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FELO jubilerer! 
Vi håper alle har hatt en fin og noenlunde strålefri sommer! 

Her på berget har stråledebatten den siste tiden vært preget av en 
helseminister som har slått fast at mobilstråling ikke er farlig, og at plagene 
til de el-overfølsomme ikke skyldes stråling! Det kan jo føles som vi plutselig 
har blitt rykket tilbake til ”start” når det gjelder forståelse og anerkjennelse 
i samfunnet. FELO fyller i år 20 år og i dette nummer av Strålevett vil du 
bl.a. kunne lese litt om FELO’s historie og tilbakeblikk på den jobben 
foreningen har gjort gjennom alle disse årene. Foreningens arbeide har 
blitt utført av ildsjeler som har stått på for å gi de el-overfølsomme en stemme 
i vårt samfunn. Vi kan jo bare håpe at en ny helseminister har evnen til 
å lytte til hva vi har å si?
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Av Tone Fiane Kristensen

For å få en fin ferie, er det viktig å komme godt igang.  
Gardermoen kan være vanskelig, men logistikken der er 
bra.  Små flyplasser er å foretrekke.  Denne gangen klaffet 
alt, nesten.  På forhånd hadde jeg sikret meg plass på flyet, 
slik at jeg kom sist inn, og først ut.  Sist, fordi da har de 
fleste slått av mobil/nett osv, først ut av samme grunn i 
motsatt rekkefølge.
Imidlertid varer ikke lykken lenge. SAS har gjort egne 
plasseringer, og jeg er flyttet langt bak. I skranken 
forklarer de at funksjonshemmede blir prioritert. Jeg står 
med mine legepapirer, men blir nærmest latterliggjort.  
Vel inne i flyet tar imidlertid en ung flyvertinne ansvar, og 
jeg får hjelp til å komme frem i flyet slik at jeg kan komme 
fort av når flyet lander.  Jeg kjenner resultatene av mobiler 
og trådløst nett på turen i 3-4 dager.  SÅ kan ferien starte.
Spania er etterhvert fylt av mobilmaster, og antallet 
brukere av mobile enheter er stadig voksende. 
Den økonomiske krisen har ikke lagt noen demper på det.  
Snarere tvert imot.  Et av satsings-områdene er at alle skal 
ha nett-tilgang.  Så mastene popper opp.  Dette har gjort 
det mye vanskeligere  å finne  bosteder og overnattings-
steder tilpasset el-overfølsomme i Spania.
Der jeg har fast tilhold ved la Manga, er det ikke spesielt 
bra.  Leiligheten vi har er et unntak.  Men usikkerheten er 
stor, da vi tidligere har erfart at master plutselig har blitt 
satt opp, og gjort opphold umulig. Denne gangen skulle 
jeg ta turen over de andaluciske sletter til Sevilla.  
Med planlagt tur innom Olvera som reklamerer med at 

de har fokus på stråling, og vil sikre trygt og sundt miljø 
for byens innbyggere.  Dette ville jeg gjerne se nærmere 
på.  På nettsiden blir Olvera presentert slik:
 
In Olvera, a beautiful town of Cadiz, the Councillor for the 
Environment, James Steward, confirmed that the full City 
Council unanimously approved to declare the town a 
Electromagnetic Pollution-Free Municipality. Importantly, 
with the unanimity of the United Left party, but voted for 
by the Spanish Socialist Party and the Popular Party, and 
harnessed it has motivated different political forces, is to 
ensure a safe and healthy environment the villagers. 
We can say openly and without fear of error, that there are 
no official records of municipalities, with the same kind of 
decision. Just know that in Cartagena and Murcia several 
villages in neighboring federations called for something 
similar, as have many provinces of Spain, but have just 
not progressed. As an extension of the news, Environment 
Councilman James Waiter said, “As our town is small, we 
have the typical problem of the tomes of masts on the roofs, 
on the contrary, the urban landscape of the upper popula-
tion is adorned by a concrete tower with antennas installed 
and lack of legality, which we intend to remove it 
immediately.”
And every day that this issue gets more heated and just last 
week the newspaper released a story in which a former flight 
attendant and a former technical director of a university, 
both of French origin, became refugees living in a cave in 
the Alps to protect themselves from the “unbearable pain” 
produced by electromagnetic waves.

MEDLEMMERS	HVERDAG

El-overfølsom på tur til Spania mars 2013
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Olvera er virkelig en perle for øyet!  Særlig «gamlebyen», 
som ligger øverst, og aller øverst er byens rådhus.  
I resepsjonen fikk jeg snakke med en hyggelig fyr, og 
jo, han kjente godt til byens ambisjoner som «miljøby».  
Dessverre så var hr. Castellano ikke tilstede, han som 
hadde ansvar for videre utvikling av dette. Videre var det 
nok mer en ambisjon, snarere enn en realitet. Dette er et 
svært vanskelig felt, sier den hyggelige resepsjonisten.
Vi fortsetter rundt i byen på egenhånd. Med medbragt 
måler til fots og i bilen. Utflukten kan oppsummeres 
enkelt, det er like vanskelig å finne sted uten høyfrekvent 
stråling der, som i en hvilken som helst annen by. Master 
og mobiltelefoner har fått sentrale plasser i bybildet. 
Våren i Andalucia kan anbefales. Fargene er fantastiske, 
og trafikken til å holde ut. Nyanser i grønt og blått, ispedd 
mandeltrær i svak rosa blomstring, varkkert!  
Det er i det hele tatt behagelig å reise omkring på den 
tiden. Utfordringene begynner når en el-overfølsom 
skal finne overnatting.  Steder uten trådløst nett er 
mangelvare. 
På nettet har jeg funnet et vakkert sted, Finca Enslava, 
som ligger ved Antequera.  Antequera er en nydlig 
«hvit by», nord for Ronda.  Finca Enslava er en gammel 
herregård, omgjort til hotel.  Innsatsen til resepsjonisten 
er avgjørende for at opphold er mulig.  Jeg presenterer 
problemet, el-overfølsom.  Det var selvfølgelig trådløst 
i resepsjonen, og nesten overalt.  Etter en rekognoserings- 
runde sammen med resepsjonisten, finner vi at rom 115 
kunne anvendes.  Det ligger lengst unna resepsjonen.  
Jeg henger opp mitt skjermende telt, og dette fungerer.  
Nok en runde med måleren finner jeg at baren er helt 
perfekt!  Servitøren er elskverdigheten selv, og vi får 
servert et utrolig godt måltid der.  Jeg er på nippet til
 å føle meg helt normal!
I Sevilla har jeg tatt en råsjans og reservert hotel. 
Da vi ankommer dette, viste det seg at Sevillas kanskje 
mest omfangsrike og største mobilmast står på taket til 
hotellet vårt.  Jeg skjønner fort at opphold er totalt umulig.  
Hva gjør vi?  Enda en hyggelig resepsjonist ble redningen.  
På tross av at fristen er langt overskredet får vi kansellert 
bestillingen.  Resepsjonisten bestiller en Taxi, og sier at 
leiebilen kan bli stående på hotellet. Taxisjåføren får 
presentert problemstillingen. Han har aldri hørt om 
el-overfølsomme før, men uttrykker skepsis til den vold-
somme mobilbruken, særlig blant unge. 
Vi kunne ikke være mer enige! 
Taxisjåføren får æren av å finne et bortgjemt hotel i den 
gamle delen av Sevilla.  Hotel Venecia viste seg å være et 

