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Leder
Solveig Glomsrød

– Vi har en sterk sak

Dagene byr på sommervarme og lyse kvelder og
lyden av fotball-EM som strømmer fra naboers åpne
vinduer. Det går mot noen korte ferieuker for oss i
styret, og vi håper at sommeren gir alle el-overfølsomme større frihet og flere muligheter til å komme
seg ut og treffe familie og venner.
Sommeren gir også anledning til å tenke framover,
og i høst er det Stortingsvalg. Siden politikerne ikke
løper etter oss, må vi løpe etter dem for å fremme
vår sak, spre informasjon om forskning om EMF og
helse, og om pågående rettssaker som overprøver
dagens strålingspolitikk i Norge og i andre land.
Skolen er for alle barn – og det gjelder også strålingsmiljøet der. De siste årene har vi sett en panisk
satsning på Ipad’er og trådløs teknologi. Barnehager
har også fått sin dose av dette. I Frankrike derimot, er
det forbudt med mobil i barnehager, barneskolen og
ungdomsskolen.
Hva er det som gjør oss så bevisstløse når det
gjelder strålingsmiljøet? De siste årene har noe av
tekno-entusiasmen måttet vike for kunnskap om at
læring er mer effektiv når eleven skriver for hånd og
har en levende lærer i klasserommet.

2

« Hva er det som gjør oss
så bevisstløse når det
gjelder strålingsmiljøet?»

Dette kan åpne for nye allianser i arbeidet for
redusert stråling i skolen – til fordel for alle. Det
gikk overraskende fort å få mange skoler til å forby
mobiltelefon. Mange tenkte på konsentrasjonsproblemene, mens noen tenkte på stråling. Det
politiske landskapet er i stadig endring og god
kontakt med politikere er noe vi trenger.
Vi må gå til politikerne, for vi har en sterk sak.
El-overfølsomme må være de eneste innen FFO som
Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler å ikke
tilrettelegge for. Dette gjorde de i et klargjørende
brev til departementer og direktorater i etterkant av
Folkehelserapport 2012:3, som nettopp anbefalte
ingen tilpasning. Denne politikken må vi reversere!
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Været var praktfullt og humøret på topp, da FELO-leder
Solveig Glomsrød ønsket velkommen til årets utendørs
sommerfest i Asker.

Les mer om høstens interessante tema.

Les om fordelene og ulempene, og om teknologien.

Om FELO styrets arbeid, tips fra medlem til medlem,
nyttig informasjon og medlemsannonser.

Tingretten har ikke tatt stilling til om det er helsefare
forbundet med stråling fra AMS-målere eller skitten strøm.
Nå havner saken trolig i lagmannsretten.

Tysk høyesterett setter stopper for årelang svertekampanje
mot forskning som viser at radiofrekvent stråling skader DNA.

Denne nye romanen handler om stråling.
Les bokomtalen.
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Aktuelt

Sommerfesten
Været var praktfullt
og humøret på topp,
da FELO-leder Solveig
Glomsrød ønsket
velkommen til 32 gjester
på årets utendørs
sommerfest i Asker.
TEKST OG FOTO: ERIK AVNSKOG

Endelig kunne vi være sammen
igjen! Enkelte hadde reist i flere
timer for å være med og forventningene til kvelden var store.
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Glomsrød holdt en fin velkomsttale og fortalte om aktuelle saker
som FELO jobber med. Hun
understreket hvor viktig det er
at rettssaken i Halden, om AMSmålere, blir anket og at saken
kjøres så langt som det måtte
bli nødvendig. Kanskje helt til Menneskerettsdomstolen!
Einar Flydal var alvorstynget da
han fortalte om rettssaken ( Les
mer om denne viktige saken på
side 20). Den endte ikke slik vi
håpet, og han ønsker å anke. Da
trengs det penger! Inntil nylig gikk
innsamlingen veldig bra, men nå
har det stanset helt opp. Hvis det
ikke kommer inn mer penger i tide,
blir dommene i Molde, Halden
og Sandnes stående. Der slås det

fast at hensynet til helse ikke er
noen gyldig innvending mot AMSmålerne. Beslutning om å anke må
tas senest 1. august for at advokatene skal rekke å forberede saken.
Nå trenger vi flere som gir sin
støtte innen denne fristen!
Så var det endelig tid for underholdning. Artistene Marian og Zelimir er kjent fra både Beat for Beat
og Stjernekamp på NRK, og God
Morgen Norge på TV2. De leverte
en kjempefin konsert. Publikum
sang med på mange av de kjente
låtene og flere danset av hjertens
lyst. Det ble servert økologisk vafler
og rikelig med frukt, kaker og et
stort utvalg av drikke. En stor takk
til alle som var med og bidro til at
dette ble en vellykket sommerfest.
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FELO vant frem
mot Aidon og
Kamstrup
FELO skal få informasjon om
hvilke verdier det var som
ble målt for ledningsbundet spenningsstøy («skitten
strøm») da produsentene
fikk CE-godkjenning av sine
strømmålere.
Dette har Klagenemnda for miljøinformasjon slått fast. Vedtaket er
endelig, og partene har ikke klagerett. Nemnda fremhever at retten
til informasjon ikke er betinget av at
produktet med sikkerhet, eller sannsynlig, medfører helseskade (jmf. at

lovens ordlyd er at produktet “kan”
medføre helseskade, altså produktets mulige påvirkning.)
Med helseskade menes svekkelse
av menneskers psykiske og fysiske
helse, også akutte legemlige skader.”
(jmf. Ot. prp. nr. 51 (1974-75) Lov om
produktkontroll).
Sårbare grupper trenger
mer beskyttelse
Videre trekker nemnda frem at
enkelte grupper av befolkningen,
spesielt sårbare grupper slik som
barn, allergikere eller andre med
lavere toleransegrenser, kan ha
behov for et høyere beskyttelsesnivå
enn det samfunnet ellers legger til
grunn.
– Men dette er umulig uten tilgang
til informasjon om mulige skadevirkninger, skriver nemda.
Samme synspunkter er også fremhevet av lovutvalget i NOU 2001:2

pkt. 9.3.6.2, hvor det blant annet er
trukket fram at hvis spesielt sårbare
grupper skal kunne beskytte seg
mot helsefare på samme måte som
andre mennesker, må de ha rett til
spesielle opplysninger.”
Føre var
Nemnda referer også til NOU 2001:2
s. 88 “Enkeltmennesker som ønsker
å være mer føre var enn myndighetene, og som ønsker å unngå
produkter der selv mistanken er
meget svakt dokumentert, vil kunne
ønske seg informasjon om mistenkte effekter».
– Dette viser hvor viktig miljøinformasjonsloven er. Den grundige
vurderingen i klagenemda er med
på å sette presedens for andre
saker. Vedtaket og resonnementet
til nemnda kommer godt med i de
kommende rettssakene om retten til
å nekte å bytte til AMS-strømmåler
uten radiosender, sier Erik Avnskog,
styremedlem i FELO.

