke får   
 samme resultat, brukes dette for å diskreditere den 
 første studien. Clas presenterte i den sammenheng to   
 forskjellige beregninger av hvor mange mobiltelefoner  
 man måtte ha i en heis for å komme over 
 grenseverdien. Den ene studien konkluderte med at   
 det var nok med noen få telefoner, mens den andre 
 viste at måtte man ha tusenvis av telefoner.... 

Men: Den første studien var basert på at man skulle 
treffe grenseverdien minst ett sted i heisen. Den andre 
forutsatte at grenseverdien skulle nåes over alt i heisen. 
Et annet problem er måten industrien finansierer 
forskningen på. Penger går ofte til uerfarne forskere, 
og man ønsker raske resultater. Da er muligheten for å få 
gode resultater veldig begrenset! Men samtidig har yngre 
forskere gjerne ikke noe “navn” å forsvare og kan dermed 
være mer åpne for nye teorier og forskningsområder. 
Gamle forskere jobber ofte med samme tilnærming over 
lang tid – av og til må de “dø ut” før nye ideer slipper til!

Basestasjoner kontra egen mobil: Forskjellige bereg-
ninger er gjort for å finne ut hvor lenge man må snakke i 
egen mobil for å få samme stråledose som etter ett døgns 
eksponering fra basestasjon. Resultatene varierer mye 
ut fra hvilke forutsetninger man legger til grunn. Hvis 
basestasjonen er 6 km unna, tilsvarer ett års stråling 
bare ett minutt samtaletid med egen mobil. Men dette er 
ikke et realistisk scenario for flertallet av befolkningen. 
Dersom man bor 100 m fra basestasjonen vil eksponer-
ing i ett døgn tilsvare tre timer samtale i mobil på samme 
sted, forutsatt at telefonen har effektregulering, det vil si 
at den sender med lavere styrke jo nærmere telefonen er 
basestasjonen. Svært mange bor mindre enn 6 km fra en 
basestasjon.
En viktig forskjell på mobiler og basestasjoner er at man 
selv kan velge bort mobilen!

Strålingsmiljøet: Miljøet har endret seg drastisk fra 
50-tallet og frem til i dag. I frekvensområdene for radio, 
TV, nødnett og mobilnett, er den naturlige bakgrunns-
strålingen flere milliarder ganger lavere enn dagens 
nivåer. Menneskeskapt stråling utgjør derfor en enorm 
økning fra det nivået livet på jorda har utviklet seg i. 
Clas har gjort målinger i bl.a. Södertälje. Han jaktet på 
“lavtstrålende områder” og kjørte rundt på de aller fleste 
veiene i kommunen med måleinstrumenter i bilen. Det 
var nesten umulig å finne områder med lave strålingsver-
dier nær byen. Mobilsendere dekker så å si alle områder 
hvor mennesker oppholder seg eller forflytter seg, inklud-
ert boligstrøk og langs veier og jernbanelinjer. Strålefrie 
områder finnes bare der det ikke er noen kunder.

Magnetfelt: I dag er vagabonderende strøm (ofte i fjern-
varmerør) opphav til mer eksponering for magnetfelt enn 
kraftledninger. Dette fører til at sammenhengen mellom 
kreft og kraftlinjer ikke lenger er så klar. Men det betyr 
ikke at magnetfelt er mindre skadelig enn tidligere.
Foredraget engasjerte – og det var en rekke spørsmål i 
plenum etterpå, både om skjerming og mobiltelefoni. 
I tillegg var det lang kø for å få en-til-en svar på mer 
spesifikke spørsmål. 

FELO-Konferansen 2014
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  Av Solveig Lading

På Dalby er det stadig nye ting som skjer, tre nye 
hester i stallen, en grevling lusket rundt utenfor 
kjøkkenvinduet og en liten mus dukket plutselig  
opp på kjøkkenet til Solveigs store forskrekkelse! 
«Pus» var overhodet ikke interessert, han er som 
nordmenn flest, «for mett»!  
I februar hadde vi også besøk av familien Hons-
beek på fire fra Nederland, Sterre 10 år, Mirre 13 
år, mamma Marlies og pappa Marcel. En enormt 
hyggelig og sjarmerende familie!  

Pappa Marcel var tidligere ansatt som nettverksadmini-
strator på bl.a. Leiden University, Antonius Hospital m.fl. i 
Nederland.  I 2005 skulle Marcel delta i et sykehusprosjekt 
ved en barneavdeling der de skulle montere webkameraer 
inntil kuvøser slik at helsearbeiderne kunne få maksimal 
kontroll over de nyfødte babyene. Marcel fant raskt ut at 
forskning viste at trådløst nettverk kunne føre til skadelige 
effekter på de som ble utsatt for det. 
Marcel hadde jobbet med computere og trådløs teknologi 
60 timer i uken, også hjemme, og på dette tidspunktet ble 
han brått klar over hva som skjedde med hans egen fami-
lie. De hadde trådløs telefon og alle «duppeditter» som 
var i omløp. I det hele tatt slukte de ny teknologi, som alle 
oss andre, uten kunnskap om at dette kunne ha enorme 
konsekvenser for helsa! De alle var blitt påvirket av 
teknologien han hadde tatt med seg hjem. De hadde selv 
9 av 10 av symptomene som han leste om, søvnproblemer, 
tretthet, konsentrasjonsproblemer, influensalignende 
følelser, hodepine m.m. Han tok med engang kontakt 
med sin bedriftslege og la fram all den dokumentasjon 
han hadde funnet og spurte: «Hvorfor snakker vi ikke om 

dette»? Det endte med at han ble trodd og prosjektet ble 
avblåst.  Men, problemene var jo ikke over for familien av 
den grunn, Marcel måtte gjennomføre det første steget i 
hjemmet, vekk med all strøm og ut med alt trådløst.