godt valg.  Igjen er 
det resepsjonisten 
som er behjelpelig 
med å finne løs-
ninger.  Hun finner 
et rom, langt unna 
resepsjonen, som 
viser seg å være 
brukelig med litt 
skjerming. Også 
dette rommet har 
nr.115.  Turens 
lykketall! 
Resepsjonisten 
opplyser forøvrig at 
de har et hotel til, og der er det ikke trådløst. 
Så til en annen gang er dette en mulighet.
I de gamle bydelene er det trangt, men stort sett mulig 
å bevege seg greit. Vi finner til og med kaffe-barer uten 
trådløst, og jeg måler lave nivåer.  Det er lenge siden jeg 
har hatt det så fint, og opplevd å kunne delta i helt vanlige 
sosiale settinger. Jeg tar også en tur inn i den store kirken, 
og oppsøker severdigheter.  Disse stedene er  mer ut-
fordrende, men det lar seg gjøre å foreta korte besøk.  
Det gjelder å styre tempo selv, og finne tidspunkt som 
ikke er så attraktive for andre. Redningen på tur i Spania:
1. Et skjermende telt eller sove-cabin
2. Planlegging i forkant, dvs. kjøring f.eks i siestaen 
 (da er det utrolig lite trafikk), hvis det er mulig, forsøk  
 å gjøre aktiviteter som kjøring, restaurantbesøk og   
     besøk på museer på tidspunkter som er utenom rushet.
3. Ha med nødvendig måleutstyr og skjerming!!
4.  Bli venn med resepsjonistene.  De kan litt engelsk, 
 og er slik jeg har erfart elskverdigheten selv.  
 I tillegg har overraskende mange god kjennskap til   
 stråling og eloverfølsomhet(!)
Et område det gjenstår å finne løsning på er flyturer.  
SAS og Norwegian har stort sett trådløst, og det kan være 
vanskelig å planlegge turer hvor man ikke benytter disse 
flyselskapene. Alternativet er «billig-selskapene». Der vet 
jeg ikke om noen som har trådløst som alternativ. 
Jeg håper virkelig vi klarer å få en løsning slik at  de 
norske selskapene kan tilrettelegge. Det er en stor skam 
at vår situasjon ikke blir tatt alvorlig. Det er veldig enkelt 
å tilrettelegge, slik at vi unngår helseproblemer under og 
etter flyturene.
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På camping ved Skagen 

Av Mona Stuve
Så var det meg da, som ble fristet til å hoppe på camping-
tur til Skagen i Danmark. Dere vet kanskje hvordan det 
føles når en god venn/venninne ringer og ber deg med 
på tur. ”Du må være med!”  ”- det er fantastisk flott der!”. 

Min venninne forklarte at det var en veldig koselig 
campingplass rett ved de flotte lange strendene på 
toppen av Skagen, - “bli med davel, - det er sikkert 
ikke noe stråling der rett ut mot havet!”
Hm! ? Jeg som er optimistisk av natur tenkte nok at 
dette nok skulle gå bra så lenge jeg tar med meg mine 
25 meter med skjermende gardinstoffer, slør, baldakiner 
og måleapparater, så overlever jeg sikkert. Jeg prøvde å 
forhørte meg i forkant med noen el-overfølsomme fra 
Danmark om de hadde gjort seg noen erfaringer i dette 
området, men rakk ikke å motta så mange svar før det 
var tid for avreise. 

Turen hadde følgende reiserute: Kjøre bil til Larvik, 
ta båten m/bil over til Hirtshals i Danmark, og deretter 
kjøre bil videre opp til Skagen. Planen var å ha 3 overnat-
tinger på en campingplass rett ved stranden. Billettene 
var bestilt hos ColorLine, og vi kjørte inn på havnområdet 
i Larvik kl 07 en tidlig søndag morgen. Nå gjaldt det å 
beskytte seg mot radar. Slike havnområder er ofte veldig 
belastet med kraftig stråling fra de ulike radaranlegg 
som finnes på båtene. 

Det er Wi-fi ombord i hele båten, slik er det nok med 
de fleste ferger for tiden. Det betyr at det blir ekstremt 
høye stråleverdier på hele skipet, i alle kriker og kroker. 
Jeg har tidligere gått rundt og målt inni en slik ferge og 
det har ikke vært mulig å finne et eneste sted på båten 
hvor stråleverdiene var noenlunde akseptable. Det eneste 
unntaket er inni lugarene og på enkelte toalett. Ellers vil 
man måle verdier fra noen få opp til mange tusen μW/
m2. For å ikke snakke om alle menneskene ombord som 
hele tiden går rundt med sine mobiler eller iPad’s som 
hele tiden gir fra seg høye verdier. Så hva gjør man da?
Som bildet viser... det finnes godt med radar oppå båten, 
så det å gå opp på dekk under overfarten blir helt uteluk-
ket for en som er el-overfølsom. 

Jo, man søker seg ned i dypet!  ... man går trappen ned-
over mot bildekket .... jeg fant ut at jeg måtte gå helt ned 
til trappeavsatsen før bildekket for å få gode verdier. Hvis 
jeg gikk helt ned til siste avsatsen var det høye verdier 
av magnetisk stråling fra en eller annen motor, så derfor 
måtte jeg opp til nest nederste avsats for å få gode verdier. 
Det er litt stusselig å sitte slik i 4-5 timer, men man har jo 
ikke noe annet valg? Det er faktisk realitetene som møter 
den el-overfølsomme hele tiden, og man lærer seg tålmo-
dighet, toleranse og stor takknemlighet når man kan finne 
et bittelite sted hvor det ikke er stråling. Og man lærer seg 
å ta til takke med det meste. Men jeg vil gjerne føye til at 
jeg fikk veldig flott ”room-service” av mitt reisefølge. 
 