Vil du annonsere i Strålevett?
Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1000.
Annonsepriser: Helside Kr. 6000,- , halvside kr. 3000,Rabatter avtales ved gjentatt annonsering.
Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.
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Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost.
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
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Redaksjonen har rett til å redigere innsendt materiell
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Stortingspolitiker om el-overfølsomhet / Stråling tema i ny roman
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Høyfrekvent stråling øker generelt
i samfunnet, men strålingsnivået
varierer mye fra bolig til bolig, og fra
sted til sted. Basestasjoner for
mobiltelefoni er en kjent kilde for
slik stråling, men svært ofte kommer
den sterkeste strålingen fra eget
utstyr i boligen, som trådløse nett,
trådløse telefoner, smart-TV
og smarthus-løsninger.

ET FOREDRAG: Webinar kan sammenlignes med et foredrag hvor et tema blir
presentert. ( Foto: privat).

Bli med på
spennende
webinarer

faktaboksen for detaljene). Hvert
webinar vil vare mellom 45 og 60
minutter. Medlemmene får mulighet
til å stille spørsmål eller kommentere
underveis via «chat»-funksjonen
som ligger i løsningen.

FELO inviterer medlemmene til en serie foredrag
med spennende tema. Her
kan du både lære om og
diskutere viktige tema.

– Hva er tanken bak webinarene?

Odd Magne Hjortland fra EMF
Consult leder webinarene. Han
presenterer et tema og svarer
på innkomne spørsmål i etterkant
av foredraget. FELOs kasserer,
Jørgen Holst, er medarrangør. Han
sorterer spørsmål og kommentarer som kommer inn, slik at
webinaret blir effektivt.
Hjortland forklarer mer om
webinarene slik:
– Dette passer for alle FELO’s medlemmer som har tilgang på PC/MAC
eller nettbrett, fortrinnsvis kablet og
ikke trådløs. Man kan også delta ved
å ringe inn med en vanlig telefon (se
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– Tidligere foredrag i FELOs regi
har gjerne blitt arrangert i de største
lokallagene. Medlemmene rundt
om i landet, hvor lokallagene
kanskje ikke er like aktive, har
dermed ikke fått mulighet til å delta
og motta nødvendig og oppdatert
informasjon om aktuelle tema. Vi
ønsker med dette tilbudet å nå ut
til alle medlemmer i FELO og gi alle
samme mulighet til å delta og dele
informasjon.

Høstens webinarer
Det er foreløbig planlagt blir 4 nye
foredrag i år, siste torsdag hver
måned, kl 19. De neste webinarene
tar for seg følgende aktuelle tema:
Torsdag 26. august:
Hva er høyfrekvent elektromagnetiske felt/stråling? Frekvenser og
kilder. Benevnelser og måleverdier.
Måling og skjerming.

Torsdag 30. september:
Lavfrekvente (LF) elektriske felt (E)
og magnetfelt (M), kilder, måling
og mulige tiltak. Jording: viktighet
og utfordringer.
Lavfrekvente felt er knyttet til
elektrisitet i våre hjem og vi er omgitt
av disse hele dagen. Erfaring viser
at de aller fleste el-overfølsomme
reagerer på elektriske felt uten selv
å være bevisst på disse. Webinaret
vil gi råd om hvordan man kan
redusere disse feltene i hjemmet.
Torsdag 28. oktober:
Støyspenninger («skittenstrøm»),
symmetrisk og asymmetrisk støy,
kilder, måling og mulige tiltak.
Filtere (kondensator og ferritter) og
jording: viktighet og utfordringer.
I tillegg til lavfrekvens elekriske felt
i boligen finnes det også en ”høyfrekvent” støykomponent, populært
kalt ”skitten strøm”. I dette webinaret ser vi på hva som skaper
denne støyen og hvordan man kan
redusere denne ”skittenstrømmen”.
Torsdag 25. november:
Hvordan kable datanett til PC,
nettbrett, mobil. Forklare fiber,
mobilnett, modem, switch, ethernetkabel, tilkoblingsboks (jordet vs
ujordet). dette webinaret vil vi se
på hvordan man i praksis kan kable
opp forskjellig data- og mobilutstyr
i hjemmet slik at man kan unngå
trådløse datanettverk
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Slik deltar du
på webinarene
Med telefon: Ring tlf. nr. 23 96 05 88. Da blir du bedt om å taste en
kode. Tast følgende følgende kode: 93 71 50 30 518 og avslutt med å
trykke på firkant-tasten. Ved neste spørsmål, taster du firkanttasten en
gang til. Foredraget starter kl 19, så du bør ringe inn i god tid før det.
Med internett: Medlemmene vil motta en e-post fra FELO med informasjon om tema og lenke for registrering til hvert webinar. Det er viktig at de som ønsker å delta registrerer seg ved hjelp av denne lenken.
Dersom du ikke har mottatt epost om dette, ber vi deg om å sende en
e-post til post@felo.no og be om innkalling til webinar.
NB! For å få alle felles eposter fra FELO, må du registrere din
epost-adresse. Følg fremgangsmåten under «Nytt fra styret» på
medlemssidene.

MEDARRANGØR TIL WEBINARENE:
FELOs kasserer, Jørgen Holst.
(Foto: Peter Figuiredo)

Konstruktivt møte med
stortingsrepresentant
FELO hadde et godt møte med
stortingsrepresentant Nicholas
Wilkinson fra SV i slutten av juni.
Han sitter i helse og omsorgskomiteen, og er spesielt opptatt av
pasientgrupper som opplever at
de ikke får den hjelpen de trenger i
helsevesenet. Wilkinson var lydhør
og interessert i FELO-medlemmenes situasjon.
Tema var blant annet hvordan de
som er el-overfølsomme mangler
tilgang til de samme mulighetene
i samfunnet som andre har, og
problemstillinger knyttet til isolasjon og utestengelse som følge av
dette.