Siden da har han studert dette emnet og funnet ut at folk 
har et økende behov for folk til å beskytte seg mot elek-
trosmog. I 2006 opprettet han derfor firmaet Elektro Sense. 
Han spesialiserte seg på måling av EM felt og skjerming 
og utbedring av disse feltene. Electro Sense har etter dette 
utført hundrevis av målinger og utbedringer for både 
enkeltpersoner, arbeidstakere, bedrifter, landbruket m.fl.. 
I tillegg har han iherdig jobbet for å få regjering, medi-
sinske myndigheter og folk til å forstå at elektrosmog gir 
helseproblemer, men det har vært like vanskelig i Neder-
land som det er her i Norge. 

Nederland er et lite land, elleve ganger mindre enn Norge, 
det er flatt, ingen fjell og 17 millioner innbyggere, i sam-
menligning med Norge hvor vi nærmer oss 5 millioner. 
Da sier det seg selv at menneskene der bor tett, og det blir 
få plasser «å gjemme» seg for den nye teknologien, som 
bare vokser og vokser. Politikerne ønsker ikke å se farene! 
Denne familien har ikke bare blitt flyktninger i eget land, 
men flyktninger i Europa. De har derfor valgt Norge, med 
store fjell og mange «gjemmeplasser», som de sier. De har 
derfor leid et hus i Trysil, langt fra folk, som de flyttet til i 
slutten av mars. Marcel vil jobbe videre med sitt engasje-
ment her i Norge, noe jeg tror flere vil dra stor nytte av da 
hans erfaring og kunnskap er stor.

Det gjenstår å se hvordan dette går! Det som nå er 
mest spennende, er om jentene finner en skole 
i Trysil som har kablet internett.

Fortsettelse følger i neste Strålevett.

MEDLEMMERS HVERDAG

Fint 
besøk på 

Dalby
Gård
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  Av Bente Gilbu Tilset 

Sissel Halmøy ble kontaktet av Olav Næss, som er 
ansvarlig for TV-programmet “Folkeopplysningen”. 
De skulle lage et program om felt og stråling og 
ønsket intervjuobjekter. Programmet blir ledet av 
fysikeren Andreas Wahl og er ment å være et under-
holdningsprogram hvor vitenskap blir formidlet på 
en morsom og opplysende måte.  
I utgangspunktet var vi ganske skeptiske til å delta. 
Programmet var svært omstridt etter de forrige 
rundene, hvor de testet en rekke alternative behan-
dlingsmetoder for å se om de virket. Mange syntes 
det var bra med et kritisk blikk på alternativbransjen, 
mens andre kritiserte programmet for å drive med 
ondskapsfull harselas. Verken Sissel eller jeg hadde 
sett programmene. Men etter det vi hadde hørt om 
det, var vi usikre på om vi burde stille opp.
Vi hadde hver for oss flere telefonsamtaler med Olav 
Næss. Han virket genuint interessert i det vi kunne 
fortelle, både om felt og stråling generelt og om 
hvilke tiltak eloverfølsomme kan gjøre for å redusere 
eksponering. Dessuten ville nok programmene bli 
laget uansett – og da syntes vi det var gunstig å ha litt 
kontroll på innholdet. Det ville være veldig negativt 
om de sa i programmet at verken FELO eller Folkets 
Strålevern ville stille opp..... 
I slutten av januar ble intervjuene 
foretatt, to hele dager med Sissel 
og noen timer med meg. Det ble 
gjort intervjuer og filmet hjemme 
hos Sissel. Sissel tok dem med til 
Stortinget, hvor de gjorde målinger 
utendørs og møtte stortingsrepre-
sentanten Tor André Johnsen som 
selv er eloverfølsom. Det ble også 
gjort noen målinger utendørs i 
Oslo sentrum.
Noe av grunnen til at de gjerne 
ville intervjue meg er at jeg har 
doktorgrad i kjemi, jobber med 
forskning på nanomaterialer – og 
er eloverfølsom. En kombinasjon 
som er ganske spesiell..... Jeg fikk 

besøk på jobb (SINTEF), hvor jeg bl.a. viste frem det 
skjermede kontoret mitt og snakket litt om hvordan 
eloverfølsomheten har påvirket jobb og privatliv.
Ett av ønskene fra “Folkeopplysningen” var at vi 
skulle teste om eloverfølsomme kunne kjenne om 
stråling var slått av eller på. Vi forsøkte å lage et tes-
toppsett for dette, men det viste seg å være vanskelig 
å oppnå reproduserbare resultater innenfor den tiden 
vi hadde til rådighet. Vanskelighetene med å lage et 
godt testoppsett stemmer over ens med både enkelte 
vitenskapelige publikasjoner og med resultater fra 
FELOs spørreundersøkelse: “Forsøkskaninene” våre 
reagerte på forskjellige typer stråling, med forskjel-
lige reaksjoner – og med forskjellig tidsforsinkelse. 
Både Sissel og jeg ble spurt om disse forsøkene under 
intervjuet. Det blir spennende å se hvor mye vekt de 
vil legge på “manglende bevis” i programmet.
Den nye programserien vil bli sendt høsten 2014. 
Sissel og jeg har gjort vårt beste for å få med innspill 
som kan belyse tematikken felt, stråling og elover-
følsomhet på en best mulig måte. Men vi har ikke 
kontroll over klippingen. Vi får krysse fingrene for at 
programmet gir et godt og balansert bilde av kontro-
versene på området. 
Jeg vil oppfordre dere alle til å se programmet, slik at 
dere er godt forberedt og kan bidra i debatten hvis/
når den kommer!  

FELO-medlemmer intervjuet til “Folkeopplysningen”
Kan starte debatt i høst?