Jeg erfarer også ut at hver gang det kommer noen som 
passerer meg i trappen kan det lønne seg å ta på seg sløret, 
fordi de har som regel med seg en mobil som sender 
ekstra mye fordi det er så dårlig dekning i trapperommet.  
Verdiene på en slik forbipasserende strålebombe kan godt 
komme opp i 80-90 000 μW/m2. 
Det at folk stirrer på en dame som sitter i trappeavsatsen 
full av rare slør... det må man bare venne seg til. Valget er 
jo mellom det å bli syk eller ikke vekke oppmerksomhet, 
- for meg er det ikke et vanskelig valg. Endelig framme, 
og ut i bilene. På bildekket er det ikke så veldig bra 
verdier,... mellom 300 – 1000 μW/m2 så det er bare å 
komme seg inn i bilen og barrikere seg igjen så godt som 
mulig. 



Så er vi ute, og en biltur på omtrent 45 minutter starter 
for å kjøre opp til Skagen.  Solen skinner og vi gleder oss 
til noen dager med strand sol, engangsgrill og teltliv. 
På vei til campingplassen dukker det opp flere mobil-
master. Og jeg tenker at så lenge de er plassert på litt 
avstand fra campingen så skal jeg nok klare å beskytte 
meg. Vi nærmer oss, men så rundt neste sving..... hva er 
det jeg ser?

Et gigantisk EGG? Hjelp! Alt mitt håp om en hyggelig 
ferie blir lagt i grus. Ååååå nei!!! Er det mulig?
Det viser seg å være en gigantisk radar,  et militært ra-
daranlegg som overvåker hele toppen av Danmark, både 
skips- og flytrafikk. Dette er mer enn jeg klarer! Hjeeeelp! 
En radar sender veldig høye stråleverdier i pulser. Det 
betyr at mellom pulsene er det ikke stråling, men pulsene 
kommer hvert 5-7 sekund og har verdier på mellom 
50 000 og 200 000 μW/m2 når man er på en avstand 
av ca 1000 meter.  Når jeg passerer egget på veien 
til campingplassen tikker det inn slike verdier på de 
”peak”ene som kommer inn. For meg er dette snakk 
om ekstreme verdier!
Vi ankommer Grenen Camping, og jeg er fremdeles i 
sjokktilstand! Her på campingen er verdiene nesten like 
ekstremt høye som på veien. Jeg måler alt fra 20 – 50 
000 μW/m2 for hvert peak som kommer inn. Det finnes 
ingenting i landskapet som skjermer mot denne radaren.  
I resepsjonen forklarer jeg mitt problem og ber om å få 
avbestilt min reservasjon. Men det lot seg ikke gjøre, 
betalt var betalt.  Mitt reisefølge var heller ikke så veldig 
motivert til å reise ut på leting etter en ny campingplass, 
selv om jeg tilbød meg å betale for nye plasser. Dessuten 
stråler dette radaranlegget utover hele Skagenområdet, 
så man måtte ganske langt unna for å unnga strålingen 
fra anlegget. 

Jeg må innrømme at jeg ble ganske fortvilet. Man ønsker 
jo ikke å ødelegge ferien for andre, og for barna som har 
gledet seg til noen dager sammen, hvor de kan løpe rundt 
teltene og være på stranden og bare ha det hyggelig. Hva 
gjør man da?
 
På bildet under sees campingplassen, med radaren øverst 
til venstre.... den er ikke langt unna! Kanskje 1200 meter? 

Jeg måtte finne en løsning og tok med meg måleinstru-
menter og trålet rundt på hele campingplassen. Verdiene 
lå på alt mellom 5 000 – 50 000 μW/m2 for hvert ”peak” 
fra radaren. Dette er ekstreme verdier for el-overføl-
somme. Og et lengere opphold i slike forhold  vil gjøre 
at jeg blir veldig syk. Etter et gjennomsøk av hele plassen 
fant jeg ut at det var en mur/betongbygning på nedre del 
av plassen som gav forholdsvis god skjerming. Rett bak 
denne veggen var verdiene moderert ned til  300 – 400 
μW/m2 for hvert peak. Denne plassen i ly for murbyg-
ningen var heldigvis også ledig så jeg fikk byttet til denne 
plassen. Nå var jeg lettet, og så nå for meg at jeg faktisk 
skulle kunne overleve en tilværelse bak muren!
Teltet ble satt opp, og mine 25 meter med skjermende 
stoffer og baldakiner ble lagt oppå teltet lag på lag...

 
Inni teltet kunne jeg 
nå måle verdier med 
peak på mellom 30 – 
100 μW/m2.  Det var 
det beste jeg fikk til, 
stråling fra radar er 
ekstremt sterk og det 
er vanskelig å skjerme 
mot dette. 
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Skagen er vakker og en dag vandret vi ut til Danmarks 
ytterst tupp der havene møtes, dessverre ligger radar-
anlegget såpass nærme at på hele stranden er det høye 
stråleverdier! Her er jeg på den strandtur med burka, 
med radaren som ruver i bakgrunnen. 

Det er jo trist at så flott 
natur skal bli belastet med 
såpass mye stråling. Alle 
mennesker som kommer 
dit vil jo gjerne oppholde 
seg der for å nyte naturen 
med de flotte strendene, 
men de er altså ikke klar 
over at de blir utsatt for en 
ganske sterk forurensn-
ing med elektromagnetisk 
stråling. 
 
Her er et flybilde av 
tuppen av Danmark, hvor 
mennesker valfarter for å 
se havene møtes. 
I bakgrunnen ser man 
radaren som står og stråler 
døgnet rundt. Det eneste 

stedet på Skagen hvor det virkelig var strålefritt var inni 
bunkerne fra andre verdenskrig. Men det fristet ikke ak-
kurat å sove inni de kalde og mørke betongbygningene.
 
På dagen var vi på stranden eller inni Skagen for å se 
på bylivet. Det er en idyllisk by med gamle gulmalte 
bygninger og lange gågater fullt av butikker. Men når 
det gjelder stråling er det ikke særlig idyllisk, - det er 
plassert ut store mobilmaster overalt, slik det kanskje 
er alle andre steder også?
Jeg holdt ut i 2 netter... med dårlig nattesøvn og våknet 
opp med dundrende hodepine og vissen kropp, nei, 
dette gikk ikke lenger! Ikke en natt til! 
Nå var det bare å pakke sammen og prøve å finne et 
sted på veien mot Hirtshals hvor det gikk an å oppholde 
seg uten å bli syk!
Det var en stooor lettelse å pakke telt og alt inn i bilen 
og kjøre bort fra dette stedet, og kunne si farvel.