FELO orienterte også om medlemmenes situasjon knyttet til sykehus
innleggelser. Det at mange kvier
seg for å bli lagt inn på sykehus
fordi det ikke blir lagt godt nok til
rette for el-overfølsomhet.
Samarbeidsforumet for offentlige
etater om elektromagnetiske felt
og helse, som består av tre faste
etater; Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og DSA (direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), var også et tema. FELO er ikke
blitt invitert med på møtene i dette
forumet, men har sendt to brev
med innspill som er blitt behandlet på møtene – men som ikke

Nicholas Wilkinson (Foto: Stortinget).

er blitt tatt til følge. Wilkinson viste
forståelse for el-overfølsommes
situasjon, gav gode råd og oppmuntret FELO til å ta kontakt med
representanter for Høyre som leder
Helse- og omsorgskomiteen, og den
sittende regjeringen.
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Noen LED-lys
er bedre enn andre!
TEKST: JØRGEN LIER HOLST OG BENTE GILBU TILSET

EKSEMPLER PÅ LED-LYSPÆRER ( FOTO: Shutterstock)

Belysning er et tema som opptar mange el-overfølsomme. Både vanlige glødepærer og halogenpærer er faset
ut. Dermed er det bare lysrør, kompaktlysrør og LED
som er lett tilgjengelig på forbrukermarkedet. Lysrør og
kompaktlysrør (sparepærer) vil ofte gi elektromanetiske
forstyrrelser som el-overfølsomme reagerer på. De bør
derfor unngås.
LED-pærer er den nyeste teknologien. I denne
artikkelen vil vi presentere både fordeler og ulemper
med LED. For dem som er teknisk interessert, vil vi gå
gjennom virkemåten og forklare hvorfor noen LEDpærer gir mindre elektromagnetiske forstyrrelser
enn andre. Mange el-overfølsomme kan bruke disse
pærene.

8

Fordelene med LED

LED-pærer er mye mer effektive enn de gamle glødepærene. En glødepære produserer mye varme, hele
95% av tilført energi blir til varme mens bare 5% blir
til synlig lys. Til sammenligning kan en LED-pære omdanne rundt 80% av energien til lys. Resultatet er en
lyskilde som kan bruke 10 til 15 ganger mindre strøm
på å produsere samme mengde lys.
I tillegg er levetiden for en lysdiode veldig mye
lenger enn for tradisjonelle glødepærer. Levetiden
varierer med type og kvalitet, men vil typisk ligge
på mellom 15 000 og 30 000 timer. De beste kan
lyse i 100 000 timer eller mer. Til sammenligning
varer en vanlig glødepære bare i ca. 1000 timer,
og en halogenpære mellom 2000 og 5000 timer.
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Ulempene med LED

LED pærer koplet til lysnettet (230V vekselstrøm) gir
elektrisk støy som mange av oss el-overfølsomme
reagerer på. Dette er fordi strømmen fra lysnettet
må omformes før den kan sendes igjennom en LED.
Lyskvaliteten blir også påvirket av den elektriske
støyen, i form av flimmer. Hvis LED pærer i stedet
drives av et batteri med riktig spenning, vil den ikke
gi de samme problemene. I tillegg til elektronisk
støy, gir vanligvis både LED, lysrør og kompaktlysrør
høy andel blått lys, som bl.a. kan forstyrre søvnsyklusen.

LED Teknologien

De som ikke er så teknisk interesserte kan hoppe
over denne delen og gå rett til konklusjonene i
slutten av artikkelen!

Justering av spenningen
Etter likeretting og eventuell glatting, vist i c), må
spenningen justeres ned, slik at LED-pæra ikke blir
overbelastet. Det er to hovedmetoder for å oppnå
riktig spenning over dioden:
1.

Lineær transformering:
Her benyttes en motstand (resistor) i serie med
dioden slik at riktig spenningsfall oppnås. Det
er en enkel og billig løsning, men lite energi
-økonomisk. Dette er en bra løsning for oss
sensitive ettersom den gir lite støyspenninger.

2.

Svitsjet transformering:
Denne transformatoren «hakker opp» strømmen,
typisk til frekvenser i området 50 kHz til 1 MHz.
Dette er vist i d) nedenfor. Spenningen ut fra transformatoren bestemmes av hvor lang tid spenningen er slått «på» og «av». Hvis den er på halvparten av tiden, som i figur e), vil spenningen
halveres. Svitsjetransformatorer slår spenningen
av og på med frekvenser mellom noen 100 kHz og
flere MHz, avhengig av bruksområde. De skaper
dermed en god del høyfrekvent støy som kan
høres på en «gammeldags» radio med AM (langbølge, mellombølge og kortbølge). Noen av disse
støyspenningene kan også overføres til ledningsnettet. Slike støysignaler kan være plagsomme for
el-overfølsomme. Selve transformatoren er liten,
billig og energieffektiv – og dette er derfor den
vanligste metoden for spenningsreduksjon.

LED (light-emitting diode) er en diode som lyser
når man sender strøm gjennom den. En diode er
en liten elektrisk komponent som ligner litt på en
transistor. Diodene slipper igjennom strøm i bare
én retning. De må derfor tilkoples likestrøm, med
+ og – koplet riktig. I tillegg bruker de ganske lav
spenning, typisk 1,8 – 3,5 V. Det vanlige lysnett
ligger som kjent på 230 V, med 50 Hz vekselstrøm.
Likeretting
Fordi LED bare slipper strømmen gjennom i én
retning, må strøm fra lysnettet likerettes før den
sendes til LED. I figuren under er a) spenningen i
strømnettet. Den varierer jevnt fra + 320 V til – 320
V, med såkalt effektverdi på 230 V. Etter likeretting
er spenningen alltid positiv, som vist i b).

Prinsippskisse for svitsjet transformator i LED pære

(for de mest
elektronikk-kyndige
leserne
våre…):
Prinsippskisse
for svitsjet
transformator i LED pære (for
de mest elektronikk-kyndige
leserne våre…):

Likeretteren er som regel en enkel type (brokobling)
med liten eller ingen form for glatting av strømmen
etterpå. Dette gir variasjoner i spenningen (rippler)
som en del av oss reagerer på.
Etter transformering er det fortsatt spenningsvariasjon på utgående strøm. Denne
spenningsvariasjonen kalles ofte for rippel-verdi. For oss følsomme bør denne være lavest mulig. Ved
hjelp av forskjellige dempe-metoder kan dette reduseres ytterligere.
Dette
blir2ikke
gjort
UTG
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Det er mulig å dempe rippel slik at nivået blir så lavt som 1 µV (mikro Volt). Dette gjøres bl.a. i
strømforsyninger til PC.
——

Teknologi i noen LED-pærer

Per dags dato bruker alle «spot» typene svitsje-trafoer, men vår
driver.

