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L E D E R

Leder

Vi er rottene i DSAs 
strålingseksperimenter!

Med AMS ble el-overfølsomme vekket til et 
strålingsmareritt – og har bitt fra seg på en måte 
som har gitt gjenlyd langt inn i nettselskaper og 
forvaltning. Og mens motstanden vokser, står  
nye utfordringer allerede i kø.

5G skal tvinges på oss alle, og så kom nyheten 
om at Telenor ikke lenger vil vedlikeholde 
koppernettet for fasttelefon i store områder 
med spredt bosetting. 

Til tross for desperasjon må vi bygge på mot-
standen og initiativet som AMS har ført med seg. 
Kampen fortsetter!

Når det gjelder koppernettet er det både viktig 
og mulig å få kommunene med på laget. De vet 
at mobilnettet har vist seg å være ustabilt. Som 
eneste kommunikasjonsvei kan dette sette liv og 
helse i fare. Telenor har plikt til å levere telefon-
forbindelse, ikke bare der det er lønnsomt.

5G møtes med en avventende holdning langt 
utover el-overfølsommes rekker. Telenor prøver å 
berolige med at avstanden mellom senderne ikke 
behøver å være så kort, 200 meter holder.
Altså er mange urolige allerede. 

Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet (DSA), 
tidligere Statens strålevern, 
burde være urolig for sin 
katastrofale håndtering av 
mobilstråling og wifi. DSA 
har lenge hevdet at land 
som har innført lavere 
grenseverdier gjør det etter 
føre var prinsippet, og står 

fortsatt hardnakket på at det ikke finnes forskning 
som viser helsefare.

Men det blir stadig vanskeligere å hindre tilgang  
til ny kunnskap om helseskader. 

En italiensk domstol vedtok nylig en lov som 
pålegger myndighetene å gjennomføre en 
nasjonal informasjonskampanje om helserisikoen 
ved mobilstråling, med oppstart senest i juli i år. 
Det skal bli interessant å se hvordan budskapet 
formuleres. 

Det kan bli vanskelig for DSA å avfeie kampanjen 
som enda et føre var-tiltak. Foranledningen til 
loven ligger i NTP-studien (USA) og Ramazzini-
studien (Italia) som begge viste tydelig kreft-
dannelse hos rotter etter mobilstråling. DSA vil 
sikkert ikke ha så mye oppmerksomhet om denne 
forskningen. Det blir vår oppgave.
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FELO vokser!

TEKST: Bente Gilbu Tilset

Vi er snart 1000 
medlemmer!
FELO ble stiftet i 1994. 
I begynnelsen vokste medlems-
massen langsomt. En forklaring 
kan være at det ikke var så lett 
å finne foreningen fordi det 
ikke fantes en egen nettside! 
Nøyaktige medlemstall for 
denne perioden finnes ikke. 

Siden 2006 er offisielle 
medlemstall blitt rapportert 
i forbindelse med søknader 
om midler fra Bufdir. Denne 
statistikken danner grunnlaget 
for grafen til høyre.

Jevn vekst – så fall
FELO hadde jevn vekst i 
medlemsmassen fra 2006 til 
2012, etterfulgt av et fall fra 
2012 til 2016. Nedgangen kan 
ha flere årsaker. Her er noen 
mulige forklaringer: 

I 2012 kom rapporten 2012:3 
fra Folkehelseinstituttet som 
avviste sammenheng mellom 
eksponering og plagene el-
overfølsomme opplever. Og i 
2014 indikerte TV-programmet 
«Folkeopplysningen» at plagene 
mange opplever skyldes 
noceboeffekten, ikke stråling. 
I denne perioden var det 
vanskelig å oppnå forståelse 
for våre saker, noe som kan 
ha vært medvirkende til fall 
i medlemsmassen. Fra 2015 

Aktuelt

kunne pårørende også bli 
medlem i organisasjonen.  
Vi forventet medlemsvekst,  
men medlems tallet falt likevel 
fra 2015 til 2016. 