Da har vi en natt igjen før vi skal ta båten. Vi kjører litt 
på lykke og fromme.  Vi har med måleapparatet og måler 
hele veien. Etter ca 25 minutters kjøring begynner det å 
hjelpe. Vi erfarte at siden landet er såpass flatt strekker 
strålingen fra radaren seg over et ganske langt område. 

Vi svinger tilfeldig av til Råbjerg, og kjører ned helt til 
enden av Kandestedvej som ender i en aldeles nydelig 
strand. Til vår store overraskelse var denne stranden 
aldeles STRÅLEFRI!!   Gleden er stor,  - nå kan jeg kaste 
alle slør og bare nyte en nydelig strålefri dag på stranden! 
 
Mine tanker går selvfølgelig til de fastboende i området 
og alle feriegjester som bor i lengre perioder i disse 
områdene på sommeren. – vet de hva de utsetter seg for? 
Så hva lærte jeg av denne turen?
• Når man er el-overfølsom MÅ man gjøre grundige   
 undersøkelser før man drar til et sted, ring med
 hotellet eller campingplassen, spør om det er Wi-fi,   
 mobilmaster eller radar i nærheten. 
• Det anbefales å ikke gjøre bindende reservasjoner 
 eller forhåndsbetale overnatting på steder hvor du ikke   
 kjenner stråleforholdene, fordi det er bedre å kunne   
 stå fritt til å kunne dra til et annet sted hvis forholdene   
 er dårlige. 
• Sjekk gjerne på finnsenderen og google-maps for å 
 lokalisere strålekilder i nærheten av der du skal 
 oppholde deg.

Når jeg kommer hjem og sjekker mine meldinger 
kan jeg lese følgende fra mine el-overfølsomme 
danske  venner:  

- “Hei, nord for skagen ligger flyvestationen. den har  
nogen store millitære radar-anlæg. ca. 2 km fra camping. 
kan ikke ses pga træer.”

- ”Du kan vælge Bunken Strand Camping. De har et 
hjørne af pladsen uden mobildækning og uden dækning fra 
campingpladsens trådløse netværk. Spørg blot efter lavs-
trålingspladserne ved booking, de er meget flinke i 
receptionen. Vi er flere som jævnligt benytter pladsen, 
netop fordi der er meget lidt stråling og skønt at være der. 

Dette sier kanskje litt om hvor viktig det er at vi tipser 
hverandre om hvor det er fint å være på ferie,  og at 
spontane turer ikke er så lett.  
Jeg ble i alle fall en erfaring rikere.... og Skagen er 
veldig flott hvis du finner den rette stranden!
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Av Sigrun Brænd og Solveig Glomsrød.

Den første aktiviteten som skulle føre til dannelsen av 
foreningen kan spores tilbake til 1992. På bakgrunn av 
oppslag i media skulle spørsmålet om EMF og helse 
utredes av en tverrdepartemental embetsgruppe. 
Per Jørgen Husby, Trondheim, henvendte seg da til 
helseminister Werner Christie og bad om at helsefare 
knyttet til lavfrekvente elektriske felt også skulle vurderes 
av sakkyndige, ikke bare embetsmenn.

I juli 1993 ble det så formelt etablert en tverrdeparte-
mental embetsgruppe under ledelse av Sosial- og 
helsedepartementet, og som støtte for embetsgruppen 
oppnevnte Sosial- og helsedepartementet et ekspertutvalg 
på ti personer, herav professorer, forskere, overlege, 
fysiolog. Ekspertutvalgets leder var professor dr. med. 
Morten Harboe. 

Ekspertutvalget fikk følgende mandat: Det oppnevnes 
et faglig utvalg som skal vurdere mulig helsefare knyttet 
til lavfrekvente elektriske og magnetiske felt. 
Utvalget skal gi en oversikt over dagens kunnskap 
vedrørende den helsemessige betydning av eksponering 
for lavfrekvente, hovedsakelig nettfrekvente elektriske 
og magnetiske felt, yrkesmessig så vel som i boligmiljø, 
herunder evaluere relevante forskningsarbeider.
Dersom foreliggende forskningsresultater gir grunnlag 
for å trekke konklusjoner med rimelig grad av sikkerhet, 
bør arbeidet munne ut i et svar på følgende spørsmål:
Er det sannsynlig at elektriske og/eller magnetiske felt 
i det aktuelle frekvensområdet og de feltstyrker som 
man blir utsatt for i dagligliv og yrkesliv, har vesentlige 
helseskadelige effekter?

Med innspillet til Husby var spiren til Foreningen for 
eloverfølsomme (FFE) plantet i trøndersk jord, og 
Trondheim ble sentrum i foreningsarbeidet på 90-tallet.

Det knyttet seg naturlig nok spenning til hva den 
tverrfaglige embetsmannsgruppen og ekspertene på 
stråling og helse ville komme fram til. De faglige 
ekspertene redegjorde for sitt arbeid og konklusjon i mai 
1994 i rapporten ”Har lavfrekvente elektriske og magnet-
iske felt noen helsemessig betydning?” Den ble offentlig-
gjort på et presseseminar 18.mai 1994. I konklusjonen 
heter det bl.a.: Utvalget mener at en varsomhetsstrategi 
som følges opp med konkrete tiltak kan føre til at 

eksponeringsnivået 
i løpet av noen få tiår 
kan reduseres 
betraktelig for utsatte 
grupper med relativt 
enkle midler og uten store 
kostnader. 

Denne fagrapporten ble tatt med 
som vedlegg i embetsmanngruppens 
utredning (NOU 1995:20 Elektromagnetiske felt og helse. 
Forslag til en forvaltningsstrategi), men konklusjonen fra 
ekspertgruppens rapport som er gjengitt ovenfor er ikke å 
finne i versjonen. Hadde noen snakket sammen? 
Det kan være verdt å merke seg at ekspertgruppen ikke 
vurderte det som ”sikkert” at leukemi hos barn kan 
knyttes til magnetfelt men holdt det åpent. I dag er 
det ikke lenger omstridt at det er en sammenheng her.  