Etter transformering er det fortsatt spenningvariasjon
på utgående strøm. Denne spenningsvariajonen kalles
ofte for rippel-verdi. For oss følsomme bør denne
være lavest mulig. Ved hjelp av forskjellige dempemetoder kan dette reduseres ytterligere. Dette blir
ikke gjort i LED pærer. Det er mulig å dempe rippel slik
at nivået blir så lavt som 1 µV (mikro Volt). Dette gjøres
bl.a. i strømforsyninger til PC.

Teknologi i noen LED-pærer

Vi har kontaktet Ledvance (tidligere Osram) for å
få vite hvilken type transformator de benytter i
sine pærer. De opplyser:

Det er kun glødelamper og halogenlamper som ikke
lager elektriske støy, men disse har blitt faset ut,
LED-stav lyspære
eller skal fases ut til fordel for de mer effektive LED- LED-stav lyspære
Typisk L
typene. Tekniske avdeling i Tyskland svarte at det blir
svært vanskelig å merke de produktene som bruker
en linear driver (motstand) og som avgir lavere
mengder med høyfrekvent radiostøy. Men LEDlyskilder som bruker LED-staver (se bilde nedenfor),
opp til og med 8W (60W glødelampe ekvivalente),
bruker en linear driver. Per dags dato bruker alle
1. Glødepærer og Halogen pærer (230V) gir ikke elektr
«spot» typene svitsje-trafoer, men vår neste
overfølsomme. Se egen sak om hvor disse fortsatt kan k
generasjon vil benytte en linear driver.

Konklusjoner:

2. Unngå kompaktlysrør («sparepærer»)
3. Blant LED-pærene er stav-typene å foretrekke, spesielt
Disse kan tåles av mange el-overfølsomme. Tips: Elektr
(med AM) eller sees som flimmer på et digitalt kam
forskjellige pærer før du kjøper!

LED-spot

————————-

Konklusjoner:

Ny sak:
Halogen og glødepærer er fortsatt å få kjøpt

1. Glødepærer og Halogen pærer (230V) gir ikke elektronisk støy og er derfor best
for el-overfølsomme. Se egen sak om hvor disse fortsatt kan kjøpes side 19.

TEKST: ERIK AVNSKOG

2. Unngå kompaktlysrør («sparepærer»).

lurerspesielt
på om og
de kan få kjøpt lyspærer av den e
3. Blant LED-pærene er stav-typene å Mange
foretrekke,
dehvor
på mindre
Norge
som harel-overfølsomme.
restlager av halogenpærer og glødepærer. Det
enn 8 W kan være bra. Disse kan tåles
av mange

kan ha en rest av slike lyspærer på lager. Her er noen eksempler

Tips: Elektronisk støy kan høres på en liten radio (med AM) eller sees som
flimmer på et digitalt kamera som holdes opp mot lyset. Test forskjellige
• Nettbutikken www.lampegiganten.no har 60W (E27) glø
pærer før du kjøper!

•
•
10

halogenpærer på lager. E27 betyr stor sokkel.
Nettbutikken www.kjell.com har 20W (E14) halogenpærer p
Nettbutikkene www.lampemagasinet.no og www.power.n
typer halogenpærer og glødepærer.
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Halogen
og glødepærer er
fortsatt å
få kjøpt
TEKST: ERIK AVNSKOG

Mange lurer på om og hvor de kan få kjøpt lyspærer
av den eldre typen. Det er flere nettbutikker i Norge
som har restlager av halogenpærer og glødepærer.
Det er også enkelte vanlige butikker som kan ha en
rest av slike lyspærer på lager. Her er noen eksempler:
•
•
•

Nettbutikken www.lampegiganten.no har 60W
(E27) glødepærer, og 20W og 28W (E27)
halogenpærer på lager. E27 betyr stor sokkel.
Nettbutikken www.kjell.com har 20W (E14)
halogenpærer på lager. E14 betyr liten sokkel.
Nettbutikkene www.lampemagasinet.no
og www.power.no har et lite lager av flere
forskjellige typer halogenpærer og glødepærer.

Glødepærer kan kjøpes i Sverige

Det er mulig å kjøpe eldre typer lyspærer fra
firmaet RTK i Sverige. De selges via deres nettbutikk
www.rtk.se men man kan også sende sin bestilling via
brev. Da vil man først få tilsendt en forhåndsfaktura.
Så sendes bestilling fra Sverige når betalingen er
registrert. Postadressen er RTK AB Granberga 9, 186 91
Vallentuna Sverige. På grunn av tollbehandling må man
oppgi hele personnummeret og telefonnummeret sitt
RTK har mange varianter lyspærer og wattstyrker på
lager. De selger en prisgunstig pakke med 100 stk 60W
glødepærer med stor sokkel (E27) for SEK 1.100,- I tillegg
kommer frakt på ca kr 300,- og moms og tollgebyr i
Norge. Totalt ca kr 1.840,-

Illustrasjonsfoto ( FOTO: Shutterstock)

Produktnavnet er 60W 2x50stk og her er link til
produktet: https://rtk.se/product.html/glodlampa-25w/40w/60w-e27-20st-normal-matt?category_id=23
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En
juridisk
dragkamp
FOTO: Lilli Kanck

Tre ferske tingrettsdommer avviser
helsefare knyttet til stråling fra AMSmålere, eller «skitten strøm».
Dommene sier at dette ikke er
en vektig grunn til å nekte installasjon
av smartmålere. Saken er så prinsipielt viktig at denne juridiske kampen
trolig tas til lagmannsretten.
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Sakens kjerne ble ikke behandlet
Tingretten tok ikke hensyn til de helsemessige konsekvensene av å få tvangsinstallert
en AMS-måler. Noe som var hovedpoenget med rettssaken.
Advokat Hugo P. Matre, som bisto de 10 saksøkerne
i Søndre Østfold tingrett, betegner dommen som
skuffende og ufullstendig. – En hovedgrunn til resultatet
er at tingretten ikke har tatt stilling til om det er helsefare
forbundet med stråling fra målerne, eller skitten strøm,
skriver han.
Søndre Østfold Tingrett avviste å vurdere om det faktisk
er slik at stråling fra AMS-målere påfører, eller er egnet
til å påføre, strømkunder helsefare. Men spørsmålet om
helsefare er jo helt essensielt for å kunne ta stilling til om
saksøkernes innsigelser er åpenbart grunnløse, påpeker
Matre.