AMS gir medlemsvekst
I 2015 var man så smått i 
gang med installasjon av 
smartmålere (AMS) i Norge. 
Utskiftingen skjøt fart i 2017 
og 2018. 

Våren 2018 var rundt 70 
prosent av strømmålerne i 
norske hjem skiftet. Dessverre 
har mange fått helseplager etter 
installasjon av AMS. Det er trolig 
dette som reflekteres i de raskt 
stigende medlemstallene våre 
for 2017 og 2018. Ved årsskiftet 
hadde FELO 999 betalende 
medlemmer! 

Økt gjennomslagskraft
FELO ønsker ikke at mange 
skal bli syke. Samtidig vil 
vekst i organisasjonen øke 
gjennomslagskraften for 
våre saker. Vi oppfordrer 
derfor våre medlemmer til 
å verve venner og bekjente 

som opplever fysiske plager 
fra elektromagnetiske felt og 
stråling. Sammen blir vi sterke! 

Vi er 25 år
I år er det 25 år siden FELO ble 
stiftet, og da er det naturlig å se 
litt på historien. 

Foreningen hadde sin spede 
begynnelse i Trondheim i 1993, 
under ledelse av Per Jørgen 
Husby – men ble formelt stiftet 
14. september året etter.

Allerede i 1994 var målsetningen
å drive utadrettet informasjons-
arbeid og gi hjelp og støtte til 
folk som er rammet av stråling. 

STADIG FLERE MEDLEMMER: Grafen viser antall betalende medlemmer 
for hvert år i perioden 2006 til 2018.
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I 2000 lå foreningen nede i 
en kort periode, før Elisabeth 
Blika tok initiativ til å få den i 
gang igjen. Noe av det første 
de gjorde var å arrangere 
dagskonferanse, i april 2001. 

Etter dette har foreningen hatt 
sammenhengende drift – og en 
stadig økende medlemsmasse. 
Vi har hatt varierende grad av 
gjennomslag for våre saker, noe 
vi vil belyse i høstens nummer 
av Strålevett. I den forbindelse 
vil vi ta kontakt med noen av 
FELOs «gamle travere» og håper 
de har noen gode historier å 
dele med oss.

Demon   -
strasjon mot 
smartmålere
Lørdag 30. mars ble det 
arrangert demonstrasjoner og 
markeringer mot smartmålere 
mange steder i Norge, blant 
annet i Bergen, Tønsberg og 
foran Stortinget i Oslo. 

Ifølge arrangøren Stopp 
smartmålerne var oppmøtet 
bra i både Oslo og Bergen. 

FELO avviklet sitt lenge 
planlagte årsmøte samme dag, 
men medlemmer bidro likevel 
med deltagelse og materiell 
til demonstrasjonen foran 
Stortinget.

Visjon og 
veivalg
Hvor står FELO, og hvor går 
veien videre? Dette var viktige 
temaer i forbindelse med 
årsmøtet. Årsmøtet ble holdt 
30. mars i Ut-i-solen-stua på 
Asker museum, et velegnet 
lokale for el-overfølsomme. 
Gjennomgang av budsjett og 
valg av styremedlemmer var 
sentrale punkter på møtet. I 
neste utgave av Strålevett kan 
du (dere) lese referatet og bli 
bedre kjent med det nye styret.

FELO vokser, og med det også 
behovet for forankring av 
visjoner og et bevisst valg av 
strategi for arbeidet som skal 

FELO styret er klar for strategiarbeid
Foto: Peter Figueiredo

gjøres fremover. Målet er å 
synliggjøre skadevirkningene 
av stråling og få gjennomslag 
hos beslutningstagere og 
myndigheter.

Styret i FELO hadde strategi-
seminar i januar. Her var FELOs 
historikk en viktig bakgrunn for 
å vurdere hva man ønsker å 
oppnå i tiden fremover, både på 
kort og lang sikt. Mange gode 
innspill ble notert! 

