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Uro i strålevernets leir?
Den 30. september var det møte i Samarbeidsforumet mellom offentlige etater om elektromagnetiske felt (EMF) og helse. Dette møtet var
forbeholdt de tre faste etatene Helsedirektoratet,
Folkehelsa (FHI) og DSA (Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet).
Temaet for møtet var behov for ny kunnskapsgjennomgang på feltet. Det overrasker ikke at
dette var temaet – bare to uker etter at frivillige
organisasjoner i USA vant fram i sitt søksmål mot
Federal Communications Commission (FCC). FCC
fikk en knusende dom mot seg. Les mer om dette
på side 24 i denne utgaven.
Medlemmene i Samarbeidsforumet hadde ulike syn
på om det var behov for en kunnskapsoppdatering
her til lands. DSA mente det ikke er faglig grunnlag
for en ny, omfattende kunnskapsoppdatering,
og begrunnet dette med at det er lite trolig at en
oppdatering vil konkludere annerledes enn
eksisterende internasjonale rapporter. FHI foreslo
en form for oppdatering som tar med 5G og annen
ny teknologi, men hadde av forståelige grunner ikke
ressurser til dette i disse pandemi-tider.
FHI, DSA og Helsedirektoratet ble enige om at det
bør gjøres en begrenset kunnskapsoppdatering, der
også nye teknologier som for eksempel 5G berøres.
Betyr dette at 5G rulles ut uten at FHI og DSA har

«Medlemmene i Samarbeidsforumet hadde ulike syn på om
det var behov for en kunnskapsoppdatering her til lands.»
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«berørt» 5G i forkant? Det er uklart hva som menes
med «berøre», men DSA ser ut til å legge seg tett
opp til FCC når det gjelder forvaltningssvikt.
DSA foreslo en gjennomgang av hvorvidt
anbefalinger fra FHI-rapporten fra 2012 er gjennomført. 2012-rapporten anbefalte blant annet at
el-overfølsomme ikke skal få hjelp med tilpasning
til strålingsmiljøet. Denne anbefalingen er rett og
slett et overgrep mot el-overfølsomme, og vil bli
stående som en skamplett innen forvaltningen av
stråling og helse.
Heldigvis er det mange arbeidsgivere som ikke
kjenner til eller har brydd seg med denne anbefalingen. En av disse arbeidsgiverne er Den norske
stat, som har som mål å ha minst 5 prosent ansatte
med funksjonsnedsettelse. For Staten er alle søkere
som sier at de trenger tilpasning å regne som
personer med en funksjonsnedsettelse.
Kaktus til DSA – Blomster til Staten..
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Her får du en presentasjon av hele det nye styret.

Sosialt samvær og læring går hånd i hånd når
FELO-medlemmer møtes fysisk, eller på web.
Her er noen smakebiter fra høstens program.

Hvilken betydning får dette for deg?

Slik gjør du det - trinn for trinn.

Siden sist fra styret, årsmøteprotokollen, hjelp til
avmagnetisering, tilbud om opphold på strålevennlig
hotell og tips fra medlem til medlem.

Sigrun var høyt verdsatt og viktig for FELO i mange år.

Når forvaltningen har mistet retningen, står juridiske
søksmål igjen som et viktig virkemiddel.

28

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!
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Ålens vandringer i jordens magnetfelt

Slik arbeides det i forbindelse med ankesaken i Lagmannsretten.

Hvordan klarer ålen å navigere? Forskere mener dette
kan ha sammenheng med jordens magnetfeltstyrke.
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Aktuelt
Her er det nye
FELO styret
FELO fikk nytt styre på
årsmøtet 9. september.
Styrets mål er å hjelpe
andre el-overfølsomme, og
å jobbe for våre rettigheter.
FOTO: PETER FIGUEIREDO
OG MADS TILSET

De fleste i styret har vært eloverfølsomme i mange år og
kjenner godt til utfordringene
medlemmene våre møter i
dagens samfunn.

Solveig Glomsrød er gjenvalgt
som leder av FELO. Hun er
utdannet samfunnsøkonom og
arbeider nå prosjektbasert som
forsker ved CICERO Senter for
klimaforskning. Solveig har det
overordnede ansvaret for alt som
skjer i FELO og er den som uttaler
seg på vegne av foreningen. Hun
er også redaktør for Strålevett.
Informasjon om strålingsproblematikk til media, allmennheten, politikere og myndigheter
står sentralt i arbeidet hennes.
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Foto: Mads Tilset

Jørgen Holst er gjenvalgt som
kasserer. Han er utdannet sivilingeniør og har arbeidet med
undervannsutbygginger i Statoil
før han ble pensjonist. Jørgen
sørger for orden i økonomien
vår og er sterkt involvert i å skaffe
penger til foreningen via søknader om momskompensasjon og
tilskudd fra Bufdir.

Bente Gilbu Tilset er gjenvalgt
sekretær, og kjenner FELO godt.
Hun har lang fartstid både som
vara og styremedlem. Bente
har en doktorgrad i uorganisk
kjemi og materialvitenskap og
jobbet med forskning på SINTEF
inntil el-overfølsomheten satte
en stopper for det. Hun holder
orden på innkallinger, sakslister
og referater.
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Erik Avnskog er gjenvalgt
styremedlem. Han er musiker
og lydtekniker. I tillegg har han
utdanning innen psykoterapi
og ernæring. Som lydtekniker
kan Erik spesielt mye om skittenstrøm. Han er opptatt av at
medlemmene skal ha tilrettelagte
møteplasser. Erik organiserer
uformelle medlemsmøter hvor vi
kan utveksle erfaringer og hjelpe
hverandre til en bedre hverdag,
julebord og er medarrangører for
webinarene våre. Han betjener
også eposten vår (post@felo.no)
og FELOs kontakttelefon,
sammen med Vibeke.