– Dommen er oppsiktsvekkende!

Tingretten valgte derimot å vektlegge vitnemålene
til nettselskapets vitner og statlige institusjoner.
– Rettssaken er således avgjort ut fra hvem tingretten
valgte å stole på – tilsynelatende uten en egen vurdering av de fagkyndige bevisene som ble presentert for
retten. Det skjer på tross av at retten siterer vitnet fra
DSA, Klæboe, sin forklaring om at biologisk effekt av
lavfrekvent EMF ikke kan utelukkes.

Halden dommen
Den siste av de tre rettskjennelsene kom fra Søndre Østfold tingrett 7. juni. Hovedkravet fra 10 sakssøkere var å få
prøvd i retten om nettselskapene kan stenge strømmen
til abonnenter som nekter installasjon av AMS-måler, og/
eller ikke vil akseptere måler uten kommunikasjonsenhet
på grunn av skitten strøm.
Tingretten konkluderte her med at Elvia kan stenge strømmen til abonnenter som motsetter seg AMS-måler uten å
ha fått fritak. Det samme gjelder personer med fritak som
ikke ønsker måler uten kommunikasjonsenhet av hensyn
til skitten strøm.
Elvia hadde et motkrav som ble behandlet i retten, kan et
nettselskap kreve tilgang til strømmåler for avlesning, vedlikehold og utskifting av måler? Her kom tingretten frem til
at Elvia ikke kan kreve tilgang til strømmåleren.
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Dommen er oppsiktsvekkende ved at den underkjenner alle de fem fagvitnene på saksøkernes side uten
at det fremgår av domspremissene at retten gjør sin
egen vurdering av de medisinsk-biologiske spørsmål
som vitnene forklarte seg om. Istedet bygger retten
avgjørelsen fullt og helt på tillit til nettselskapets vitner
og institusjoner de referer til, påpeker Hugo P. Matre.

Skuffet og kampklar

Det gjelder å være grundig forberedt, og samtidig vite
at det kan være noe tilfeldig hvordan utfallet blir i
rettssystemet, mener Einar Flydal.
– Vi ønsket at retten skulle settes med fagdommer, siden
temaet er stort teknisk og medisinsk. Men det ville ikke
Elvia og dommeren. Det ble skapt en situasjon som
dommerfullmektigen alene vanskelig kunne mestre.
Dette løste han tydeligvis ved å legge myndighetens
autoritet og vurderinger til grunn, som jo var nettopp
det vi utfordret.
– Retten vurderte ikke det den skulle, nemlig om helseinnvendingene mot å få ny AMS-måler installert, var
åpenbart grunnløse. Dette er et skuffende resultat, sier
han.

– En seier og et stort tap, sier Einar Flydal, initiativtager bak
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, om dommen.

Høyere rettsinstans

Et slag er tapt, men kampen er ikke over, ifølge aksjonen
som samler inn penger til en anke til lagmannsretten.
– Halden-dommen må ankes. Alternativet er at tre
tingrettsdommer i Norge (Molde, Halden og Sandnes)
som alle konkluderer med at det ikke fins helseproblemer
knyttet til mikrobølgesendere blir stående. Dommene kan
senere brukes til å påstå at det ikke bare er strålingen fra
AMS-målerne som er uproblematiske, men også 5G, 6G,
7G og WiFi. . Dessuten kan dommene bli brukt til å avvise
at «skitten strøm» (som i bransjen kalles ledningsbundet
spenningsstøy og overharmoniske) kan være et helseproblem, sier Einar Flydal.
I skrivende stund har aksjonen samlet inn over kr. 700
000,- av de kr. 900 000,- som er nødvendig for å dekke
rettsomkostningene ved anken.
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- En viktig rettssak
Hvorfor var det viktig å gå til rettssak nettopp i Halden? Einar Flydal forklarer det slik:
– Siden høsten 2019 har vi hatt som klar
strategi å få en rettslig prøving av om
helseinnvendinger mot AMS-målerne er
“åpenbart grunnløse”. Det må de være etter
Forbrukerkjøpsloven for at nettselskapet
skal ha lov til å stenge strømmen dersom
du ikke vil skifte til ny måler.
- Nettselskapene har for lengst forstått at
de ville tape en slik sak, og har derfor veket
unna i alle saker. Halden-saken ga oss en
spesiell mulighet der motparten, Elvia,
vanskelig kunne komme unna en rettssak.

Støtt ankesaken!
Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten er i gang med
en innsamling for å kunne anke rettssaken i Halden.
Aksjonen har tilslutning fra FELO, Folkets strålevern,
Stopp smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund.
Ankefristen er 30. august. Beslutningen om å anke skal
tas når det er kommet inn nok midler, og bør tas før 1.
august. Det trengs én million kroner til dette arbeidet.
– Det er vanskelig å overvurdere hvor viktig denne
saken er for el-overfølsomme, uttaler FELO-styret, og
oppfordrer alle som kan til å bidra.
Du støtter ved å gi tilsagn om å støtte med et engangsbeløp, og sender ingen penger ennå (Du betaler altså
bare dersom det blir en anke). Oppgi en dato for når i
høst du vil betale inn, så får du en påminnelse.
– Det trengs også én million kroner til garantier for i
tilfellet vi taper og må betale motpartens saksomkostninger. Du kan derfor også oppgi et garantibeløp som
du bare blir avkrevd dersom vi må bære motpartens
sakskostnader og utgifter, sier Einar Flydal (bildet).

Molde dommen
Møre og Romsdal tingrett avsa 1. juni 2021
dom hvor 7 strømabonnenter plikter å gi
nettselskapet Istad Nett tilgang til å installere
AMS-målere. Saken ble behandlet i en forenklet prosessordning (småkravsprosess),
etter at de selvprosederende abonnentene
hadde trukket tidligere innsigelser mot stengning av strømmen. Forbrukernes rettigheter
til å motsette seg stenging av abonnementet
ble derved ikke behandlet.

Meld inn din støtte til ankesaken på bloggen:
https://einarflydal.com/skjema-for-a-melde-innstotte-til-ankesaken/
Det er også mulig å sende et brev der du oppgir navn,
full adresse, telefonnummer, beløp du vil støtte med,
når i løpet av høsten du vil betale det inn og evt. beløp
du vil garantere for.
Send brevet til Vi tar AMS-målerne for retten!,
v/ Einar Flydal, Sagadammen 20, 0884 Oslo.