Tilbake til foreningsarbeidet: Per Husby klarte å samle 
mange eloverfølsomme gjennom oppslag i media, og 
ikke minst ved hjelp av Guri Johnsen Mehalis artikler i 
lokalaviser i Trøndelag. Dette ble grunnlaget for 
Foreningen for eloverfølsomme. På årsmøtet 14.09.
1994 velges et styre med Per Husby som leder og 
Foreningen for eloverfølsomme (FFE) var nå et faktum. 
Så følger en rikholdig korrespondanse der Husby 
henvender seg til Helsedepartementet  og Kommunal- 
og arbeidsdepartementet. Han fikk gjennomslag for et 
møte med den tverr-departementale embetsgruppe den 
13.12.1994. Embetsgruppens sekretariat v/ Siri P. Hole 
i Helsedepartementet uttalte under møtet at Foreningen 
i løpet av 1994 har oversendt mye materiale som belyser 
de eloverfølsommes situasjon og problemer. Dette har 
vært til stor nytte for sekretariatet.

Møtet resulterte i en spørreundersøkelse om eloverføl-
somhet i regi av SINTEF UNIMED med forsker Gunhild 
Oftedal som prosjektleder. Mange medlemmer, og også 
ikke-medlemmer, tok seg tid til å svare på spørsmål. 
På denne tiden viste Oftedal stor forståelse for eloverføl-
sommes plager og at de må tas på alvor, og publiserte også 
forskning som viste at skjermarbeid ga hudplager. Senere 
har hun skiftet konklusjon og viser nå til at plagene er en 
nocebo-effekt, det vil i dette tilfelle si at frykt for stråling 
fører til somatiske plager. 

Foreningen for eloverfølsomme – litt historikk
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Som ledd i oppfølging av NOU 1995: 20 Elektromagnet-
iske felt og helse. Forslag til forvaltnings strategi ga Sosial- 
og helsedepartementet Statens helsetilsyn i oppdrag å 
utrede problemet eloverfølsomhet (EOF) og forholdet til 
helsetjenesten, samt foreslå mulige tiltak overfor personer 
som relaterer sine symptomer til elektromagnetiske felt. 
Dette resulterte i Rapport 4-97 Eloverfølsomhet i Statens 
helsetilsyns utredningsserie. I forordet skriver helsedi-
rektør Anne Alvik at ”…Like fullt er det et faktum at det 
finnes individer som har dette symptomkomplekset, noe 
som gjør at helsetjenesten må forholde seg til problemet”.

Vi vurderer denne utredningen som det beste den 
offentlige forvaltning har gjort, men den ble dessverre 
ikke fulgt opp. 
I mandatet nevnes at arbeidet med symptomer antatt 
relatert til elektriske og/eller magnetiske felt må være 
følgende: Å legge til rette for økt kunnskap om problem-
stillingen for helsetjenesten og samfunnet for øvrig, slik av 
man sikrer en best mulig håndtering av berørte og andre 
som kan være disponert for å utvikle denne type 
symptomer. 

Utredningen ble lagt ut til høring i desember 1999 med 
svarfrist 30.04.2000. Birgit Synnøve Halden skrev FFEs 
høringsuttalelse, og sendte inn våre mest presserende 
behov for strakstiltak. Styremedlem Elisabeth Blika sendte 
i tillegg et vedlegg. 

Høsten 2000 ber Husby om avløsning. Foreningen hadde 
ikke krevd kontingent da han følte at ikke noe var opp-
nådd. Nestleder Mads Eilertsen tok over ledervervet, men 
all aktivitet lå nå nede. I november sender styremedlem 
Elizabeth Blika ut brev til medlemmene for å få forenin-
gen i gang igjen. Flere tøffe jenter fra Østlandsområdet 
meldte seg. Det første de gjorde, var å arrangere
Dagskonferanse 24. april 2001 i Oslo Militære Samfund. 
Birgit Synnøve Halden var primus motor i arrangementet. 
Foredragsholderne var tre viktige svenske forkjempere 
for eloverfølsomme pluss en norsk lege. Kompendiet 
som ble laget etter konferansen, har vært til uvurderlig 
nytte for å spre informasjon. 

Det neste steget var å etablere et interimsstyre i mai 
2001. Leder for Foreningen for eloverfølsomme ble Sissel 
Halmøy og Solveig Glomsrød nestleder. Sissel Halmøy 
var leder av Foreningen for eloverfølsomme (FFE) inntil 
årsmøtet i 2008. Hun var da gått inn som medarbeider 
i Norges miljøvernforbund. Solveig Glomsrød overtok 
ledervervet i foreningen, Bente Gilbu Tilset ble nestleder 
og Birgit Synnøve Halden sekretær.

Den 7. Juni  2002 hadde FELO et møte med helseminister 
Dagfinn Høybråten, som tidligere i sin stilling som direk-
tør for Rikstrygdeverket hadde hatt befatning med prob-
lemet eloverfølsomhet. Han innledet møtet med å vise til 
at regjeringen akkurat hadde vedtatt en forskrift som faset 
ut bruk av amalgam i tannhelsepleien. Det kom imidlertid 
ingen konkrete tiltak eller noen oppfølging ut av møtet.
Årsberetningen for år 2002 viser at medlemstallet ved 
slutten av året var 161. Artikler om eloverfølsomhet 
begynte nå å dukke opp i hovedavisene. Stort oppslag om 
barn og mobil i februar 2002 i Aftenposten og førsteside-
oppslag i mars 2002 i Dagbladet. Sakte, men sikkert, økte 
medlemstallet.

På årsmøtet i 2003 ble Sigrun Brænd valgt inn som 
sekretær. Med sin bakgrunn som IT-lærer tok hun hånd 
om de fleste drifts- og informasjonsoppgaver og løftet 
FELOs virksomhet mange hakk oppover. Hun fikk god 
kontakt med mange medlemmer og sto for utsending av 
informasjon. Hun ønsket seg en logo for brever som skulle 
ut, og foreningens FFE ble nå til FELO og fikk etter hvert 
sin elegante logo designet av Nina Østergaard. 

Etter anmodning fra FELO ble det holdt et møte med 
Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær 
Elisabeth Aspaker den 4. Mai 2005. Sosial- og helsedi-
rektoratet og Statens strålevern var også til stede. FELO 
rapporterte om den alvorlige situasjonen eloverfølsomme 
står overfor. FELO tok også opp behovet for tilgang til 
register over basestasjoner. Møtet konkluderte med at en 
samarbeidsplan nå var etablert.
En arbeidsgruppe ble besluttet opprettet og første møte 
ble holdt 24. Mai 2005. Der deltok FELO, Sosial- og 
helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Statens strålevern. Gruppen sto samlet bak et initiativ for 
å etablere skjermet sykehusrom i hver helseregion og plass 
ved rekonvalesens-institusjon. Sosial- og helsedirektoratet 
skisserte et opplegg for dette og fremmet tiltaket overfor 
HOD i budsjettprosessen, men det ble ikke prioritert. 