Åse Hammer er gjenvalgt som
styremedlem. Hun er utdannet
fotograf. Åse fortsetter jobben
med å holde FELOs medlemsliste
oppdatert og sender ut felles
eposter til medlemmene våre.
Hun er godt informert om
personvernregler og annet som
er relevant ved håndtering av
medlemsinformasjon. I tillegg
bidrar hun til utvikling av våre
websider.

Vibeke Dahl Skelton er gjenvalgt
som vara i FELO
styret. Hun er
siviløkonom og
gartner/ hagedesigner. I tillegg
har hun en mastergrad i reiselivsledelse. Vibeke
driver Vestfold Hagedesign og
jobber deltid i naturbarnehage.
Hun er FELOs blide ansikt utad.
På fredager betjener hun eposten
vår (post@felo.no) og FELOs
kontakttelefon. I tillegg har hun
ansvaret for utlån av FELOs
baldakiner.

Britt-Alise
Hjelmeland er
gjenvalgt som
vara. Hun har
magistergrad
i etnologi med
støttefag i
arkeologi, kunsthistorie og tysk. Britt-Alise jobber
som bygningsantikvar med fredet
og vernet bygningsmasse. I FELO
bidrar hun i forbindelse med
arrangementer og med innspill til
Strålevett.

Anna-Inga Haugtrø er nyvalgt
styremedlem og bor ute i
havgapet på Smøla. Hun er
utdannet innen samfunnsgeografi, musikk og kunst, jobber
som kulturskolelærer og er mor
til en 2-åring. Inga mener at
el-følsomhet er et samfunnsproblem, og ikke utelukkende
et problem for enkeltindivider.
Biologien vår er slik at kroppen
blir påvirket om vi merker det
eller ikke. Hun føler spesielt et
ansvar ovenfor barn og unge som
ikke har mulighet til å informere
eller beskytte seg selv, og ønsker
derfor å jobbe med informasjon
opp mot barnehager og skoler.

Ragnvald Andås
er valgt som vara
i FELO styret. Han
er fra Volda.
Ragnvald ønsker
mer fokus på
el-overfølsomhet
og et sterkere
lokalt engasjement.
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Dette handler webinarene våre om
FELO har i samarbeid med Odd Magne Hjortland i gjennomført fem webinarer i 2021.
Disse vil bli publisert på felo.no etter jul.
TEKST: ERIK AVNSKOG

1.

2.

3.

Elektromagnetiske
felt og helse - vår
strålende hverdag.

Elektromagnetiske felt grunnleggende tema.

Høyfrekvent stråling
er i konstant økning i
samfunnet.

En introduksjon til EMF og helse.
•
•
•
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Har du helseplager som du
ikke har en forklaring på?
Våkner du trett om morgenen, og du forstår ikke
hvorfor?
Kommer du ofte sliten hjem
fra jobb, og du forstår ikke
hvorfor?

Rundt alt elektrisk utstyr og alle
strømførende ledninger finnes
det elektromagnetiske felt. I dette
webinaret gikk vi gjennom følgende grunnleggende informasjon:
Temaer i dette webinaret:
•
•
•
•
•

Hva er elektromagnetiske felt
Forskjell på lavfrekvens- og
høyfrekvens EMF
Stråling og felt – hva er hva?
Benevnelser og måleverdier
Kunstig menneskeskapt EMF
vs. naturlig EMF

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, så som trådløse
nett, trådløse telefoner, smart-TV
og smarthus-løsninger. Temaer i
dettewebinaret:
•
•
•
•

Hva er høyfrekvent elektromagnetiske felt/stråling
Frekvenser og kilder
Benevnelser og måleverdier
Måling og skjerming
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4.

5.

Lavfrekvente felt

“Skitten strøm”

er knyttet til det elektriske anlegget og utstyr koblet til dette, og
vi er omgitt av disse feltene stort
sett hele dagen. Erfaring viser at
de aller fleste el-overfølsomme
reagerer på elektriske felt selv
uten å være bevisst på disse.
Temaer i dette webinaret:
•
•
•
•

Hva er lavfrekvente elektromagnetiske felt/stråling?
Frekvenser og kilder
Benevnelser og måleverdier
Måling og skjerming

Spenningsstøy, populært kalt
«skitten strøm» er knyttet til det
elektriske anlegget og utstyr
koblet til dette. Denne «skittenstrømmen» ligger i det elektriske
feltet som omgir alle ledninger
i boligen og er en ekstra
stressfaktor som enkelte
el-overfølsomme kan reagere på.
Temaer i dette webinaret:
•
•
•
•

Hva er «skittenstrøm»
Typiske støykilde
Målemetoder
Reduksjon – filtrering

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.

#2

Strålevett

2021

MEDLEMSBLAD FOR FELO

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost.
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
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Tingretten tok ikke stilling til helsefare ved AMS-stråling. Hva skjer nå?
5G motstanden
/ Mannen
medVelg
myeriktig
på hjertet/
/ Lyst
til å lære? Blivokser
med på
webinarer/
LED-lys /
Kobbernettet
legges ned. Hva
kan du forbannelse»
gjøre? / Fotoutstillingen
Bokanmeldelse
av «Teslas
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Kommunene innfører
fjernavleste vannmålere
Hva betyr dette for deg? Hvilken teknologi brukes,
og kan du velge dennye vannmåleren bort
om du skulle ønske det?
TEKST: BENTE GILBU TILSET FOTO: EMF CONSULT

Mange kommuner har begynt å installere fjernavleste vannmålere. De fleste målerne i det norske
markedet er klargjort for en standard som heter
«Open Metering System» (OMS). I dette systemet er
det flere forskjellige metoder for å overføre data fra
boligens vannmåler til kommunens datasystemer.
De mest aktuelle løsningene for fjernavlesing er:

Driveby

Her er det en bil som kjører gjennom nabolaget
og plukker opp signalene fra vannmålerne. Dette
brukes allerede i mange europeiske byer og gir en
effektiv registrering av data. Vannmåleren må sende
signaler med en rekkevidde på 2-300 meter. Data
må sendes hyppig (ca. hvert 16. sekund), slik at
kommunen kan gjøre avlesninger «når som helst».