Andreas Wahl intervjuer Bente Gilbu Tilset på hennes arbeidsplass.
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  Av Sissel Svanø

Vi mennesker har en tendens til å tenke at det var da 
ille, men det skjer ikke meg. Det er mer enn fem år 
siden jeg hadde et hjem med fasiliteter som innlagt 
vann, dusj, WC og fasttelefon. Har du økende symp-
tomer på eloverfølsomhet? Ta det på alvor! Hvis ikke, 
kan det gå veldig galt.
Så lenge statlige ekspertorgan, som f.eks. Statens stråle-
vern, nekter å akseptere at eloverfølsomhet er en reell 
fysisk lidelse, kan det være vanskelig for slekt, venner 
og helsevesen å forstå. Når mange av oss i tillegg blir 
surrete i hodet, er det lett å tenke at det må være noe 
psykisk. Det er så viktig å bli trodd! Samtidig som man 
stadig blir sykere, er det en stor ekstrabelastning ikke 
å bli trodd. Jeg har vært i kontakt med representanter 
for helsevesenet som jeg helst vil slippe å møte i en 
lignende situasjon. For å sitere vårt mest kjente litterære 
verk: «…. tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør».
Legen min trodde meg heldigvis. For å få samboeren 
min til å forstå, fikk jeg ham med dit. Legen sa blant 
annet (ikke ordrett referert): - at han har pasienter som 
uavhengig av hverandre, forteller om samme symp-
tomer. Varslerne er ofte de første som melder fra når 
noe er galt i samfunnet. Lytter man ikke til dem og 
tar forholdsregler, kan alle risikere å bli syke.

Samboeren min forsto etter hvert at jeg ble syk av 
stråling. Men etter at jeg kom til en avsidesliggende dal 
uten mobildekning og bosatte meg i en falleferdig hytte, 
kom familien min på besøk. De hadde ikke sett hvor syk 
jeg var tidligere og snakket om psykologi. 
Jeg hadde behov for å bearbeide ting og de fikk tak i en 
psykiatrisk sykepleier som var villig til å komme til meg. 
Hun trodde meg! Hun hadde vært i kontakt med andre 
eloverfølsomme og var det første mennesket etter legen 
min som sa: «Jeg tror deg».

-om livet som el-overfølsom
Selv om det hevdes at dagens stråleverdier ligger langt 
under grenseverdiene, er strålingen alt for sterk. 

Jeg og mange andre må 
rømme til skogs og søke 
bolig i det som byr seg. Vi er 
rettsløse og dømmes av kyni-
ske, pengegriske selskaper og 
deres medhjelpere til et liv 
i isolasjon. Ikke en gang en 
slik som Behring Breivik blir 
tvunget til å leve så isolert. 
Han kommuniserer i det minste 
med mennesker i løpet av dagen. 
Jeg er folkeregistrert et annet sted 
og har ingen reell adresse her. Derfor 
kan jeg ikke søke det offentlige om per-
sonlig assistent eller annen hjelp for å få 
skaffet det jeg trenger. Jeg er totalt avhengig 
av snille menneskers velvilje og hjelp og kan 
ikke yte hjelp tilbake. Skulle noen i familien bli syk 
og trenge hjelp, kan jeg ikke være der for dem. Jeg får 
ikke fulgt opp barnebarna.

Vi har fortløpende annonse på finn.no, men har for 
lengst innsett at det er som å lete etter den berømte nåla. 
Jeg kan ikke bo der jeg ønsker. Den dagen vi finner en 
bolig som ligger skjermet og har et minimum av fasi-
liteter, kan jeg ikke forvente å få leve sammen med han 
jeg er glad i. Det er avhengig av reiseveien til arbeidet 
hans i Oslo. Popper det opp en mobilmast i nærheten, 
vil vi tape kampen om å få den fjernet, og det blir en ny 
flukt.

En sjelden gang kan jeg dra på en rask handletur til 
nærmeste sentrum uten at det får for store konsekven-
ser. Men dette er unntaket som bekrefter regelen. 
Regelen er som følger: Jeg kan verken bevege meg hvor 
jeg vil eller gjøre som jeg ønsker når jeg ønsker det. 
Selv noe så selvsagt som å få klippet håret i en kledelig 
fasong, er blitt en utopi. Heller ikke menneskerettig-
hetene gjelder for slike som oss.
I en av de nyeste sangene sine, synge Bjørn Eidsvåg: 
«Tid er det vi mister mest av og aldri får tilbake.»

Tanker
- om ikke å bli trodd..
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Jeg har ikke noe høyere ønske enn å få delta i samfun-
net. Forstill deg en varm sommerdag at du etter ar-
beidstid unner deg et lite pusterom før du haster videre. 
Du rusler sakte bortover en folksom gate - kanskje Karl 
Johan. Du tar inn folkelivet – lydene – luktene og lar 
stemningen fylle deg. 
Jeg har opplevd det noen ganger – for lenge siden. På 
grunn av den sterke strålingen, kan mange, inkludert 
meg selv, ikke unne seg en slik liten glede. For oss glir 
dager og år stille forbi. 

- om myndighetene
De lytter til ekspertene sine og avfeier oss med at vi må 
lide av noe annet. Til dem vil jeg si: Dersom dere virke-
lig ønsker det, er det enkelt å forstå. Du vet at solen vil 
varme deg når du vil nyte en fin dag i mars. Har du kost 
deg en fin sommerdag og sover dårlig om natten fordi 
huden brenner, vet du at solen har brent deg. 

Slik mennesker i uminnelige 
tider har tatt lærdom av er-
faringene sine, beskytter du 
deg dagen etter.

Når jeg får smerter hver gang 
jeg kommer nær en strøm-
førende ledning og huden 

brenner hver gang jeg har 
stått under et lysstoffrør, lærer 

jeg å holde avstand. Når jeg blir 
kvalm, uvel og svetter hver gang 

jeg forsøker å bruke mobilen, 
er den ikke lenger fristende.

Dersom myndighetene påsto at 
opplevelsene vi har med solen, må 

være forårsaket av noe annet, hadde det 
blitt ramaskrik. Myndigheter og såkalte 

eksperter ville blitt avsatt. Eloverfølsomme er i 
mindretall. Det er lett å avfeie oss. Ikke alle melder 

seg inn i FELO, men antallet vokser. I mars fikk vi 22 
nye medlemmer.

Det er på tide for myndighetene å komme ned 
fra pidestallen og lytte til andre eksperter og 
oss som er rammet. Det er på tide at de 
sjekker hva myndighetene i andre 
land, som for eksempel 
Frankrike gjør. Selv om vi 
liker å tro det, er ikke 
Norge best i alt.