I forbindelse med arbeidsgruppen fikk FELO støtte til 
webside og fagmøte i 2005 – og til møter og informas-
jonsarbeid i 2006. FELO-brosjyren med vår nye logo ble 
utgitt i samarbeid med Helsedepartementet, Sosial- og 
helsedirektoratet og Statens strålevern, som også satte sine 
navn på brosjyren. Brosjyren er en nøktern beskrivelse av 
symptomer, årsaksforhold og råd om hvordan man kan 
redusere skadelig eksponering man er utsatt for. 

                                      (NB: artikkelen fortsetter side 13..)
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(Artikkelen er fortsettelse fra side 8.)

Stockholms Läns landsting og Stockholm kommune 
ved Socialtjänstforvaltningen arrangerte et seminar  om 
eloverfølsomhet 8.mai 2006. Formålet var å presentere ak-
tuelle satsninger for å gi eloverfølsomme personer rett til et 
tilgjengelig samfunn, og seminaret rettet seg mot offentlig 
ansatte  og politikere i alle kommuner. Represen-
tanter fra flere svenske kommuner deltok, fra Norge deltok 
Sosial- og helsedirektoratets representant i vår arbeids-
gruppe, Arne Birger Knapskog, og Solveig Glomsrød fra 
FELO. Til stede var også to representanter fra Trondheim 
kommune, ettersom Trondheim var først ute med trådløst 
nett og var kjent med problemet. Eloverfølsomhet var da 
definert som en funksjonsnedsettelse i Sverige og kom 
under FN-konvensjonen om tilrettelegging av det fysiske 
miljøet. Det var slående hvor mye lengre de var kommet i 
Sverige enn i Norge når det gjelder tilrettelegging, selv om 
det på mange måter fortsatt var langt igjen der også.
Helsedepartementet (HOD ) prioriterte som nevnt ikke 
innspillet fra Helsedirektoratet om elsanert sykerom rom 
i de fire helseregionene, og FELO tok på nytt initiativ 
for et møte med HOD. FELO ble innkalt til møte med 
statssekretær Arvid Libak og gjentok våre behov for syke-
husrom og ønske om kartbasert register over basestasjoner. 
Arbeidsgruppens ble aktivert på nytt, men samarbeidet ble 
lagt på is da det gikk mot en ny ekspertutredning om 
radiofrekvente felt og helse. 

Norges Miljøvernforbund arrangerte en konferanse om 
stråling og helse i Stavanger. Denne konferansen samlet 
forskere bak Seletun-erklæringen som viser til vitenskape-

lig grunnlag for å være føre- var i strålesammenheng. Det 
var stor interesse rundt konferansen – Strålevernet 
og politikere var representert. 

Folkets strålevern og FELO gikk sammen om en un-
derskriftskampanje rettet mot helse- og sosialkomiteen 
på Stortinget med krav om en åpen høring om stråling 
og helse. 2786 underskrifter ble overrakt til Bent Høie 
(Høyre) som ledet komiteen høsten 2009. FELO ba i etter-
kant om et møte med Høie, men dette satte Høie på vent til 
rapporten fra det påtroppende Ekspertutvalget som skulle 
nedsettes. Det gikk nærmere tre år før den kom. 
I mellomtiden skulle eloverfølsomme klare seg uten hjelp 
fra helsemyndighetene.

Fra 2005 satte Sigrun Brænd i gang med «Nyhetsbrevet» 
som hun sendte ut fire ganger i året for å spre informasjon 
til medlemmene siden svært mange ikke kunne se TV eller 
følge nyheter på internett.  Etter hvert ble nyhetsbrevene 
tykkere og kunne inneholde opptil 25 A4-ark. Medlems-
tallet økte, og det ble en kjempejobb å pakke og sende brev 
til alle medlemmene. Å samle alt nyhetsstoff av interesse, 
var også en stor og kontinuerlig jobb. Fra 2011 fikk vi 
derfor vår medlemsavis Strålevett med Solveig Glomsrød 
som redaktør. Styremedlemmer Mona Stuve og Jan Erik 
Pedersen utviklet i samarbeid med Lilio Design en ny 
webside for FELO. 

FELO har siden 2007 vært medlem av Funksjonshemme-
des fellesorganisasjon (FFO), men vi kan dessverre sjelden 
delta på møtene på grunn av for sterk stråling i møteloka-
lene og må sende skriftlig innspill til møtene.

FELO JUBILEUM
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Nyhet i Vestfold: 
CRANIOSACRAL TERAPI OG ENERGIMEDISIN
i tilnærmet strålefrie omgivelser
Vårt mål er å være en holistisk og multidisiplinær helsesgård med fokus på å styrke de 
selvhelbredende og selvregulerende kreftene innen ethvert individ, være seg menneske eller dyr. 
Helsegården tilbyr individuelle behandlinger, intensive workshops, utdannelse i CST, 
og veiledning for terapeuter. Vi er også involvert i forskningsprosjekter.
Vi ser i dag at både mennesker og dyr er utsatt for stress av varierende karakter. 
Vi ønsker å gi et tilbud til voksne og barn som er spesielt sensitive overfor elektromagnetisk stråling. 
Elektromagnetisk stråling kan gi mange symptomer som kan redusere livskvalitet betraktelig.
Vi starter med et prøvetilbud på fredager i 4 uker. (kontakt oss for tidspunkt)
Inya Lorange er fysioterapeut og videreutdannet i CTS i Florida.
Lorange holder kurs innen CST for mennesker og dyr.
 
Sted: Vestfold, Re kommune, Søndre Langeli Gård
Langeliveien 68 (ca 1 time fra Oslo sentrum)
Bestilling: 
telefon: 33 39 75 19
sms til mobil: 983 62 279
e-post: institute@craniosacral.no
www.craniosacral.no
 
Høyfrekvent stråling (mobil, trådløst) er målt til under 1 μW/m2.
NB! mobiltelefon og datamaskin må være avslått før ankomst til gården.

Annonse

FELO har gjennom årene arrangert mange dagskonfer-
anser med spennende foredragsholdere fra inn- og utland. 
Dagskonferanser i 2003, 2004, videre i 2006, 2008 og 
2011. Dagskonferansen i 2004 ble holdt i samarbeid med 
TEKNA. 
Etter anmodning fra HOD nedsatte Folkehelseinstituttet 
(FHI) et ekspertutvalg for å utrede mulige helseskader 
av stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse 
nettverk sommeren 2010. Ekspertgruppen kom med sin 
rapport i september 2012. Rapporten har tittelen: «Svake 
høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av 
helserisiko og forvaltningspraksis». 