Via smartmåler (AMS)

Hvis man har AMS med sendefunksjon, kan dataene
fra vannmålerne sendes via denne. Vannmålerstanden sendes sjeldnere enn data om strømforbruket.
Vannmåleren vil dermed ikke gi noen stor tilleggsbelastning.

«Long range» (LoRa) nettverk

Vannmåleren sender målerstanden til en egen LoRa
basestasjon som kan være plassert inntil 15 km fra
boligen. Denne basestasjonen samler data fra alle
boligene i området og videresender til kommunens
systemer. Med denne løsningen trenger man ikke
sende data så ofte, men signalet må ha større rekkevidde (være sterkere) enn for «driveby» løsningen.

«Narrowband IoT» (NB-IoT)

Denne løsningen ligner på LoRa-systemet, men i
stedet for å sette opp egne basestasjoner for
datainnsamling, benytter man mobil-nettet. Da må
man installere et SIM-kort i vannmåleren, noe som
gjør dette til en relativt dyr løsning for kommunen.
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Om selve målerne

Det er mange leverandører av fjernavleste
vannmålere. De fleste bruker en av de fire nevnte
kommunikasjonsløsningene og sender i frekvensområdet 868-870 MHz.
Målerne er ikke koblet til strømnettet, men benytter
batteri til strømforsyning. Disse har en estimert
levetid på ca. 15-16 år. For å spare batteriene, er
sendereffekten vanligvis lav (mellom 3 og 25 mW),
og de sender sjelden. Mange sender bare noen få
ganger per dag, og i enkelte tilfeller sender de bare
hver 14. dag eller hver måned.

Strålingseffekten

De fleste vannmålere plasseres et stykke unna
oppholdsrom. Strålingseffekt avtar med økt avstand.
Strålingen to meter fra en vannmåler som sender på
maksimal effekt (25 mW), vil være ca. 500 μW/m2.
Ved minimum sendereffekt (3 mW), vil strålingen
være ca. 60 μW/m2. Hvis måleren er montert bak
en vegg, dør eller under gulv, vil strålingseffekten
reduseres til under halvparten av disse verdiene.
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Oppsummering

For å spare batteriet, er de fleste fjernavleste
vannmålerne satt opp til å sende relativt sjelden
og med lav sendereffekt. I tillegg er de vanligvis
plassert lengre unna oppholdsrom enn f.eks. en
AMS strømmåler. I de fleste tilfeller vil derfor den
totale strålingsbelastningen fra fjernavleste
vannmålere være relativt liten.

Fjernavleste målere
•

Myndighetene har definert kravene til
vannmålere i «Forskrift om krav til
vannmålere», FOR-2007-12-21-1745

Kontrollmåling i regi av FELO

•

Det er verdt å merke seg at forskriften
ikke krever at vannmåler MÅ være
fjernavlest

•

Hver enkelt kommune/fylke har sine
egne forskrifter for vannforsyning,
vannmålere og gebyr. Dermed
bestemmer de også hvilken teknologi
som skal benyttes til avlesning av
måledata

•

Ta kontakt med din kommune for å få
vite mer om den løsningen de har valgt

Odd Magne Hjortland i EMF Consult har på oppdrag
fra FELO skrevet to rapporter om disse målerne.
Den ene rapporten gir en oversikt over forskjellige
typer teknologi som benyttes til avlesningen.
Den andre rapporten viser måling av strålingsnivå
fra en vannmåler av typen Qalsonic W1, med sendefrekvens 868 – 870 MHz og maksimal sendereffekt
25 mW. Ifølge Asker kommune sender den korte
signaler på under to sekunder hver sjette time.
Kontrollmålingen viste at den oppgitte informasjonen var riktig.

Du kan søke fritak

For deg som ikke ønsker en ny strålingskilde inn
i boligen, vil det være mulig å søke om fritak fra
fjernavlest vannmåler. Da installeres en mekanisk
måler som må leses av manuelt, og man må selv
rapportere inn målerstanden til kommunen. En del
kommuner har varslet at de vil ta gebyr for å opprettholde muligheten til manuell avlesning, men
FELO kjenner ikke til at det er noen som
har begynt å kreve inn dette gebyret ennå.

Dette svarte kommunene

FELO har sendt brev til alle landets kommuner
og bedt om at kommunen tar hensyn til våre
medlemmer og er lempelig med å gi gratis fritak
for installasjon av fjernavlest vannmåler.

14 kommuner har svart så langt: Trondheim, Alver,
Kragerø, Bærum, Bodø, Larvik, Øyvar, Lødingen,
Etna, Sandefjord, Drammen, Oslo, Ørsta og Etne.
Åtte av kommunene svarer at de ikke behandlet
temaet ennå. To av kommunene svarte at de ikke
hadde planlagt dette ennå, og fire av kommunene
svarte at det ikke foreligger krav om fjernavlest
vannmåler per dags dato. Alver og Sandefjord
kommune svarte i i tillegg at de har forståelse og
ønsker å tilrettelegge for el-overfølsomme kunder.
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Har du IP-telefon?
Husk å jorde
modemet!
TEKST: BENTE GILBU TILSET

Har du IP-telefon, er den sannsynligvis
koplet med telefonledning til et modem.
Dersom modemet ikke er jordet, kan
telefonen lades opp og bli omgitt av et
høyt elektrisk felt. Dette er det flere
el-overfølsomme som ikke tåler.