Før strategien munner ut i en 
konkret plan, ønsket FELO-
styret innspill fra deltagerne 
på årsmøtet. Det ble derfor 
arrangert gruppearbeid. 
Oppgaven var å diskutere 
FELOs grunnverdier. Også her 
kom det mange gode innspill 
fra engasjerte medlemmer. 

Innspillene er notert og vil være 
med på å danne grunnlaget 
for det videre arbeidet i 
organisasjonen vår.

Gratis 
målekurs 
for FELO-
medlemmer
FELO arrangerer målekurs!
Odd Magne Hjortland fra 
EMF Consult kommer for å 
gi grunnleggende opplæring 
om elektromagnetisk stråling, 
magnetiske felt og elektriske felt. 

ENGASJERT: Diskusjon om FELOs 
verdier og veivalg skapte stort enga
sjement. FOTO: Peter FigueiredoFra en konferanse i 2014.
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Her vil du lære om ulike kilder 
til felt og stråling, få kunnskap 
om hvordan du måler og om 
hvordan du kan skjerme.

Kurset har en praktisk 
til nærming, og inkluderer 
demonstrasjon av måle-
apparater. Det er også mulig å 
kjøpe apparater etter kurset. 
Det blir en pause i løpet av 
kurset med enkel servering; 
kaffe/te, kjeks og frukt. Det vil 
ikke bli brukt data maskiner eller 
fremviser – og det er generelt 
lav stråling i lokalet.

Når:  11. mai 2019, 
 klokken 12-17
Hvor: Ut i Solen stua på 
 Asker museum

Påmelding innen fredag 10. mai 
til post@felo.no eller FELOs 
kontakttelefon 33 48 13 00. 
Denne betjenes kl. 10 – 14  
på fredager. 

Veien til Asker Museum
Du kan komme deg til Asker 
Museum med bil, tog eller buss. 

Med bil: Kjør E18 og ta 
av i Holmenkrysset. Fra 
rundkjøringen ved avkjørselen 
er det skiltet til Asker Museum, 
opp Kirkeveien, ta til venstre inn 
i Otto Valstads vei og følg veien til 
parkeringsplassen. Derfra er det 
200 m å gå til «Ut-i-solen-stua».

Med tog: Ta lokaltog linje L1 til 
Hvalstad stasjon. Derfra er det 
ca. 15 minutter å gå. Gå rett 
fram når du kommer ned fra 
perrongen, forbi parkerings-
plassen. Følg Hvalstadveien mot 
høyre fram til Kirke-veien. Ta til 
høyre, deretter til venstre inn 
Otto Valstads vei.Da vil du etter 
hvert få museet på høyre hånd.

Med buss: Ta buss 270 fra 
Sandvika eller Asker. Det er 
buss holdeplass i Kirkeveien på 
baksiden av museet. Gå gjen-
nom porten inn på museum-
sområdet, deretter til høyre over 
festplassen og videre oppover.

Norsk dom: 
Kan ikke tvangs-
installere AMS

Nettselskapet fikk ikke 
medhold i Kristiansand 
tingrett.
En mann ble saksøkt fordi han 
mot satte seg å bytte til AMS-
måler. Konflikten tilspisset seg 

da han nektet å gi nettselskapet 
adgang til boligen sin for å 
installere måleren.

Nettselskapet ville overprøve 
mannens rett til å nekte dem 
adgang.

Vanligvis blir en slik sak avgjort 
ved ordinær rettergang, men 
nettselskapet viste høsten 2018 
til at installering av AMS skulle 
gjennomføres hos alle kundene 
innen 1. januar 2019. Selskapet 
ville midlertidig ha fortgang 
i saken og begjærte derfor 
forføyning.