MEDLEMMERS HVERDAG



Åpent møte om strålefaren fra mobiltelefoner 
og mobilantenner i  Stavanger Rådhus

Strålevernet på besøk 
Lars Klæboe deltok i ekspertgruppen som vurderte 
hvorvidt stråling fra mobiltelefoner, mobilantenner og 
trådløse nettverk er skadelig for befolkningens helse. 
Rapporten til ekspertutvalget heter “Svake høyfrekvente 
elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og 
forvaltningspraksis” og kom ut i 2012 (NHI  Rapport 
2012:3). Det var stort sett denne han baserte foredraget 
sitt på. 

Klæboe hadde tre hovedmomenter i presentasjonen sin: 
For det første er det ingen forskning som tilsier at svake 
radiofrekvente felt som for eksempel stråling fra trådløse 
rutere i skoler, er farlig for mennesker. Han viste til 
kreftstatistikken, og at offentlige målinger i Norge ligger 
langt under grense- verdiene, til Ekspertutvalgets rapport 
og til den internasjonale kommisjonen ICNIRP’s 
anbefalinger. 
Han mente videre at interessegruppene er partiske og 
motiveres av egen vinning, bekymring, aktivisme eller 
politikk. 

  Av Robin Ingebretsen og  Trond Martin Skjerpe

Kommunalstyret for byutvikling (KBU) hadde bestilt en orientering fra Statens Strålevern 
om  ”Mobiltelefoni og mobilantenner og de innvirkninger de har på mennesker og miljø”. 
Møtedato var 27. mai 2014. Helsesjefens fagstab skulle også være tilstede.
Møtet var åpent og FELO Ung deltok på møtet, som ble avholdt i foredragssalen på Rådhuset. 
Orienteringen bestod av  en times presentasjon ved forsker Lars Klæboe, Statens Strålevern, 
med spørsmål og kommentarer både underveis og avslutningsvis.  

ROGALAND
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Det tredje hovedpoenget hans var at basestasjoner 
(mobilantenner) ikke er farlige, selv om de er i 
umiddelbar nærhet av skoler, boliger eller den generelle 
befolkningen.  

Klæboe hevdet at folk i Stavanger er spesielt opptatt 
av strålefare, og at denne bekymringen er ubegrunnet. 
Klæboe slo fast flere ganger at uavhengig forskning 
ikke viser at såkalt “svake høyfrekvente elektro-
magnetiske felt” kan forårsake kreft. Han nevnte 
ingen andre sykdommer, symptomer eller lidelser. 
Ved flere anledninger nevnte Klæboe interesseorgan-
isasjoner og el-overfølsomme. Retorikken var til tider 
skarp. Det er i følge Klæboe stor forskjell på å “føle” 
og å “vite” i forhold til symptomer og sykdom. 

Klæboe refererte til ICNIRP – International 
Commision on Non-Ionizing Radiation Protection – 
som grunnlaget til grenseverdiene og de retningslinjer 
som angår stråle-
vern. ICNIRP er et resultat av et samarbeidet mellom 
WHO og IRPA – International Radiation Protection 
Associations – som på 60-tallet ble ansvarlig for å sette 
internasjonale standarder i forhold til strålevern. 
På spørsmål om hva som skjer hvis man overstiger 
grenseverdien i Norge, sa Klæboe at heller ikke det 
ville vært farlig. Faktisk ville det ifølge ham ikke vært 
farlig med mindre man ble utsatt for 4-5 ganger høyere 
stråleverdier. Stråleverdiene fra mobiler, mobilnettet, 
trådløse rutere og så videre utgjør i dag kun 2-4 
promille av dagens grenseverdier. Til opplysning ligger 
Strålevernets grenseverdier for radiofrekvent stråling 
mellom 4,5 millioner og 10 millioner mikrovatt per 
kvadratmeter. Med grenseverdien på 10 millioner 
mikrowatt per kvadratmeter, (10 watt pr. m2) vil den 
elektromagnetiske strålingen i følge Klæboe ikke være 
farlig før man blir utsatt for 40-50 millioner mikrowatt 
per kvadratmeter, eller 40-50 watt per m2.

Klæboe sa at mobiltelefoner (som er den største 
strålekilden) ikke gir hjernekreft, selv om man holder 
strålekilden inntil hodet. På spørsmål om dette er an-
nerledes for barn, sa han at forskningen ikke har vist 
noe her ennå, selv om barn i teorien er mer utsatt fordi 
hodeskallen, blod-hjerne-barrieren og hjernen fortsatt 
er i utvikling. Han sa at strålingen trenger lengre inn 
i hjernen hos barn, men igjen er det ingen grunn til 
bekymring. 
Da han gikk inn på mulige effekter av strålingen sa 
han at den eneste påviste effekten skjer ved veldig høye 
doser stråling, i form av termisk oppvarming, dvs. at 

kroppstemperaturen øker. Dette er ifølge Klæboe farlig 
for noen grupper mennesker (gravide, gamle, syke) 
hvis man overstiger en økning på 1 grad (celsius). 
Ingen andre symptomer eller effekter av ”svak høy-
frekvent elektromagnetisk stråling” ble nevnt. 
Klæboe gikk spesifikt inn på temaet trådløst internett 
på skoler og i barnehager og sier at han ikke kan si at 
det er farlig. Strålingen er såpass svak at den ikke utgjør 
noen trussel for barn i skoler og barnehager. Føre-var 
prinsippet ble nevnt av noen i salen, men Klæboe var 
uenig i at man trenger å tenke på det i denne sammen-
heng. 
Om en mobilmast står i nærheten av en skole, eller 
midt i en skolegård, er det ikke farlig, fordi strålingen 
går rett frem. Strålefeltet som går ned mot bakken er 
ifølge Klæboe som ”dunkelt lys”, dvs. svært svakt. 
Da han beskrev effekten strålingen har på kroppen, 
brukte han et bilde av et vindu. Hvis  man lyser med 
en lommelykt på et vindu så skjer det lite, annet enn at 
lyset passerer tvers gjennom. Det var et argument som 
virket lite troverdig hos tilhørerne i salen, og han fikk 
et kritisk spørsmål om det ”ikke skjer noe” med cellene 
eller kroppen. Dette spørsmålet ville ikke møteleder gå 
videre inn på, etter at det ble en merkbar ubehagelig 
stemning i rommet. 