Test telefonen:

Legg måleinstrumentet på et bord og noter verdien
av det elektriske feltet (V/m). Legg deretter telefonrøret ca. 2 cm fra måleinstrumentet og mål på nytt.
Dersom det elektriske feltet har økt vesentlig, kan
dette reduseres ved å kople en jordledning i USBinngangen på modemet (dersom ditt modem har
en slik USB-inngang).
Jordledninger bør være relativt korte, ellers vil de
ikke fungere etter hensikten, maks 2 meter.
Ledninger med 2 m lengde kan kjøpes hos:
•
EMF Consult
(www.emf-consult.no, tlf. 32 87 94 05)
•
Baldron
(www.baldron.org, tlf. 64 94 35 77)

Du bør også måle når
du jorder modemet:

Gjenta den tidligere målingen: Legg måleinstrumentet på bordet og mål det elektriske feltet.
Legg telefonrøret 2 cm fra måleinstrumentet og mål
på nytt. Deretter lar du telefonrøret ligge stille mens
du kopler til jord på modemet som beskrevet under.
Sjekk at det elektriske feltet reduseres betydelig når
du kopler utstyret til jord. Da vil du få dokumentert
om tiltaket har ønsket effekt.
NB: Dette tiltaket vil kun fungere dersom du kopler
USB-jordledning til jordet stikkontakt.
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PC’er og annet utstyr med USB-inngang kan også
jordes med disse ledningene, så det kan være lurt
å kjøpe flere. Om du kopler flere enheter til jord på
denne måten, må du passe på at det ikke oppstår en
«loop» som kan forverre situasjonen. Dette ser du
enkelt ved å hele tiden følge med på måleapparatet
når du kopler til utstyr.

Trinn for trinn
Kopling er veldig enkelt. Slik gjør du det.
Ledningen har en USB-kontakt (venstre)
og en jordingsplugg (høyre).

Jordingspluggen
settes
i jordet
stikkontakt

USB-kontakten settes i USB-inngangen
(nr. 2 fra venstre) på modemet
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Minneord om
Sigrun Brænd
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD OG BENTE GILBU TILSET

Sigrun Riiser Brænd gikk bort 1. august
2021, 88 år gammel. Sigrun var høyt
verdsatt og viktig for FELO i mange år.
Familien sto i sentrum for hennes liv, og våre tanker
går til dem som har mistet en fantastisk ektefelle,
mor, svigermor og mormor. I tillegg hadde Sigrun en
«storfamilie» i Foreningen for el-overfølsomme (FELO)
som fikk glede av hennes fabelaktige engasjement.
Sigrun ble rammet av el-overfølsomhet etter et yrkesaktivt liv som IT-lærer. Hun kunne ha valgt å finne
praktiske løsninger og leve en skjermet tilværelse i ro
og mak. I stedet valgte hun, i en alder av 70 år, å bruke
sin kompetanse og ungdommelige energi til å hjelpe
andre i samme situasjon.
I 2004 var Sigrun nytt medlem i FELO og sa seg villig
til å bli med i styret – hvis vi trodde hun ville klare
jobben. Lite ante vi da om hvilken drivkraft vi fikk med
på laget. Sigrun satte sitt tydelige preg på FELO som
styremedlem og sekretær gjennom mange år. Hun var
FELOs varme hjerte og øste av sin tid og sitt overskudd
for å hjelpe andre. Sigrun var en drivkraft når det
gjaldt å finne tekniske løsninger og var i dialog med
spesialister innen elektromagnetiske felt og stråling
om praktiske råd. Disse rådene delte hun sjenerøst
med medlemmene direkte og gjennom nyhetsbrev og
medlemsblad.

Sigrun Brænd Foto:

Etter hvert ble det vanskelig for Sigrun å oppholde seg
utenfor eget hjem, og hun kunne ikke lenger delta på
styremøter. Hun fortsatte likevel som varamedlem og
fulgte engasjert med på styrets arbeid. Helt til det siste
hadde hun ansvar for å sende «velkomstpakker» til
nye medlemmer.
Sigruns optimisme, gode humør, stå-på-vilje og hjertevarme var til stor glede og inspirasjon for oss alle.
Vi takker for alt hun var for el-overfølsomme i Norge.
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Går veien
til et levelig
strålingsmiljø
gjennom retten?
FOTO: Shutterstock

Mye tyder på det. I flere viktige
miljøspørsmål hvor politikere og
myndigheter har mistet retningen,
står juridiske søksmål igjen som
et viktig virkemiddel, slik som i
klimaspørsmålet.
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Rettssakene som
kan sette presedens
Stadig flere rettstvister handler om helseskadelig stråling.
Dette kan få konsekvenser for forvaltningen.
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Foto: Shutterstock

Lovverket rundt telekommunikasjon variere mellom
land, men felles for dem er gjerne at industriens interesser skulle sikres på bekostning av andres rettigheter.
Dessuten henger ny forskning om helse- og miljøskader
over bransje og myndigheter som et Damocles-sverd
– både rammevilkår og forbrukernes atferd kan settes i
spill. Hvis en rettskraftig dom setter en nasjonal strålevernmyndighet på plass, kan uroen bre seg raskt.
Rettslige søksmål har lenge vært reist i klimasammenheng, hvor energibransje og myndigheter ikke har
innfridd egne forpliktelser.
Til nå har miljøorganisasjoner og borgerinitiativ rundt om
i verden reist 1800 klimasøksmål. Først ga søksmålene
få resultater, men de siste par årene er det avsagt
flere dommer som pålegger nasjoner og oljeselskaper
tydelige krav om reduksjon i klimagassutslippene.
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Smart søksmål i California