Cornelius Eckert, som prosederte saken på
vegne av de 7 naboene, mener at retten
ikke har har tatt hensyn til de helsemessige
konsekvvensene av å få tvangsinstallert en
AMS-måler. Tvert imot fikk kraftselskapet
Istad Nett medhold i at de kan kan gå inn i
privathjemmene til Eckert og medsaksøkerne
for å installere AMS-målere.
(Kilde: Advokat Hugo P. Matre)
Foto: Erik Avnskog
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Til retten for
miljø og helse!
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Foto: Shutterstock

Miljøet har ingen stemme, det har derimot de økonomiske interessene som er sultne på arealer, sendefrekvenser og andre naturressurser. Forvaltningen av
miljøet har vist seg å være mangelfull, og i stadig flere
miljøkonflikter ser vi lokalbefolkningen eller miljøorganisasjoner gå til rettssak for å verne om fellesskapets og fremtidens naturverdier.
Retten er eneste vei å gå for å overprøve vedtak som
forvaltningen gjør i miljøsaker, som også gjelder
helseskader av . Stat og kommune har mange felles
interesser med investorene – de vil alle ha inntekter
og gjerne også arbeidsplasser.
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Eksisterende klagemuligheter innen forvaltningen
fører som regel ikke fram, og det må juridisk
kompetanse til for å vurdere om miljøinngrepet
harmonerer med gjeldende lovverk.
Å gå til rettssak virker som en opplagt løsning, men
rettsprosessene går så langsomt at inngrepene kan
være gjort før saken er sluttført. Retten kan utsette
inngrepet for å unngå dette, men det sitter langt
inne å få gjennom en slik «midlertidig forføyning».
Helseskader av miljøet er også et miljøsak, men
kommer ofte i etterkant av at skaden har skjedd.
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Få miljørettssaker

I Norge er det få miljørelaterte søksmål. Egne kostnader er høye og risikoen for også å måtte bære motpartens saksomkostninger ved tap er til stede. Dette
gjør det vanskelig å gå rettens vei på vegne av miljøet
i Norge, med en liten befolkning og få til å dele den
økonomiske byrden. Ifølge en studie av professor Ole
Kristen Fauchald ved juridisk fakultet ved Universitetet
i Oslo er andelen miljø-saker knapt 0.5 prosent av de
sivile søksmålene.
At andelen er lav, betyr ikke automatisk at lovverket
som skal verne miljøet, blir overholdt. På oppdrag av
regjeringen evaluerte konsulentselskapet Multiconsult nylig konsekvensutredninger i forbindelse med
planlagte miljøinngrep. Multiconsult konkluderte med
at over halvparten av konsekvensutredningene var så
mangelfulle at de brøt med både krav til konsekvensutredninger og med Naturmangfolds-loven.
Miljøsøksmål i Norge er for de rike. Dette strider mot
Århuskonvensjonen fra 1998, som Norge har sluttet
seg til. Århus-konvensjonen skal sikre allmenheten
miljøinformasjon og redusere økonomiske og andre
hindringer som står i veien for muligheten til å overprøve vedtak om miljøinngrep.

Århus-konvensjonen

Norge plikter å rapportere om hvordan Århuskonvensjonen etterleves her i landet. Advokatforeningen gjorde en ekspertvurdering av Klima- og
miljødepartementets (KLD) utkast til rapportering
høsten 2020 (28/9 2020). Advokatforeningen fant to
punkter hvor norsk praksis avviker fra konvensjonens
bestemmelser. Det ene er et punkt hvor Norge går
lenger enn konvensjonen krever, nærmere bestemt at
miljøinformasjonsloven i Norge også pålegger private
aktører plikt til å utlever miljøinformasjon – ikke bare
offentlige myndigheter. Hurra! Det var derfor FELO fikk
medhold i sitt krav om å få utlevert informasjon om
stråling fra finske Aidon som produserer og har levert
AMS-målere til Norge. Det andre punkt er ikke noe å
rope hurra for, det gjelder de høye kostnadene ved å

føre en sak i retten. Av den grunn stiller Advokatforeningen spørsmål ved om Norge sørger for reell
adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet.
I KLDs utkast til rapportering om kostnadene ved
miljøsøksmål nevnes bare at det er rettsgebyr på 1025
kroner i forliksretten og 5125 kroner for en dag
i tingretten.
Alle vet at det i tillegg kommer saksomkostnader
ved domstolene og for juridisk bistand som ofte gjør
muligheten til å prøve en sak for retten illusorisk.
Advokatforeningen mener det er på tide å vurdere
innføring av en uavhengig miljøklagenemnd eller en
særskilt miljødomstol, noe de andre nordiske landene
har innført og dermed sikret en raskere og rimeligere
rettsbehandling i miljøsaker.

Viktig med rettsbehandling

I påvente av at Norges miljørett får en demokratisk
profil er det likevel viktig å forfølge miljørettighetene
våre i rettsapparatet. Klimasøksmålet i Norge gikk helt
til Høyesterett, men tapte. Dermed fikk klimaaktivistene en mulighet til å fremme saken for den
Europeiske menneskerettsdomstolen, som krever at
alle ankemuligheter i det nasjonale rettssystemet er
uttømt.
Nordsjødykkere med store helseskader fra pionertiden tapte i Høyesterett i 2009 og fikk fremme sin sak
mot den norske Stat ved den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Kravet var erstatning
utover en kompensasjonsordning som Stortinget
hadde vedtatt, og de fikk medhold i Menneskerettsdomstolen i 2013. Retten konkluderte med at Staten
hadde brutt med Den europeiske menneskerettskonvensjonen ved ikke å sørge for tilstrekkelig
informasjon om hvilken risiko og farer arbeidet
kunne medføre.
Her er det ting vi kjenner godt – mangel på informasjon om mulige helseskader fra helkontinuerlig
eksponering. Kanskje en sak for Menneskerettsdomstolen en gang i framtiden?
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Klar dom mot påstander
om data-manipulering
Tysk høyesterett setter stopper for årelang svertekampanje mot forskning som viser
at radiofrekvent stråling skader DNA.
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD
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Har du noen gang lurt på hvilke metoder som brukes
for å kneble forskning om helseskader av stråling,
er denne rettssaken noe å se nærmere på. For noen
er det slik at målet helliger midlene – målet i denne
sammenhengen var å forhindre ar resultater fra REFLEX-prosjektet nådde offentligheten.