Hva med langtidseffekten av alle de forskjellige stråle-
kildene vi omgir oss med til daglig? Klæboe mente 
man ikke kan si noe nå, og peker på at man har forsket 
på stråling i mangfoldige år. 

Blir vi utsatt for mer stråling i dag, med tanke på 
mengden mobile enheter, datamaskiner, gps og så 
videre i samfunnet? Klæboe svarte at de gamle mastene 
sendte ut sterkere stråling enn i dag, og nevner lite om 
tilveksten av strålekilder på forbrukernes hender, an-
net enn at TV  stråler mindre enn før. På spørsmål om 
iPad (nettbrett) stråler like mye som en mobiltelefon, 
sa Klæboe at han er mer bekymret for at de blir svært 
varme i fanget til for eksempel barn. 

At Klæboe og Statens strålevern ikke talte vår sak 
var ingen overraskelse. Spørsmålet var hvordan 
ansatte, politikere og folk flest reagerer på den rollen 
Strålevernets utsendte påtar seg i strålesaken. 
Ble de fremmøtte beroliget?
De som ville kunne få presentasjonen til Lars Klæboe. 
Vi i FELO har sendt en forespørsel om dette. 
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  Av Trond Martin Skjerpe

Men lokalpolitikerne  må også fange opp politiske trender 
som de ikke liker. Ser de kanskje litt bekymret bort på 
FELOs motrapport der borte på benken når de nærmer 
seg døren til bystyresalen?

Innbyggerinitiativet
Nylig har Bystyret behandlet Folkets 
Stråleverns innbyggerinitiativ som også FELO støtter 
(se egen boks). Det ble ikke vedtatt, men bystyret vedtok 
igjen at føre var-prinsippet skal legges til grunn for saker 
som angår trådløse nett, mobiltelefoner og basestasjoner 
– som de allerede hadde vedtatt i 2010. Det ble på stedet 
hvil - men behandlingen av innbyggerinitiativet ga oss 
anledning til å følge hva de folkevalgte tenker om stråling 
som miljøfenomen. På tross av mange foredrag, rapporter, 
møter og stor annonse i avisa, sier flere av politikerne at 
de ikke har nok informasjon. En skulle tro at når det er så 
stor usikkerhet blant politikerne, så ville de bruke føre-var 
prinsippet og gjøre skolene strålefrie. Her følger et kort 
referat fra innleggene til partienes representanter:

Ole M. J. Slyngstadli (AP) mente at fjerning av trådløst 
nettverk i skolen vil skade læringstilbudet til barna, og 
samtidig fjerne en stor hjørnestein i lærerens arbeid, 
nemlig internett.
 
Odd Hansgaard (AP) sa at vi ikke kan bringe opp en haug 
med frykt. Han frykter at hvis bystyret tar innbygger-
initiativet opp og gjennomfører det, så vil dette gi et 
signal ut i de tusen hjem hvor det finnes trådløse rutere 
o.l at dette er svært farlig. Dette vil han ikke bidra til før 
han vet mer om emnet. 

Sahfana Mubarak Ali (AP) mente dette er en svært 
vanskelig sak, fordi alle er avhengige av trådløs teknologi 
og trådløse nettverk på jobb, i skolen, i hjemmet osv. 
Hun sa også at det største spørsmålet er om dette er 
helseskadelig eller ikke, og det er vanskelig å bli enig om 
dette fordi Statens strålevern og Folkets strålevern sier 
to såpass forskjellige ting. 
 
Sissel Stenberg (FRP) refererte til Dagens Næringsliv, 
og en forskningsrapport fra Ford, ifra 1965. Rapporten 
går igjennom hvordan radiobølger i centimeterbåndet 
påvirker blant annet metabolismen, blodstrøm, pust, 
temperaturkontroll og væskebalanse i kroppen. Dette 
skjer ved stråling langt under dagens grenseverdier og 
kraftigere. Historien har vist at det er farlig å være for 
skråsikre, det er nok å minne om motortorpedobåten 
Kvikk og asbestskader fortsatte hun. Sissel sa også at 
bystyret registrerer at det er mange i befolkningen som 
frykter helsemessige skader og sykdom fra trådløse 
nettverk, og dermed finner bystyret grunn for at føre var 
prinsippet videreføres. 
 
Christian Wedler (FRP) spurte hvordan Stavanger 
kommune som skole- og barnehageeier ønsker å ha det 
hos seg. Om foreldre ikke ønsker å utsette barna sine 
for stråling, hvorfor utsetter kommunen disse barna for 
stråling på skolen? Han var stygt redd for at denne saken 
vil bli vanskelig for kommunen om noen år, når kom-
munen som skoleeier har tatt så aktiv stilling til at de 
ikke ønsker å etterkomme initiativet til å bytte ut trådløst 
nettverk med kablet nett. 
 
Kåre Reiten (H) syntes det er veldig bra at bystyret lytter 
til innbyggerne, men samtidig følger retningslinjene til 
Statens strålevern. Han ønsket også enklere løsninger for å 

Kommunale bølger i Stavanger

Det har lenge vært trøkk på strålesaken i Stavanger. Noen seire har det blitt, i 2010 vedtok  bystyret 
i Stavanger at kommunen skal følge føre var-prinsippet også innen stråling, hvor vi alle er forsøkskaniner. 
Sterkt nærvær av Folkets Strålevern har ikke gitt politikerne ro, det har vært aksjoner mot mobilmaster, 
trådløst i skoler og sendere mot barnehage. FELO, godt støttet av FELO Ung, har nå også markert seg tydelig, 
3 ganger har de stått på stand utenfor bystyresalen for å komme i dialog med politikerne og gi dem 
informasjon  om stråling og helse – samt litt impulser  fra strålingspolitikken ute i verden, for eksempel 
Europarådets resolusjon og Frankrikes  nye og skjerpede lover for å begrense eksponering. Det er krevende 
å være lokalpolitiker og ta alt dette vanskelig med stråling inn over seg når alle er fan av det trådløse 
mirakelet, spesielt myndigheter og næringsliv, som begge lever godt på signalene.
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skru av trådløse anlegg når de ikke er i bruk. Han sa også 
at statens strålevern og innbyggerinitiativet ikke kun er på 
forskjellige frekvenser, men på to helt forskjellige planeter.
 