Når det gjelder stråling kom det første, sterke signalet
i rettssaken mellom Berkeley kommune i California
og bransjeorganisasjonen for trådløs-industrien (CTIA)
i USA.
Striden sto om Berkeley kommune hadde rett til å
kreve at forhandlere av mobiltelefoner satte opp skilt
i forretningen om produsentenes advarsler og
anbefalinger om forsiktig bruk – så langt godt gjemt
i liten skrift i bruksanvisningen.
Saken gikk til høyesterett og Berkeley kommune
fikk medhold.
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– Strålingsmyndigheten
i USA mistet all respekt
Et nytt høydepunkt kom nylig i en historisk rettssak mot
selve strålingsmyndigheten Federal Communications
Commission (FCC) i USA. FCC har som oppgave å
fastsette grenseverdier, sette tekniske standarder
og utforme lovverket rundt utbygging av mobilnettet.
Dette tilsvarer oppgaver som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har i Norge.
Søksmålet mot FCC ble reist av Environmental Health
Trust (EHT) i samarbeid med flere frivillige organisasjoner
og basert på innsamlede midler som også FELO bidro til.
Anklagepunktet var at FCC opprettholder sine gamle
retningslinjer (grenseverdier) fra 1996, men glatt
ignorerer de siste 25 årenes forskning som viser skade
på menneskers helse og naturmiljøet av radiofrekvent
(RF) stråling fra mobiltelefoner, wifi og annet trådløst
utstyr.

Delseier i retten
Den 13. august i år falt dommen som ga en oppsiktsvekkende delseier til de frivillige organisasjonene. Den
føderale domstolen i delstaten Columbia krevde i sin
dom at FCC må begrunne hvorfor de holder fast ved
sine påstander om at retningslinjene gir en adekvat
beskyttelse mot skade fra radiofrekvent (RF) stråling
på andre områder enn kreft.
Dommen inneholdt tre megetsigende punkter som
FCC avkreves en begrunnelse for:

•

•

•

FCC må gi en begrunnet forklaring på hvorfor
de holder fast ved sine testprosedyrer som
skal sjekke om mobiltelefoner og annet
bærbart elektronisk utstyr oppfyller kravene.
Domstolen pålegger FCC å redegjøre
for virkningene av RF-stråling på barn og
helsevirkninger av langvarig eksponering,
gitt den allestedsnærværende trådløse
teknologien som har kommet siden FCC sist
oppdaterte retningslinjene.
FCC skal ta for seg virkningene av RF-stråling
på miljøet.

– Et karakterdrap
Retten er klar på at den ikke tar stilling til den
vitenskapelige debatten om stråling og helse, den
bare slår fast at FCCs overflatiske analyse av konkret
framlagt bevis (forskning!) var utilstrekkelig etter
loven (Se dommens konklusjon i faktaboks 1).
Dette er verken mer eller mindre enn et karakterdrap
på et offentlig forvaltningsorgan med høy prestisje.
Det er vanskelig å se hva FCC ikke har feilet på.
Det første kravet fra domstolen gjaldt testprosedyrer
for mobiltelefoner, en kjerneoppgave for FCC.
Hva er så galt med FCCs tester? FCCS tar ikke hensyn
til at mobiltelefoner nå ofte bæres tett inntil kroppen
og har altså ikke målt eksponeringen slik mobiler
brukes under realistiske forhold. Allerede i 2016 kom
det et EU-direktiv som påla produsentene å måle
eksponering maksimalt 5 millimeter fra kroppen.

Foto: Shutterstock
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Hva med samfunnsoppdraget?
Dette direktivet kom etter at Frankrikes myndighet
innen RF-stråling hadde testet 300 ulike mobiltelefoner i perioden 2012 til 2016 og funnet at en
stor andel mobiler strålte mer enn tillatt – i noen
tilfeller langt mer. Retten syntes nok det var
betenkelig at FCC ikke var like ansvarlig i å ivareta
kjerneoppgaven sin.
Når de mest opplagte tekniske oppdragene blir
ignorert, hva da med hele samfunnsoppdraget som
er å beskytte USAs befolkning mot helseskadelig
stråling? I punkt (ii) og (iii) i dommens konklusjon
kommer retten med sine bekymringer og slakter
FCCs totale mangel på ansvarlig forvaltning, blant
annet for overflatisk analyse av fremlagt bevis
(forskning).

Foto: Shutterstock

FCC-dommens konklusjon i rettens eget
språk – en skikkelig skjennepreken!
«Av de grunner som er gitt ovenfor, gir vi henstillingene delvis rett og pålegger Kommisjonen [FCC]
å gi en begrunnet forklaring på sin fastholdelse av
påstandene om at dets retningslinjer gir adekvat
beskyttelse mot skadelige virkninger fra eksponering for radiofrekvent stråling på andre områder enn
kreft.
[FCC] må særlig (i) gi en grunngitt forklaring for sin
beslutning om å holde fast ved sine testprosedyrer
[som brukes] for å fastslå om mobiltelefoner og
andre bærbare elektroniske enheter er i samsvar
med retningslinjene, (ii) ta for seg virkningene av
RF-stråling på barn, helsekonsekvensene av langvarig
eksponering for RF-stråling, allestedsnærværet av
trådløse enheter og andre teknologiske utviklinger
som har skjedd siden Kommisjonen [FCC] sist oppdaterte sine retningslinjer, og (iii) ta for seg virkningene av RF-stråling på miljøet.
Vi gjør det uttrykkelig klart at vi tar ikke stilling i den
vitenskapelige debatten om helse- og miljøvirkninger
av RF-stråling — vi bare slår fast at Kommisjonens
overfladiske analyse av konkret framlagt bevis var
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utilstrekkelig utfra loven. Som dissensen angir, kan
det være gode grunner til at ulike studier som er lagt
fram, av hvilke vi bare har sitert noen få her, ikke
berettiger endringer i Kommisjonens retningslinjer.
Men vi kan ikke levere begrunnelsene i byråets sted,
se SEK v. Chenery Corp., 318 AMERIKANSKE 80, 87-88
(1943), og Kommisjonen har her [i denne saken] ikke
klart å gi noen begrunnelser som vi kan akseptere.»