Kristiansand tingrett ga 
saksøkeren medhold i at det 
foreligger en forskrift som gir 
nettselskapet rettslig plikt til å 
installere smartmåleren. Men 
siden nettleieavtalen ikke hadde 
avtalevilkår som fastsetter 
kundens plikt til å bytte til AMS-
måler, ble begjæringen avvist. 
Selv om nettselskapet ikke ville 
rekke å installere smartmåleren 
før 1.1.2019, kunne ikke retten 
se at dette ville representere en 
vesentlig skade eller ulempe for 
selskapet, står det i dommen fra 
tingretten. 

Ifølge tall fra NVE er det per april 
i år installert om lag 2,8 millioner 
AMS-målere i norske hjem. 7198 
husstander har fått fritak.

Foto: Wikipedia

Lærer å måle på kurs.
Foto: EMF Consult
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Vil du annonsere i Strålevett? 
Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1000.
Annonsepriser: Kr. 6000,- , halvside kr. 3000,-
Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.
Rabatter avtales ved gjentatt annonsering. 

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost. 
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
Epost: post@felo.no

Materiellfrist 2019: 16. mai og 16. september

Redaksjonen har rett til å redigere innsendt materiell og til å avvise annonser 
og annet materiell.

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO

Strålevett 
i ny drakt
Vi lanserer i denne 
utgaven splitter nytt 
design på medlems-
bladet vårt. Både ut-
seendet og strukturen er 
blitt endret for å gi deg 
en bedre lese opplevelse. 

Gjennom faste maler blir det lett å finne frem til 
akkurat det innholdet som interesserer deg. 

Medlemssidene med tips og gode råd er en av 
bærebjelkene i Strålevett, og beholdes selvsagt.  
Nå innfører vi også faste sider med aktuelle  
notiser som holder deg oppdatert på det som 
skjer både i Norge og i utlandet. 

Strålevett har som mål å engasjere! Temasider og 
forskning vektlegges, og sterke historier om hvor-
dan el-følsomme opplever hverdagen og kampen 
for egen helse.  

FELO har engasjert Lily Kalvø for å bistå med 
strategiarbeid, nettsidene felo.no og Strålevett.  
Hun er utdannet journalist, og har blant annet 
vært redaktør for flere fagblader. Lily har erfaring 
med web, prosjektledelse og strategiutvikling. 

felo.no kommer snart i ny utgave også. 
Det er bare å glede seg!

Har du tips? 
Send epost til: post@felo.no
eller brev til FELO, Fagerliveien 13, 0587 Oslo

S t rå l eve t t  0 1 19   |  A k t u e l t
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For Lene Hannisdahl Haug er det å kunne leve uten 
alvorlige helseplager blitt til en innbitt kamp mot 
nettselskapet og myndighetene.

–Ingen skal måtte 
tåle så mye!

TEKST: LILY KALVØ FOTO: KARINA HALVORSEN GRAVDAHL  
OG LINDA Ø. ÖBERG/HUSEIERNE

Lene Hannisdahl Haug må kjempe 
mot innføring av AMS i nærområdet. 
Foto: Karina Halvorsen Gravdahl 
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En daglig tilværelse med dundrende hodepine, 
konsentrasjonsvansker, flere ME-symptomer og 
energitap sliter på Lene. Hun flyttet fra psykolog-
stillingen i Oslo til Åsgårdstrand for å bli mindre 
utsatt for elektromagnetisk stråling fra omkring-
liggende master. Etter at AMS ble innført har livet 
endret seg dramatisk for tobarnsmoren.

– Det er helt på grensen til tortur det jeg nå 
opplever, døgnet rundt. Jeg er alvorlig bekymret 
for hvordan helsen min vil bli fremover. Aldri før 
har jeg blitt utsatt for denne typen stråling uten 
opphold –og over så lang tid. Jeg har aldri før vært 
så dårlig som jeg er nå!

Familiens idylliske hjem ble nesten som et fengsel 
for Lene etter AMS ble innført. 

Burde informere bedre
Lene er sjokkert over hvordan smartmålerne er 
blitt innført til hele befolkningen uten en bred 
konsekvensanalyse og folkeopplysning.