Kolbein Lunde (V) var veldig positiv til kablet nettverk i 
nye skolebygg, men var litt i tvil når det kommer til gamle 
skolebygg, pga muligheten for at dette kan bli veldig dyrt. 
Han ønsket å legge kablet nettverk så langt det går an.
 
Eirik Sakariassen (SV) registrerte at det er flere som 
er bekymret for dette og tar frykten på alvor, men vil 
ikke bidra til å skape unødig frykt fra politisk hold. Han 
refererte da til forslaget om at Stavanger kommune skal 
be regjeringen om at Norges grenseverdier for elektro-
magnetisk stråling skal revideres og gjøres strengere enn 
ICNIRP anbefaler slik som andre Europeiske land har 
gjort. 
Torfinn Ingeborgrud (MDG) sa vi må anta at små barn 
kanskje er mer utsatt for dette en andre, og barnehager 
klarer seg fint uten trådløse nettverk. Skoler trenger av 
og på brytere på sendere slik at de kan skrues av når de 
ikke er i bruk. Miljøpartiet hadde et tilleggsforslag som 
er tilpasset Høyre sitt forslag –  at de kommunale barne-
hagene skal normalt basere seg på kablet nettverk og ikke 
trådløse nettverk, og hvis det er installert trådløst nett-
verk fra før, så skal dette ikke være på mer en nødvendig. 
 
Truls Dydland (Rødt) mente vi bør legge til rette for at 
vi skal ha iPader i barnehager om 5-6 år. For 5 år siden så 
var det helt utenkelig å ha iPad i skolen, og det har vi nå, 
og dermed burde vi ta høyde for at dette kommer inn i 
barnehager i fremtiden. 

Debatten kan følges på:
http://rogalandsavis.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionI
D=1&movieID=83&chapterID=0

Innbyggerinitiativet til 
Folkets Strålevern 
 
1. Trådløse nettverk i alle skoler, barnehager og 
andre offentlige steder hvor barn oppholder seg 
over tid skal erstattes med kablet nettverk. 
 
2. Mobiltelefonantenner skal ikke monteres på/i 
umiddelbar nærhet av eiendommer som benyttes 
til skole/barnehage formål. Dersom slike sendere er 
plassert slik i dag, skal de fjernes. En mobilsender 
skal ikke monteres med senderetning direkte mot 
steder hvor mennesker oppholder seg over tid 
dersom avstander er under 500 meter. 
 
3. Etablering av mobiltelefonantenner skal alltid 
behandles som en byggesak. 
 
4. Kommunen skal etablere biologisk basert 
grenseverdi for mikrobølgestråling fra trådløs 
IKT i første omgang tilsvarende 1 000 µW/m² som 
anbefalt av Europarådet, Europaparlamentet og 
Bioinitiative.
 
Innbyggerinitiativet ble nedstemt på møtet 31. 
Mars 2014.06.01
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Stavanger Bystyre den 27.05.14

  Av Robin Ingebretsen og  Trond Martin Skjerpe

Stavanger Kommune arrangerer Politiker-
torget én gang i måneden, et initiativ som 
gir folk muligheten til å legge frem og 
diskutere sin sak innenfor en ramme på 
30 min. FELO stilte.

FELO Ung møtte gruppelederne fra alle de ti politiske 
partiene i Stavanger bystyre 27.05 til en uformell 
informasjonsutveksling.  Robin Ingebretsen og Markus 
Ingebretsen styrte ordet på vegne av FELO Ung. 
Gruppelederne hadde på forhånd fått tilsendt et 
saksdokument, som satte rammen for presentasjonen 
til Robin og FELO Ung. 
Kort fortalt gikk Robin gjennom resultatet av 
innbyggerinitiativet til Folkets Strålevern. Underveis ble 
politikerne vist satellittbilder av lokale mobilmaster i 
umiddelbar nærhet av barne- og ungdomsskoler 
i Stavanger. Politikerne ble utfordret på spørsmålet 
om hva de mener med ”umiddelbar nærhet”. Markus 
fortalte om sine plager og hvordan det er å leve med 
å reagere på elektromagnetisk stråling, og delte ut infor-
masjon som ble referert til under innlegget, herunder:
i)   Hvorfor er kablet nettverk bedre enn trådløst  
 – Sola Kommune 
ii)  Wireless versus wired in classrooms – Martha R.   
 Herbert, Ph. D., M.D., Transcend Research 
 Programme, Harvard Medical School  

De siste 10 minuttene var det mulighet for spørsmål og 
diskusjon. Her er noen hovedpoeng fra gruppelederne:

Torfinn Ingeborgrud, MDG mente føre var-prinsippet 
kan være vanskelig å legge til grunn for å få gjennomslag 
i saken, dro parallell til global oppvarming. Han påpekte 
at de som lokalpolitikere ikke kunne gjøre noe med 
hvordan Statens Strålevern gjør sitt arbeid. Han ønsket at 
FELO kunne være tydeligere på nøyaktig hvilken stråling 
det er snakk om. Mener elektromagnetisk stråling er et 
samlebegrep som lett kan misforstås.