«Dommen er verken
mer eller mindre
enn et karakterdrap
på et offentlig forvaltningsorgan med høy
prestisje»
Teksten er oversatt av Einar Flydal
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Er USAs lovverk rundt telekommunikasjon
i strid med USAs grunnlov?
Med utbyggingen av 5G har rettsløsheten omkring stråling
fra trådløsinfrastruktur blitt særdeles tydelig.

Foto: Shutterstock

I USA har det kommet sterke reaksjoner mot at
bransjen fritt kan overkjøre lokaldemokratiet og
delstatenes eget rettssystem. Høyesterett i New
Mexico skal nå vurdere om Telecommunications
Act, som Kongressen vedtok i 1996, er i strid med
Grunnlovens første tilføyelse.

Dette sier loven

Loven om telekommunikasjon fritar telekomindustrien for alt ansvar for skade, død og skade på
eiendom. Loven forbyr stater og lokale myndigheter
å påvirke plassering og utbygging av trådløse installasjoner på grunnlag av miljøvirkninger av radiofrekvent
stråling så lenge anleggene ikke bryter med
Kommisjonens (FCCs) regulering av slik stråling.
Innføringen av 5G gjorde det helt klart hva dette kan
bety. Santa Fe Alliance for Public Health med Arthur
Firstenberg blant initiativtakerne var raskt ute med
å stevne myndighetene i Santa Fe for den føderale
tingretten da by-regjeringen i 2018 ga utplassering av
antenner forkjørsrett foran alle arealbruksreguleringer
og tildelte 5 telekomselskaper rett til å sette antenner
hvor som helst i gater og på fortau.
Saken har nå nådd Høyesterett, og Alliansen vil ha retten
til å vurdere om Seksjon 704 i Telekommunikasjonsloven
av 1996 bryter med rettigheten til adgang til rettsappara-

tet som garantert i Grunnlovens Første Tilføyelse:
Om «miljøvirkninger» betyr «helseeffekter»
i Seksjon 704.

Trojansk hest?

Heller ikke dette søksmålet gjelder spørsmålet om
RF-stråling er helseskadelig eller ikke, derimot rettes
søksmålet mot svakheter i forvaltningen, eller uklare
begreper. For eksempel kan punkt 2) se ganske tilforlatelig ut, men hvis «miljøvirkninger» ikke betyr
helsevirkninger, betyr det at telekombransjen plutselig
sitter med ansvar for helseskader og død som kan
følge av strålingen.
At lovteksten bare nevnte «miljø» var sikkert
beleilig i sin tid for å unngå oppmerksomhet om
mulige helseskader. Spørsmålet er om ordvalget
kan ende som en Trojansk hest, den store trehesten
som innbyggerne i Troja, ifølge Homer, tok imot som
en gave og åpnet byporten for, og som vel innenfor
porten åpnet lemmene og slapp ut et kobbel av greske
soldater, motparten i den trojanske krigen for rundt
tre tusen år siden.
Dersom høyesterett bekrefter punkt 1) settes hele
reguleringen av trådløs infrastruktur i spill. Der blir
utvilsomt spennende å se hvordan høyesterett
dømmer i saken.
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Har en slik dom over USAs
strålevern noe å si for oss?
ICNIRP er i tett tospann med FCC når det gjelder grenseverdier.
ICNIRPs retningslinjer ligger tett opp til FCCs
anbefalinger og følges av Norge og flere andre land.
FCC er et forvaltningsorgan som kan settes under
lupen av rettsapparatet i USA.
ICNIRP, derimot, er en privat tysk stiftelse uten
vitenskapelige ansatte hvor medlemmene oppnevner
seg selv. I likhet med FCC har ICNIRP holdt sin runde
hånd over forvaltningen av trådløsbransjen.
Statens strålevern, nå Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet (DSA), har fått endret Strålevernforskriften slik at ICNIRPs retningslinjer automatisk
gjelder i Norge når intet annet er bestemt.
Dersom du ikke har hørt om denne outsourcingen av
strålevernet til en privat tysk stiftelse før, er det ikke så
rart, for norske media er i en dyp Tornerosesøvn når
det gjelder alt som har med stråling å gjøre.

Norsk strålevern er kort og godt sovende. Det
forskes heller ikke på sammenhengen mellom
elektromagnetiske felt og helse i Norge.
ICNIRP har i likhet med FCC holdt seg til de samme
retningslinjene - i 25 år har disse institusjonene innbilt
helsemyndigheter og befolkning at det bare er oppvarming av kroppsvev som kan skade helsen vår. Derfor
bør karakterdrapet på FCC treffe vårt eget strålevern
med full kraft.

«Norsk strålevern er kort
og godt sovende. Det forskes
heller ikke på sammenhengen mellom elektromagnetiske felt og helse i Norge»