I innledningen kan vi lese:
Mobiltelefoner og trådløse nettverk: Ingen helserisiko kan 
påvises. Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at de 
svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og 
annet sendeutstyr gir helseskader. 
Alle hovedaviser og NRK radio og TV kunngjorde den 
«gledelige» konklusjonen. Statens strålevern bedyrer 
dermed fortsatt at trådløs kommunikasjon ikke kan forår-
sake helseskade.  

Solveig Glomsrød hadde vært observatør på Ekspertgrup-
pens møter og kjente derfor godt til hvilken forskning man 
hadde tatt opp. Hun kunne konstatere at utvalget formidlet 
forskningsresultatene på en skjev måte og utelot viktig 
kunnskap. Solveig Glomsrød og Ida Solheim utarbeidet nå 
en motrapport som viste et mer balansert bilde av forsk-
ningen. I november 2012 var motrapporten et faktum. 
FELOs medlemmer fikk motrapporten som en Strålevett 
nr. 2-3 for 2012. En nøytral utgave ble trykket opp i til 
sammen 750 eksemplarer og sendt ut til viktige personer 
innen helse, politikk og andre viktige instanser. 

Den 3. januar 2013 sendte FELO brev til helseminister 
Jonas Gahr Støre og anmodet om et møte med HOD og 
helseministeren om hvordan de vil følge opp ekspertut-
valgets rapport. Dette brevet ble aldri besvart, men vi fikk 
kopi av brev fra Helsedepartementet og Samferdsels-
departementet til alle deler av forvaltningen som kommer 
i befatning med spørsmålet om stråling og helse. 
Der står det at ”Vi mener rapporten gir et godt grunnlag 
for videre forvaltning av dette området.”
Bare så det er sagt. 
Hilsen Jonas og Marit.

FELO JUBILEUM
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Forbud mot mobil på skoler 
i Kristiansand
Av Mona Stuve

Vi vil gratulere bystyret i Kristiansand for sitt 
modige vedtak om at all mobilbruk ved grunnskolene 
i byen skal forbys. Målet er å hindre mobbing og uro. 
Det nye ordensreglementet blir innført med 
umiddelbar virkning, og brudd på regelverket 
kan føre til at eleven må bytte skole. Bruk av 
mobiltelefoner og nettbrett, inkludert fotografering 
og lydopptak, er heretter bare tillatt når læreren 
har gitt tillatelse til det. Skolene har i dag egne 
regler for mobilbruk i skoletiden. Nytt i Kristiansand 
er at forbudet gjelder for alle de 38 grunnskolene 
i kommunen.

- Vi ønsker å styrke læremiljøet og holde fokuset på 
undervisning. Det oppfattes i dag som en utfordring, 
sier ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn, 
til VG.

Flere skoler i landet har innført forbud mot bruk 
av mobiltelefoner lokalt med sprikende resultater, 
men et slikt sentralt vedtak kan virke veldig positivt 
fordi det blir lettere å håndheve regler som gjelder 
for alle skolene. Når ingen av dine jevnaldrende i 
kommunen får bruke mobilen, da blir det heller ikke 
så mange meldinger som tikker inn i løpet av skole-
dagen. Det blir mye lettere å legge fra seg mobilen 
når alle andre også gjør det. 

Men dette er i utgangspunktet et tiltak mot mobbing 
og det å bedre læringsmiljøet. Ifølge Fædrelandsven-
nen oppga syv prosent av elevene i femte til tiende 
klasse i Kristiansand at de er blitt mobbet to eller 
tre ganger i måneden eller mer.

- Det er kjent at mobbingen skjer elektronisk via 
media og mobiltelefoner. Dette er også noe vi ønsker 
å forebygge ved et forbud, sier ordfører Grundekjøn.
Stråling blir ikke nevnt som noen begrunnelse for 
vedtaket, men uten å være klar over det har de kanskje 
spart elevene for mye unødig stråling. En annen sak er 
at når skolene allerede har vedtatt slike restriksjoner 
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Foreldre på Canadisk skole 
fikk gjennomslag for å ta ned 
trådløst nettverk på skolen!
Av Mona Stuve
En gruppe aktive foreldre henvendte seg til skolens 
ledelse hvor de gav uttrykk for sine bekymringer i 
forhold til hva slags helseeffekter Wi-Fi i skolen 
kunne ha på sine barn. 
- “Mange av oss ba om at det trådløse nettverket på 
vår skole skulle bli skrudd av, - spesielt når vi vet at 
det ikke har blitt utført noen langtidsstudier i forhold 
til hva slags helseeffekter dette kan ha”.
På styremøtet til skoledistriktet forklarte undervis-
ningslederen Jeff Jones at det allerede var vedtatt at 
man skal installere Wi-Fi i alle skoler i hele distriktet 
for å oppgradere infrastrukturen, og møte fremtidige 
krav fra våre studenter. Når elevene nå i økende grad 

tar med seg sine egne mobiler/apparater, ser man 
for seg en altomfattende tilgang på teknologi som 
de mener allerede har vært vellykket. 
Han sier videre at ettersom teknologien utvikler seg, 
vil det å måtte gå ned til biblioteket for å få informa-
sjon om noe bli gammeldags. Vi ser på bruk av 
trådløs teknologi som en nyttig ting. Vi har også 
forsikret oss om at alle installasjoner på skolene er 
innenfor de grenseverdier som er satt av myndig-
hetene. Han poengterte også at det bør å taes hensyn 
til at det forventes at det finnes tilgjengelige trådløse 
nettverk på skolene.

Men heldigvis valgte styret fra skoledistriktet å la 
foreldrenes bekymring få veie tyngst, og besluttet at 
det trådløse skal fjernes fra Winlaw skole. Lærere og 
administrasjonen i denne skolen skal heller ikke be-
nytte seg av trådløs teknologi. Det skal bare noen 
få justeringer til for å få det kablet. 