helserisiko ved 2G og 3G mobilstråling. Forskere fra 7
land deltok i prosjektet

REFLEX-studien 2000-2004 var et stort flernasjonalt initiativ med €3.1 millioner fra EU for å studere

Disse banebrytende resultatene fikk en kort levetid – ikke fordi de ble avkreftet i andre studier, men

Resultatene viste at SAR-verdier på 1.3 Watt per kg typisk for mange mobiltelefoner – ga enkle og doble
brudd på DNA og følgelig kunne forårsake kreft.
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fordi forskerne i prosjektet ble anklaget for å forfalske dataene. Det var spesielt to artikler publisert i
vitenskapelige tidsskrifter som var under angrep, begge med Hugo Rüdiger og assistent Elizabeth Kratochvil
ved det Medisinske Universitet i Wien som forfattere.
Artiklene ble publisert i 2005 og 2008.

Svertekampanje

Mannen bak angrepet var Alexander Lerchl, professor i biologi ved det private Jacobs-universitetet
i Bremen. Han gikk sterkt ut med påstander om at
resultatene bygde på forfalskede data og hevdet at
det var statistisk og logisk umulig at resultatene kom
fra reelle eksperimenter.
Han krevde at tidsskriftredaktørene måtte trekke
artiklene tilbake, men begge redaktørene avslo på
bakgrunn av om fattende undersøkelser. Artiklene
er fortsatt å finne i den vitenskapelige litteraturen.
En rekke uavhengige ekspertgrupper i regi av tidsskriftredaksjoner og etiske utvalg innen akademia
frikjente studiene for data-manipulasjon, men Lerchl
fortsatte bakvaskingen i vitenskapelige tidsskrifter og i media – og i bok på eget forlag. Heller ikke
rettsavgjørelser som gikk ham imot, stoppet kampanjen hans mot Hugo Rüdiger, som pågikk i 13 år.

Lerchl kan bli bøtelagt eller fengslet

Hanseatisk høyesterett Region Bremen kunngjorde sin
dom vedrørende påstandene om data-manipulering i
Rüdigers artikler i januar 2021. Alexander Lerchl tapte
nok en gang på alle punkter.
Domstolen pålegger Lerchl å stanse sin svertekampanje mot forfatterne av de to vitenskapelige
artiklene. Dommen, med trussel om bot på €250 000
eller 6 måneders fengsel for hver gang han heretter

Foto: Shutterstock

kommer med falske påstander om feil eller svakheter
i studiene, kan ikke ankes.
Alexander Lerchl har lenge vært en del av det
strålingsvennlige miljøet av forskere, og den best
finansierte laboratorie-forskeren innen radiofrekvent
stråling og helse i Tyskland og i hele Europa de siste
20 årene (gjennom det delvis industrifinansierte
forskningsprogrammet Deutches Mobilfunk).
Men IARC, kreftpanelet til Verdens helseorganisasjon (WHO) avslo hans søknad om medlemskap,
med interessekonflikt som begrunnelse. I kjent stil
protesterte han, uten å få gehør. WHO påpekte at
en vesentlig del av hans arbeid hadde som mål å
undergrave publikasjoner som viste helseeffekter
av radiofrekvent stråling. Her sto WHOs integritet i
strålingssaken på spill.

En viktig dom

Ved dommen i Bremen er sluttstrek satt for en
hemningsløs bakvaskelse av verdifull forskning.
To forskere fikk sine karrierer ødelagt. Den store
REFLEX-studien ble assosiert med fusk og forvist til
taushet. Ingen viser til REFLEX-resultatene, som i
tillegg til Rüdigers resultater også fant at DNAs evne
til å reparere seg ble redusert av mobilstråling.
Slik gikk det altså til at en internasjonal storsatsning
på forskning om mobilstråling og helserisiko ble
punktert, et overtydelig eksempel på at det å så tvil
om forskningen brukes aktivt for å beskytte mobilog
trådløsindustrien.

TAPTE I RETTEN: Alexander Lerchl risikerer bøter eller
fengsel om han kommer med falske påstander om feil eller
svakheter i studiene (Foto: ZDF)

Etter dommen i Hansa-retten i Bremen er det kanskje
rom for å hente REFLEX-studien fram igjen. Lerchl vil
nok tie i det offentlig rom. Han fikk støtte av rektoren
ved Jacobs-universitetet i en tidligere fase – en støtte
rektoren klokelig trakk tilbake og slettet alle spor av i
universitetets arkiver.
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RF stråling
og frie
radikaler
Henry Lai var for 26 år siden den første som viste at i
kke-ioniserende stråling kan skade DNA, sammen med
N.P. Singh. Kort tid etter at dommen i Hansa-retten
falt, publiserte Henry Lai en oppdatert oversikt over
RF-stråling og genskader.

REFLEX
studien

Fram til januar 2021 var det 361 artikler om temaet,
og 66 prosent av artiklene påviste skader. En utbredt
oppfatning blant forskere er at RF-stråling danner frie
radikaler (ROS) I og med at energien i strålingen er for
lav til å forklare skaden, må det finnes andre årsaker.
En sentral hypotese er at RF-stråling danner frie
radikaler (ROS), som forårsaker eller bidrar til utvikling
av kreft. I Norge sier DSA at det ikke finnes forskning
som viser helseskader av mobilstråling og wifi. De
kunne ha nytte av å møte i Hansaretten i Bremen.