Kalmarhuset og trådløsbransjens privilegier
I 2005 oppstod en konflikt mellom Netcom og eiere av en bygård i Bergen
om plassering av en stor mobilsender.
Masten hadde stått på taket av Kalmarhuset i 10 år,
leieavtalen hadde gått ut og beboerne ønsket ikke å
fornye leieavtalen. Masten måtte flyttes. Det ble det
ikke noe av.
En vakker dag fikk beboerne brev fra Samferdselsdepartementet som kunngjorde at taket på Kalmarhuset var ekspropriert – og at masten ville bli stående.
Eierne klaget på vedtaket, og klagen ble behandlet hos
Kongen i Statsråd i 2009. Beboerne tapte, men ved-
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taket slo fast at forlengelsen var midlertidig for 8 nye
år. I vedtaket fra Statsråd sto det ingen begrunnelse.
Tilfellet Kalmar-huset illustrerer tydelig hvordan
telekombransjen har fått full frihet til å rulle ut sin
infrastruktur – til tross for at RF-stråling ble klassifisert
som mulig kreftfremkallende i 2011. I strålingssammenheng skal man ikke ha rett til å beskytte
seg i sin egen bolig.
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Strategisk tenkning bak
nyere søksmål
I saken om Kalmar-masten og flere
andre saker som ikke har vunnet fram
i retten gjelder søksmålet primært risiko
for helseskader fra stråling.
Disse sakene har det vist seg vanskelig å få medhold
i. Mer strategisk tenkning underbygger etter hvert
utformingen av nyere søksmål.
Her var Berkeley kommune en pioner med sin «Right
to know - forskrift». San Fransisco gikk først ut med
krav til mobilforhandlere om å informere om forsiktig
bruk av mobil. Bransjeorganisasjonen CTIA protesterte
og fikk medhold.
Berkeley kommune tok saken videre, med den fikse
vrien at faktaark og informasjonsplakater som forhandlerne skulle formidle siterte trådløsbransjens
egne råd. Det ble vanskelig for trådløsbransjen å
argumentere mot egne ord. Hva var greia?
Berkeley kommune vant i høyesterett i 2019 og rettssaken, som gikk over 10 år, var ekstremt vellykket ut
fra all publisitet den fikk over hele verden.
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Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Ankesaken skal opp
i lagmannsretten
neste høst
– Det er synd, men det gir også fordeler, sier Flydal.
Saksøkerne bruker tiden til å skjerpe bevis og kvesse dokumentasjonen.

Midt i november kom beskjeden om at anken av
tingrettsdommen i Halden om AMS-målerne først
kommer opp for lagmannsretten i september 2022.
Grunnen til at det tar så lang tid, er store forsinkelser
i rettssystemet. Saker berammes i den rekkefølgen de
kommer inn, og hastesaker får forrang.
– Sett med rettssystemets øyne er vår sak ingen hastesak, siden saksøkerne ikke påtvinges utskifting av
målere før saken er avgjort. forklarer Flydal.
– Det er selvsagt synd at saken tar så lang tid, men det
rår vi ikke med. Saken blir ikke mindre viktig av den
grunn, men jeg er redd for at den kan bli dyrere.

Kravene er de samme

Lagmannsrettsbehandlingen blir i prinsippet en
repetisjon av tingrettssaken. Det er samme krav som
fremmes: at retten må ta stilling til om helseinnvendinger mot strålingen og mot skitten strøm fra
AMS-målere skal oppfattes som “åpenbart grunnløse”
eller ikke.
Dersom saksøkerne får gjennomslag, innebærer det at
nettselskapet ikke kan stenge strømmen om de nekter
å skifte til ny måler.
– Det får konsekvenser i første omgang bare for
saksøkerne. Men samtidig betyr det langt på vei en
rettslig anerkjennelse av at slik eksponering kan gi
helseskader. Slik bevisene står, mener vi at vi har en
sak som det ikke går an å tape utfra en saklig vurdering av forskningen, sier han, og utdyper det sik:
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– Vi fikk ikke en slik vurdering i tingretten i Halden.
Men i lagmannsretten blir den langt vanskeligere å
unngå. For i lagmannsretten er det tre dommere samt
eventuelt fagdommere. Detaljene avklares etter hvert.

Skjerper bevisførselen

Aksjonen arbeider nå med å gjøre bevisene tydeligere.
Det er omfattende arbeid.
– Vi kommer kanskje med nye ekspertvitner, i alle fall
med nye bevis. F.eks. kan vi nå dokumentere gjennom
testing av 23 ulike målermodeller produsert siden
1985, at mengden skitten strøm fra målere har vært
stigende fram til de nye AMS-målerne kom, og er
høyest i dem. Sier Flydal.
Rapporten kan lastes ned fra bloggen,
http://einarflydal.com.
– Vi har også en bok fra MIT Press under oversettelse.
Den dokumenterer hvordan tankegangen bak dagens
retningslinjer oppsto. Av den kan enhver forstå at
skadelige helsevirkninger har vært påvist hele veien,
men ikke tatt hensyn til i retningslinjene.
Boka, som er klar til våren, vil nok overraske de
fleste. Den er skrevet av en historiker og er ganske
så «uteknisk». Ifølge Flydal er den er til og med god
underholdning.
– Så skjer det jo stadig mer rundt i verden: Flere rettssaker pågår i andre land. Ny forskning kommer stadig
og gir oss drahjelp.
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Aksjonen «Vi tar AMSmålerne for retten!»
•

Aksjonen er intitiert av Foreningen
for EMF-reform.

•

Den har tilslutning fra FELO, Folkets
strålevern, Stopp smartmålerne!
og Norges Miljøvernforbund.

•

Nettselskapenes praksis med å stenge
strømmen når noen vegrer seg mot
å installere en AMS-måler uten
kommunikasjonsdel av helsemessigie
årsaker, prøves for retten.

•

Dommen i Søndre Østfold tingrett
(juni 2021) er anket til Lagmannsretten
og skal opp i 2022.

•

Dette jobber man nå med å få gjennomslag for: Helse-innvendingen mot AMS
«er ikke åpenbart urimelig» og at det
ikke er lov å stenge strømmen dersom
man motsetter seg AMS av helsemessige
årsaker prøves for retten.

Einar Flydal Foto:

Har samlet inn tilsagn
for én million kroner

Over 600 personer har gitt aksjonen tilsagn på til
sammen 1 million kroner, som var beløpet Flydal og
advokaten mente ville være nok for å få saken fremmet i lagmannsretten. Mye av dette er nå innbetalt.
– Vi kalkulerte nok for lavt, understreker Flydal. Ikke
minst vil forsinkelsen og mer materiale føre til mer
advokatarbeid. Det er der kostnadene ligger. Flydal
og hans medhjelpere jobber gratis.
– Det store økonomiske problemet vi har hengende
over oss, er at kostnadene ble så store i tingretten:
Saksøkerne, dvs. aksjonen, måtte betale motpartens
sakskostnader. Det ga oss et underskudd på over
sjuhundretusen kroner. Det strever vi virkelig med,
uten noen løsning i sikte akkurat nå.
Aksjonen måtte legge ut pengene, og har derfor et
tungt etterslep. Men vinner de i lagmannsretten,
kan de få midlenee tilbake og mere til.