Foreldrene uttrykte stor lettelse: ”Vi er så glade for 
at ledelsen valgte å lytte til hva vi hadde å si og at 
avgjørelsen ble i vår favør.” Samtidig ønsker de å sette 
spørsmålstegn ved den utstrakte bruken av trådløs 
teknologi ellers i samfunnet, og i hvilken grad dette 
kan skade.  De håper at dette spørsmålet skal bli 
grunnlag for en bredere samfunnsdebatt. – “Mange av 
oss har undersøkt hva slags bevis det er for å kunne 
hevde at dette er trygt for barn?.. men det finnes jo 
ikke? Nå som trådløse installasjoner blir mer og mer 
vanlig, - bør alle tenke på hvordan de skal respondere 
på dette i forhold til skolen? 

vil elever som er el-overfølsomme også ha lettere for å 
få tilrettelagt en strålefri skolehverdag. Neste punkt blir 
jo å få alt det trådløse ut av skolene, det finnes allerede 
god forskning som viser til at disse kan hemme elevenes 
læringsevne, gir konsentrasjonsvansker, hodeverk og mer 
alvorlige sykdommer. Så hvis skolene virkelig vil satse på 
et godt læringsmiljø så burde de kanskje også ta dette 
med i betraktningen. 
I Frankrike har de allerede hatt forbud mot mobiltele-
foner i grunnskolene i flere år. De er nå i gang med å med 
å fjerne trådløst nettverk fra alle skoler. Så det er bare å 
håpe at Norge snart kommer diltende etter også når det 
gjelder dette. 
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”Samfunnet blir konfrontert med et økende antall 
apparater som tar i bruk trådløs kommunikasjon. 
Vi legger også merke til en økende bevissthet rundt 
de potensielt skadelige effektene relatert til elektro-
magnetiske felt på levende organismer. 
For øyeblikket, er det ikke realistisk å forvente at 
trådløs kommunikasjon vil minske eller forsvinne 
innom nær fremtid. Det er grunnen til at vi nå 
undersøker mekanismene bak disse effektene og 
ser på effektiviteten av mulige løsninger. For å få 
tilstrekkelig kunnskap raskt designet vi en rask og 
enkel test på maur. De ble testet med mobiltelefoner, 
smart-telefoner, DECT telefoner, Wi-Fi ruters m.m. 
Testene inkluderte observasjon av bevegelse under 
normale forhold og deretter i nærheten av trådløs 
teknologi. Observasjoner, statistiske resultater, 
sporing av adferd og tellinger gjør det mulig å 
oppdage effekter av radiofrekvent stråling på disse 
levende organismene.”

Maur ble brukt fordi de har vist seg å være spesielt 
sensitive for elektromagnetisk stråling. Under 
normale forhold har de en typisk oppførsel, og når 
de blir utsatt for forstyrrende påvirkning som elektro-
magnetisk stråling, selv av lav styrke viser de raskt en 
forstyrret adferd. 
Forsøkene ble utført på 8 store kolonier med to ulike 
typer maur. Hver av koloniene besto av en dronning 
og omtrent 500 arbeidsmaur. De ble oppbevart i 
separate esker der de fikk mat og vann. Det ble 
kontrollert for temperatur, lys og fuktighet under 
forsøkene. 
Man startet med å eksponere maurene for en mobil-
telefon i stand-by modus, etter det blir de eksponert 
for en påslått mobil, deretter Wi-Fi og til slutt en DECT 
telefon. Strålingen ble altså kraftigere og kraftigere. Når 
apparatene ble plassert under esken der maurene holdt 
til begynte skadevirkningene å vises etter bare noen få 
sekunder. Det ga umiddelbare utslag på deres evne til å 
bevege seg, og mange var nærmest paralysert. De hadde 
ikke lenger noen normal oppførsel, de var ikke i stand til 

NYHETER	I	STRÅLESAKEN

Av Mona Stuve.

Utdrag av en forskningsrapport utført av seniorbiolog ved universitetet Libre de Bruxelles Marie-Claire 
Cammaerts og forsker ved Karolinska Institutet Olle Johansson. “Maur kan brukes som bio-indikator-
er for å avsløre biologiske effekter av elektromagnetisk stråling fra enkelte trådløse apparater”.
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å gå mot redet eller matfatet, de klarer så vidt å karre seg 
av gårde. Når strålekilden ble fjernet så tok det litt tid for 
maurene å hente seg inn igjen, men etter en stund var de 
i stand til å kravle rundt i normalt tempo. Cammaerts 
forklarer at strålingen påvirker nervecellene og det er det 
som er årsaken til at de får store problemer med å bevege 
seg normalt. Den akkumulerte strålingen er en viktig 
faktor når man ser på de biologiske effektene. Maurene 
klarer å restituere seg fint fra en omgang med stråling, 
men ved gjentakende eksponeringer får de større og 
større problemer med å hente seg inn. Etter mange 
eksponeringer tar det mange dager før de er i stand til å 
oppnå normal bevegelighet. Til slutt er de ikke i stand til 
å hente seg inn, da dør de. 

Erfaringer viser også at skadevirkningene er større for 
unge eksemplarer, og essensielt for larvene. Larvene 
slutter å utvikle seg når de blir utsatt for stråling, da slik 
utvikling er avhengig av utviklingen av nerveceller. 
Etter flere eksponeringer med stråling ser vi at larvene 
dør. Det har også vist seg at skiftende styrke av stråling 
er mer belastende enn at strålingen kommer i en jevn 
styrke. 

Man kunne også observere at når en koloni ble utsatt for 
stråling ved at man la en mobiltelefon under esken de var 
i, begynte maurene i kolonien å flytte bort fra det stedet 
hvor mobilen strålte. De flyttet da også alle eggene og 
larvene sine til et området som lå lengst bort fra stråle-
kilden, og når strålingen ble skrudd av så ble alt på nytt 
transportert tilbake til det opprinnelige stedet. 

Forskerne sier at det fine med maur er at man kan 
utelukke en del psykologiske forklaringsmodeller. 
Slik man i enkelte tilfeller forklarer reaksjoner på stråling 
på mennesker, da blir en effekt noen ganger bortforklart 
som en effekt av en mediadreven massepsykose. 
Hvis maurene blir syke av strålingen er det ikke fordi 
de har hørt det på radio, eller sett på nyhetene! Nei, de 
reagerer på den faktiske strålingen de blir utsatt for. 

Konklusjonen var at man kunne påvise statistisk 
signifikante effekter av elektromagnetisk stråling på 
maurkoloniene.  Les mer om eksperimentet her: 
http://www.viewdocsonline.com/document/bd1nb9

Ikke engang ma ur tåler stråling!
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
v/S. Brænd
Løvenskioldsvei 18 B, 1358  JAR

    
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!

Do you have cell phone? NO! NO! NO! A LIFE!How about Smart Phone? Do you have IPad?
Then, what DO you 
have?