Cecilie Bjelland, AP, takket for innbyggerinitiativet. 
Hvis vi blir frustrert over sen fremgang, mener hun det 
er fordi det skjer så mye endringer og på mange felt er 
utviklingen FORAN politikerne. Mener de er flinke i 
Stavanger til å følge Føre-var prinsippet. Vanskelig for de 
som politikere å sette seg inn i vitenskapelige rapporter. 
Nevnte at de har et vedtak om å slå av enheter når de ikke 
brukes, noe som ble vedtatt etter innbyggerinitiativet 
Folkets Strålevern saksfremlegg i februar. Synes det blir 
litt merkelig å betvile Statens Strålevern og stusser på 
hvorfor FELO nevner dem hver gang. Hun mente FELO 
bør prøve å komme til enighet og få dem ”med på laget”. 

John Peter Hernes, H, sa han har fulgt med på forsknin-
gen og nevnte at de har vedtatt et føre-var tiltak angående 
trådløst nett på skoler; det vil si at det skal være kabler 
frem til klasserom. I tillegg skrus nettet av og på etter 
bruksbehov. Men han sa også at man i dag er avhengig 
av trådløst nett og at det er en forventning at elever skal 
bruke iPader i skolen. ”Det er en forventing i samfunnet 
å ha denne teknologien og det er vanskelig å jobbe i mot. 
Utfordringen er at forbrukerne er vant med det vi gjør i 
dag.”  

Bjarne Kvadsheim, SP, var glad for at vi er en gruppe 
som tar initiativ og viser pågang. Han googlet spørsmålet 
om umiddelbar nærhet (mobilmaster) og fant militærets 
krav er på ~60 m. Det ble også nevnt at de hadde disku-
tert 100m, uten referanse til hvorfor de hadde diskutert 
akkurat denne avstanden. Han syntes mobilbruk i skolen 
er en vanskelig problemstilling. I dag har hver skole for-
skjellig tilnærming.  

Per A Thorbjørnsen, V, reiste spørsmål om hvem som er 
ansvarlige hvis vi ikke gjør noe nå og man senere finner 
ut at strålingen er farlig? Politikerne, stat og kommune, 
oss? I etterpåklokskap kan vi havne i samme situasjon 
som tidligere saker (amalgam, dykking, barnevern). 
Mener at dette er et emne som må tas opp på regjering-
snivå hvis vi virkelig skal få gjennomslag og store en-
dringer. 
Vi avsluttet med å takke for møtet. Tilbakemeldingen 
var positiv, og de var glade for at vi var konsistente, 
ordentlige og brakte saken opp på deres agenda. De var 
fornøyd med å få litt mer informasjon og ønsket en åpen 
dialog i fremtiden. 

FELO Ung på Politikertorget 
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  Av Jostein Ravndal

Nyere hjemmesentraler for bredbånd har en innebygd 
trådløs router, ofte kalt WiFi eller trådløst nett. Og de 
fleste kundene - unntatt eloverfølsomme - har aktivert 
det trådløse nettet for å kople til PCer, nettbrett, smart-
telefoner og andre trådløse enheter. Disse lokale nettene 
har kort rekkevidde, dog er rekkevidden slik at det når et 
stykke utenfor egen bolig. Det trådløse nettet er vanligvis 
sperret med en kode slik at kun abonnenten har tilgang. 

Slik var det i Danmark også. Inntil ganske nylig var 
det kun abonnenten som hadde tilgang til sitt trådløse 
nettverk. Nå introduserer Danmarks største bredbånd-
leverandør YouSee, noe de kaller Wifi-spot. Det er en 
ny tjeneste som gir trådløs internettilgang når en kunde 
er innenfor rekkevidden av et eksisterende trådløst nett. 
Den tekniske løsningen er slik at Wifi-spot brukerne ikke 
forstyrrer eller kan komme inn på den private delen av 
nettet. 
Tjenesten bygges ut ved å oppgradere programvaren i 
hjemmesentralene hos allerede eksisterende kunder slik 
at det trådløse nettet gjøres tilgengelig til andre YouSee 
kunder.  Det betyr at YouSee kundene får gratis tilgang 
til trådløst nett selv om de ikke er hjemme i egen bolig. 
Wfi-spot bruker eksisterende trådløse nett. Utbygging av 
denne tjenesten vil derfor ikke føre til en økning i antall 
trådløse routere, men det blir noe hyppigere bruk av de 
eksisterende. I områder med tett befolkning vil det føre 
til at den akkumulert strålingsbelastning i løpet av et 
døgn øker i nærheten Wifi-spot routere.  
I tillegg kommer stråling fra håndholdte enheter som 
kommuniserer over dette nye nettet. 

Det er vanskelig å si hvor stor den økte strålingsbelastnin-
gen blir, men alt i alt er det en negativ 

utvikling for de eloverfølsomme og andre sårbare grupper.
Den akkumulert strålingsbelastning i løpet av et døgn 
vil øke i nærheten Wifi-spot routere.  I tillegg kommer 
stråling fra håndholdte enheter som kommuniserer over 
dette nye nettet. Det er vanskelig å si hvor stor den økte 
strålingsbelastningen blir, men alt i alt er det en negativ 
utvikling for de eloverfølsomme og andre sårbare grupper. 
Områder med tett befolkning er nok mest utsatt for en 
økt strålebelastning.

Hva skjer ellers i verden? 
For rundet 8 år siden startet et tilsvarende prosjekt i 
Spania, det såkalte Fon-prosjektet. Nå har dette vokst til 
et internasjonalt nettverk med over 12 millioner lokale 
trådløse aksesspunkter som er tilgjengelig for brukere i 
en rekke land. Danskene har også klare ambisjoner om 
videre vekst, en representant sier: “Vi arbejder med en 
2-steps udrulningsplan, først nationalt og derefter ud i 
Europa. En mulig partner er Fon, men vi taler også med 
andre i øjeblikket.” 
De norske bredbåndsleverandørene følger nok med i ut-
viklingen og vil nok hoppe på denne utviklingen så snart 
de finner det interessant.

Landsomfattende trådløst 
nett i Danmark

Italiensk skole stenger 
det trådløse nettet
En skole i Civitanova I Italia besluttet å stenge 
skolens trådløse nett og basere seg på kablet tilgang 
til internet.  Nyheten ble spredt av Foreningen for 
kronisk toksisk og miljømessig skader (Association 
for Chronic Toxic and Environmental Injury). Bildet 
viser en glad gjeng med elever og lærere som markere 
begivenheten. Det er stadig skoler som gjør som 
denne – men sjelden så symbolsk og samlende!