Vil du sende støtte direkte
til aksjonens konto?
Gi ditt bidrag til:
Foreningen for EMF-Reform
Aksjonens kontonummer:
1813 19 02855

– Da kan vi finansiere neste fight – om det trengs,
eller betale tilbake til bidragsyterne, sier Flydal. Det er
i tillegg samlet inn garantier på 1 million kroner, i fall
det skulle bli tap også i lagmannsretten og saksøkerne
må dekke motpartens saksomkostninger igjen.
Vil du vite mer om AMS-målere,
stråling, skitten strøm og om ankesaken?
Følg med på https://einarflydal.com. Der kan du også
melde deg på som bidragsyter om du ikke alt har gjort det.
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Forskning

Ålens vandringer i
jordens magnetfelt
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Ål i vår del av verden klekkes i saltvann
i Sargossahavet utenfor Bermuda og
følger Golfstrømmen nordover til
oppvekst i ferskvann i elver og sjøer.
Som gytemodne finner de veien tilbake
til Sargossahavet. Men hvordan?
Det finnes etter hvert mye forskning som viser at
dyr og fugler bruker jordmagnetismen til å navigere. Men dokumentasjon basert på empiriske data
er det begrenset med. Man vet hvor fisken starter
og hvor den kommer i mål. For laks er det en svært
presis manøver, som innebærer å finne tilbake til
akkurat den elva den ble til i.
Caroline Durif ved Havforskningsinstituttet/Austevoll
var kjent med at mange migrerende fugler og dyr
kan sanse jordens magnetfelt. Forskning har allerede vist at fisk kjenner retningen på magnetfeltet.
Hypotesen hennes var at ålefisk også må kunne
kjenne styrken til magnetfeltet for å finne tilbake til
opprinnelsesstedet. Styrken til magnetfeltet avtar
med avstanden fra polene.
Durif og medarbeidere testet dette ved å sammenligne jordens magnetfeltstyrke med observerte
vandringveier for 5 ulike arter av ål. Resultatene
viste at ål og larver i Sargassohavet svømmer mot
områder med høyere feltstyrke, mens gytemoden
ål gjør det motsatte og vandrer sørover til Sargassohavet.
Navigerer Durifs hypotese er at ålen husker feltstyrken der den blir klekket og hvordan den endret
seg under den første vandringen nordover. Dermed
ser ålen et «magnetisk kart» som de kan navigere
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Foto: Shutterstock

etter til. Som voksen og gytemoden setter ålen
programmet i revers og finner veien fra ferskvann
i nord til Sargassohavet i sør for å gyte og dø.
Forskning om dyrs evne til å sanse elektromagnetiske felt er fascinerende. Jordmagnetismen
er bare en av faktorene som er under lupen.
Månefaser, tidevann og elektriske strømmer som
dannes når vannmasser er i bevegelse er noen av
dem. Siden vi mennesker også er biologiske og
elektrisk styrte organismer, kan man vel ikke
utelukke at det finnes evner til å sanse slike fenomener blant mennesker og ikke bare dyr, slik som
strålevernmyndighetene gjør. Men før var det heller
ikke akseptabelt å hevde at jorden er rund, noe ålen
ser ut til å ha et godt grep om.
Kilde: Durif C.M.F et al (2021): A unifying hypothesis
for the spawning migrations of temperate anguillid
eels. Fish and fisheries 2021;00;1-18.

EMF Consult - Soverommet, den viktigste
plassen for restitusjon og god helse!
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Elektromagnetisk stråling er en miljøstressor som kan forstyrre hvile og god restitusjon,
som er viktig for god helse. Har du mye stråling i boligen anbefaler vi derfor å starte med å gjøre
soverommet til en strålefri sone. Ønsker du å redusere stråling på soveplass kan vi tilby følgende:

Sovetelt – baldakiner

Det enkleste og raskeste tiltaket for å skjerme soveplass er gjerne en baldakin. Denne monteres enkelt i
løpet av få minutter, og kan enkelt tas med når man flytter eller drar på ferie.

Maling og gardiner

Ønskes en mer permanent løsning kan man male soverommet med skjermende karbonmaling og bruke
skjermende vindusfolie og/eller gardiner foran vindu.

Søvn på reise

På reise anbefaler vi skjermende sovepose, - sengesett, - teppe eller skjermende klær.

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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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
og kan IKKE
slåsoss?
av. Flere mennesker har erfart hodepine,
Vil24/7/365
du snakke
med
Vil
du
snakke
med
oss?
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte
hjemmefra. Dette
må vikontakttelefon
ta på alvor!
FELOs

FELOs kontakttelefon
33 48 13 00
Sikkerhet Tlf.
og sårbarhet
I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et
Tlf. 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:
Telefontid:
natta for å holde
strømregningen
nede.
Fredager
kl. 10-14

«Bli en støttespiller
- annonser i Strålevett!»

Fredager kl. 10-14

Betjenes
av Vibeke
Dahlfor
Skelton
Sammen skal
vi jobbe åpent
og målrettet
å endre dette høyst
Betjenes
av
Vibeke
Dahl
Skelton
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere.
Epost:
post@felo.no
Donér på VIPPS:
513394
eller til kontonummer: 1254 62 80754.

Epost: post@felo.no
Betjenes
av Erik Avnskog
Betjenes
av
AvnskogSAMMEN ER VI STERKE
STØTT VÅRT
ARBEID
- Erik
BLI Skelton
MEDLEM.
og Vibeke
Dahl
www.stoppsmartmaalerne.no
og Vibeke Dahl Skelton
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Vi støtter FELO i deres
arbeid med å fremme
el-overfølsommes rettigheter