– Jeg skjønte ikke hva utrullingen av AMS ville 
innebære for meg som er svært el-overfølsom, og 
for samfunnet for øvrig. Hvordan teknologien ville 
virke, hvilke frekvenser de ville bruke, og hvor lang 
rekkevidde målerne kunne ha. 

Hun visste ikke at AMS-målerne ville sende frem 
og tilbake mellom husstandene i stor radius, og 
til konsentratorene (trafo med AMS-sendeutstyr). 
Heller ikke at konsentratorene også ville sende 
langt og sterkt i alle retninger, forteller hun.
 

Ble lovet GPRS
Da Lene og mannen Mikkel kjøpte huset i 2011 
viste måleapparatet at eneboligen var nesten helt 
fri for stråling. Det var langt til nærmeste mobil-
mast, og de tre nærmeste nabohusene hadde 
kablet internett. Det ble noen gode år.

Tilværelsen ble snudd på hodet i fjor, da Lene og 
ektemannen forsto hvordan innføringen av AMS 
kom til å påvirke livet deres negativt. De kontaktet 
nettselskapet Skagerak Nett AS og fikk møte kon-
sernsjefen og en erfaren tekniker 2. august i fjor. 

Hun forteller dette om møtet:

– Nettselskapet gikk med på å «frede» en trafo om 
lag 50 meter fra huset, slik at den ikke skulle bli en 
konsentrator. Og de 16 husstandene som sognet 
til denne trafoen, skulle få GPRS. Vi ble lettet og 
optimistiske!
 
Fengselstilværelse i hjemmet
I slutten av september ble Lene plutselig 
strålingssyk igjen. Det viste seg da at Skagerak 
hadde installert maskenett-målere hos naboer 
som egentlig skulle hatt GPRS.

Et måleapparat viste stråling fra AMS i absolutt hele 
huset. Lene hadde ingen steder å gjøre av seg. 

– Jeg trenger å kunne være frisk i mitt eget hus! Vi 
kontaktet derfor Skagerak Nett umiddelbart. Det 
skulle gå over en måned før ekteparet fikk svar fra 
nettselskapet. I mellomtiden var det nesten ikke 
mulig for Lene å oppholde seg i sitt eget hjem.

Svaret kom 2.november. Skagerak Nett skrev at 
de var villige til å tilby GPRS som kommunikasjons-
løsning til kundene som trengte dette, men de 
kunne ikke love noen dato for installasjon.  

Konsentratorene i nærområdet ville de ikke fjerne; 
den skriftlige begrunnelsen var at dette ville få 
betydning for innsamling av måleverdier for flere 
kunder. 

«Det er de som har installert 
smartmålerne som må ta 
samfunnsansvar. Ikke vi  
som blir rammet av dette» 
 Lene Hannisdahl Haug

S t rå l eve t t  0 1 19   |  L e n e  H a n n i s d a h l  H a u g  i n t e r v j u
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Får skyhøy regning
Lene og ektemannen kontaktet alle naboene i håp 
om at de ville bruke GPRS-måler fremfor AMS. 
Dette er en løsning som ikke er den aller beste for 
el-overfølsomme, men likevel et bedre 
alternativ enn AMS.  

Det kom et nytt tilbakeslag da nettselskapet 
bestemte at alle kunder som ikke hadde fått inn-
vilget fritak for AMS måtte betale for GPRS-måleren 
selv. Prisen per måler ble satt til drøye 5000 kroner. 
En stiv pris med tanke på at målerne koster 1500 
kroner i innkjøp, ifølge leverandøren Aidon.

– Dette mener vi er urettferdig! Skal virkelig 
el-overfølsomme først måtte trygle naboene om 
å søke om å få GPRS, for så å betale for dette? 
Mener nettselskapet at vi skal måtte betale for 
alle naboene? Og til overpris? Det er jo dette som 
blir realitetene hvis nettselskapene tar betalt for 
installasjon hos folk som vil ha GPRS, men som 
mangler fritak etter reglene som gjelder.