Dette var et flernasjonalt initiativ med €3.1 millioner
fra EU for å analysere helserisiko ved mobiltelefoni. I
2002-2004 deltok forskere fra 7 land i prosjektet som
ble ledet av professor Franz Adlkofer ved Verum Foundation i München. I REFLEX-prosjektet ble det det ble
forsket på ikke-termiske effekter av 2G og 3G (Ikketermiske helseeffekter er effekter av stråling som ikke
har høy nok energi til å skade helsen gjennom oppvarming av kroppsvev.)
Resultatene i Reflex prosjektet viste at SAR-verdier
på 1.3 Watt per kg, typisk for mange mobiltelefoner,
påførte celler i menneskekroppen – og særlig DNA
– tydelig skade i form av enkle og doble brudd, og
følgelig kunne forårsake kreft.
Disse banebrytende resultatene fikk en kort levetid,
ikke fordi de ble avkreftet i andre studier, men fordi forskerne i prosjektet ble anklaget for å forfalske
dataene.
Les mer om studien her:
: https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-showsdnadamage-caused-by-radiation-from-wireless-devicesand-mobile-phones/
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Henry Lai (Foto: Seattle Magazine)

EMF CONSULT - Skjermingsprodukter som garantert, og
målbart, reduserer elektromagnetiske felt, inkludert 5G.
Hjemme og på kontoret
•
•
•
•
•
•
•
•

Skjermende maling
Skjermende stoffer
Baldakiner - sovetelt
Vindusfolie
Lavstråle-router
Lavstråletelefon
Lavstrålelamper
Lavstråle panelovn

På reise
•
•
•
•
•

Skjermende klær
Soveposer
Tepper
Air-tube ørepropper
Mobiltelefonbeskyttelse

Ved datamaskinen
•
•
•
•
•

Beskyttelse til datamaskin
og nettbrett
Briller med blålysfilter
Skjermende PC-underlag og
tepper
USB jordingsledning
Lavstråle arbeidslampe

Lavstrålehus-produkter
•
•
•
•
•
•
•
•

Skjermede kabler og
installasjonsrør
Nettavkoblere
«Skitten strøm»-filter
Belysning
Data/tele-erstatning for
kobbernettet
Maling og gardiner
Panelovner
Røykvarsler

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.
FELO-medlemmer får 5% rabatt på kjøp direkte i nettbutikken, ta kontakt for «rabattkupong».
E-post: info@emf-consult.no
Telefon: 32 87 94 05 (08 - 16 på hverdager)
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Tesla’s curse
anbefales!
Kriminalromanen «Tesla’s curse» er spennende, interessant – og absolutt lesverdig!
TEKST: BENTE GILBU TILSET

Handlingen starter på en vitenskapelig konferanse
om trådløs teknologi. Hit kommer den energiske og
egenrådige forskeren Britta Gunnerius for å legge
frem revolusjonerende funn om skader fra trådløs
teknologi. Før hun rekker å presentere resultatene,
dør hun under mystiske omstendigheter. Dette er
utgangspunktet for en spennende og underholdende kriminalroman.
På konferansen er også Brittas mentor, den idealistiske forskeren Benjamin Blomqvist. Han har et
brennende engasjement for el-overfølsomme. Boka
følger hans historie og viser hvordan innsatsen hans
fører til tap av forskningsmidler, laboratorier og
kontorplass, beskyldninger om underslag og regelrette trusler.
I tillegg blir vi kjent med rakettforskeren Astrid
Haarde, som oppsøker Benjamin for å få hjelp når
hun blir el-overfølsom. Hun må gi opp jobben hun
elsker og starter etter hvert foreningen PEDER (Peoples Defense Against Electromagnetic Radiation) for
å kjempe mot den økende strålingen i samfunnet.
Alt i alt er dette en spennende krim, med innvevde
intriger og kjærlighetshistorier. Personbeskrivelsene
er kostelige, og en rekke absurde situasjoner er
beskrevet med massevis av kjærlighet og humor.
Gravejournalisten Lasse Liljenkrantz avdekker etter
hvert hva som har skjedd. Jeg vil ikke røpe den overraskende løsningen, den får dere lese selv.
Forfatteren vil mye mer med boka! Hun har gjort et
imponerende arbeid for å finne bakgrunnsinformasjon og bruker historien til å veve inn fakta om
bl.a. ICNIRP, om grunnlaget for myndighetenes
grenseverdier, om vitenskapelig litteratur som viser
ikke-termiske effekter av stråling og om el-overfølsommes symptomer og livssituasjon. Boka er
dessuten sterkt inspirert av virkelige personer. Olle
Johansson, Sissel Halmøy, Einar Flydal og en rekke
av deres aktiviteter er lett gjenkjennelig for oss
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SPENNINGSROMAN: Tesla´-s Curse er en økologisk krimroman som kobler forskning om skadelig stråling til mord.

S t r å l e ve t t 02 2 1 | B o ko m t a l e

Teslas forbannelse
(Tesla’s Curse på engelsk)
En økologisk krimroman som ble nylig
utgitt av MalinaPress.
Boka ble omtalt i Strålevett 01/21, sammen
med intervju med forfatteren Nina Witoszek.
Boka kan kjøpes på Amazon.de eller ved
å kontakte markedsansvarlig i Norge,
Sissel Halmøy på epost: sissel@softworks.no
eller telefon: 66 90 49 22/92 08 58 70.
Prisen er ca. 160 kr. + frakt.

“... revet med av historien og syntes at boka
var spennende, informativ og underholdende.”

«i miljøet». Dette er en hyggelig bonus, selv om man
kan bli litt dis-trahert av å lure på hva som er sant
og hva som er oppdiktet!
Boka har en frodig engelsk språkføring. Dette er til
glede for mange, men vil sannsynligvis være et lite
hinder for dem som ikke er vant til å lese engelsk.
Vi får håpe på en norsk oversettelse! Enkelte skrivefeil trekker inntrykket litt ned. Disse er rettet i den
nyeste utgaven. Fonten er hyggelig, godt lesbar og
bidrar til en positiv leseropplevelse.
Fordi jeg selv er såpass engasjert i FELO – og
dermed ikke helt «uhildet», fikk jeg min yngste
datter til å lese boka. Hun ble også revet med av
historien og syntes at boka var spennende, informativ og underholdende. Dermed kan jeg trygt anbefale den til et bredere publikum!

MILJØINTRESSERT: Forskeren og forfatteren Nina Witoszek
har lenge vært opptatt av skadevirkninger i miljøet som
kan true vår fremtid. (FOTO: Nina Witoszek)

U T G A V E 2 2 0 2 1 | 31

RETURADRESSE:

Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:

VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv

Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser

Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser
som i Europa.

Helse

Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling.
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine,
Vil du snakke med oss?
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor!

FELOs kontakttelefon
Sikkerhet Tlf.
og sårbarhet
I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et
33 48 13 00

tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på
Telefontid:
natta for å holde
strømregningen nede.

«Bli en støttespiller
- annonser i Strålevett!»

Fredager kl. 10-14

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere.
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754.

Epost: post@felo.no
Betjenes
av- Erik
AvnskogSAMMEN ER VI STERKE
STØTT VÅRT
ARBEID
BLI MEDLEM.
www.stoppsmartmaalerne.no
og Vibeke Dahl Skelton

Vi støtter FELO i deres
arbeid med å fremme
el-overfølsommes rettigheter