Illustrasjon: Computerworld, Danmark
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Nå legges det fram solide forskningsresultater som tyder 
på at trekkfuglene har enda en utfordring. En artikkel 
i det anerkjente tidsskriftet Nature 15.mai rapporterte 
fra en omfattende studie ved Universitetet i Oldenburg i 
Tyskland som med stor grundighet viser at trekkfuglene 
mister retningssansen når de utsettes for svært svake elek-
tromagnetiske felt. Usynlige bølger setter magnetkompas-
set til trekkfuglene ut av spill og forvirrer dem, slik at de 
står i fare for å fly seg bort. Selv svak stråling på 1/1000 del 
av grenseverdien til ICNIRP og Verdens helseorganisasjon 
er nok til å påvirke fuglene – langt under strålingsnivåer 
som er kjent for å påvirke menneskers helse, sier professor 

Joseph L. Kirschvink ved California Institute of  
Technology i en kommentar til den tyske studien 
som fulgte artikkelen. 

Hvordan gjorde de eksperimentet som viser at fuglenes 
magnetkompass kopler ut? Når trekksesongen begynner 
vår eller høst vil fuglene umiddelbart fly i riktig retning 
mot bestemmelsesstedet. Selv om de befinner seg i et 
lukket bur uten utsikt vil de skrape mot veggen i den 
retningen de skal fly. Burene i studien var hytter av tre 
med innvendig  ”tapet” som registrerte hvor fuglene 
skrapte for å komme ut. I eksperimentene på området 

Den tause 
våren..

Silent Spring er tittelen på en bok som forandret folks syn på miljøet i hele den vestlige 
verden. Forfatteren var Rachel Carson og året var 1962. Den handler om hvordan 
miljøgifter skader fugler og dyr og driver oss mot en vår uten fuglesang. 

  Av Solveig Glomsrød
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til Universitet i Oldenburg viste det seg gang på gang at 
fuglene fløy i alle retninger. Men da forskerne skjermet 
den lille trehytta med jordet metallnetting og dermed 
stengte de menneskeskapte EMF ute, vendte fuglene 
seg straks i riktig retning - kompasset kom i drift igjen. 
Forskerne utførte gjentatte doble blindtester gjennom 7 
år for å få solide resultater, siden tidligere forsøk har vært 
vanskelig å gjenta med tilsvarende resultater, og fordi for-
søk med dyr ofte brukes til å sette grenseverdier for men-
neskers eksponering. Med så mye på spill ville de ha gode 
resultater før publisering. Resultatene var overbevisende, 
men må selvsagt bekreftes gjennom andre tilsvarende 
studier.

Et overraskende resultat var at bare stråling fra AM 
radiosendere slo av kompasset, mens stråling fra mobil-
nett og klart lavere frekvenser enn AM radio ikke hadde 
den samme virkningen. Styrken på strålingen som forvir-
ret retningssansen tilsvarte hva fuglene ville være utsatt 
for ca 500 meter fra en 50kW AM radiosender. 
Resultatene forteller oss at ekstremt lave strålingsverdier 
kan registreres og kan påvirke om trekkfugler overlever 
eller ikke – og dessuten muligens påvirke menneskers 
helse, sa Henrik Mouritsen, en av lederen av prosjektet, 
til Der Spiegel Online. 

Alle kjente følelses-sensorer i dyr består av spesialiserte 
celler som omgjør en ytre påvirkning til en kodet strøm 
til hjernen. Hvis effekten som ble målt i prosjektet er reell, 
må sensorer som fanger opp ekstremt svak elektromag-
netisk stråling, finnes. De svake feltene som Oldenburg-
eksperimentene brukte gjør det lite sannsynlig  at radio-
sansing skyldes lysaktivering av et spesielt celleprotein. 
Et aktuelt spørsmålet er derimot om magnetiske effekter 
på dyr virker gjennom biologisk magnetitt i kroppsvev. 

Menneskers vev inneholder også magnetitt og mange 
mennesker klager over plager fra radiosendere, skriver 
Kirschvink  i sin kommentar til studien i Nature – og 
legger til at noen til og med har flyttet for å leve i soner 
uten radiofrekvent stråling. Dette har han altså fått med 
seg, men sier videre at vår tids sjarlataner utvilsomt vil 
gripe til Oldenburg-studien, som argument for å forby 
mobiltelefoni, selv om det er andre frekvenser  enn mobil 
som har vist seg å påvirke trekkfuglene. Det virker svært 
makt-påliggende for denne forskeren å markere avstand 
til oss andre vesener som sanser mobilfrekvenser – 
hvorfor i all verden er det det?   

Kirschvink ser det som en mulig følge at AM 
radiofrekvenser kan fases ut til fordel for andre frekvenser 
som ikke truer overlevelsesevnen til trekkfuglene. 
Uansett, studien fra Tyskland ryster faktisk kunnskaps-
status om radiobølger og levende vesener i grunnvollene. 

Referanser: Svenja Engels, Nils-Lasse Schneider, 
Nele Lefeldt, Christine Maira Hein, Manuela Zapka, 
Andreas Michalik, Dana Elbers, Achim Kittel, P. J. Hore 
& Henrik Mouritsen: Anthropogenic electromagnetic 
noise disruptsmagnetic compass orientation in a migratory 
bird. Nature,Volume 509 side 353, 15 mai 2014.

Joseph L. Kirschvink. Radio waves zap the biomagnetic 
compass. Nature,Volume 509 side 296, 15 mai 2014.
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Støttespillere
FELO ønsker nå å starte opp med en ½ annonseside i Strålevett som vi vil tilegne støtteannonser fra næringsliv 
og kommuner. Hvis du kjenner noen som ønsker å bli bidra med med annonse i vårt neste blad så ta kontakt.

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

FELO takker vår første 
annonsør for den flotte 

støtten!
Her kan du få din 
støtte-annonse!