Nettselskapene som har innført AMS må ta et 
samfunnsansvar, understreker Lene.

Ville ikke deaktivisere AMS-målerne
GPRS-målerne uteble. Lene tryglet derfor nett-
selskapet om å deaktivere naboenes AMS-målere 
som et midlertidig tiltak.

– Skagerak Nett svarte at de ikke fikk lov til å gjøre 
dette av NVE, med mindre det forelå erklæring fra 
psykolog eller lege for hver enkelt kunde. 

Seksjonssjef Guro Grøtterød i Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) tolker lovverket anner-
ledes. I en epost datert 13. november skriver hun:

«Jeg kjenner ikke til noe i vårt regelverk som står 
direkte til hinder for at Skagerak Nett kan deaktivere 
enkelte målere for en kortere periode, i.e. ut året. 
Dette betyr likevel ikke at NVE vil pålegge Skagerak 
Nett å gjøre dette, da det er opp til nettselskapet å 
velge sitt måleutstyr og kommunikasjonskanal. 
Hvordan Skagerak Nett skal håndtere ditt ønske  
er altså opp til dem.»
 
Flere hindre
Hos Hannisdahl Haug nærmet nå julen seg, men 
uten de tradisjonsrike juleforberedelsene som 
hele familien verdsetter. 

–  Jeg var så syk at det var helt på grensen til hva 
jeg kunne tåle. At dette i tillegg skulle gå utover 
barnas jul, føltes uutholdelig!
 
20. desember klarte Skagerak Nett imidlertid å 
samle sammen nok GPRS-målere til å få byttet hos 
de syv nærmeste naboene. Plutselig begynte Lene 
å fungere igjen!

– Det var helt fantastisk! Men litt som å gå fra å ha 
lungebetennelse til å få bronkitt. Jeg gledet meg til 

«GPRS er ingen god løsning 
for el-overfølsomme, men et 
bedre alternativ enn AMS» 
Lene Hannisdahl Haug

HADDE GODE DAGER: Før innføringen av AMS  
var det godt å oppholde seg rundt huset. 
Foto: Linda Ø. Öberg/Huseierne
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at juleferien skulle være over og vi kunne fortsette 
arbeidet med å bytte ut AMS- målerne.
 
Kalddusjen kom rett etter jul.

– Da fikk vi plutselig beskjed om at alle naboenes 
GPRS-søknader som var blitt sendt inn i oktober, 
ikke skulle gjelde lenger. Nå måtte søknadene 
sendes inn på nytt enkeltvis for hver av dem. Vi 
måtte altså starte hele søkeprosessen på nytt, 
med den forsinkelsen dette ville medføre.

– Det nytter å si fra!
I april i år er 12 GPRS-målere kommet på plass, noe 
som utgjør en stor forskjell for Lene og familien. 

– Nå kan jeg oppholde meg i huset vårt uten å få 
intens hodepine og mange andre plager. 

Hun oppsummerer en lang og vond prosess for å 
slippe AMS-stråling slik:

«GPRS er ingen god løsning 
for el-overfølsomme, men et 
bedre alternativ enn AMS» 
Lene Hannisdahl Haug

–Det er lite informasjon å få, tilfeldigheter råder i 
alle ledd og man møter mye motstand! Men jeg har 
lært at det nytter å stå på, og håper fortsatt på en 
løsning. 

Lene Hannisdahl Haug har klaget til NVE og har 
planer om å kontakte el-klagenemda for å få ned 
prisen kundene blir pålagt å betale for hver GPRS 
måler. 

Tilfeldig praksis
Dagens regelverk gir nettselskapene rett til å 
bestemme prisen. I dag er det ulik praksis hos de 
ulike nettselskapene. 

– Der hvor GPRS installeres for å sikre god og 
stabil kommunikasjon, skal dette ikke belastes 
kunden. Der nettselskapet tilpasser kommu -
nika sjonsteknologien til kundens preferanser 
har de anledning til å belaste kunden dette. 
Dette er ikke pålagt, men en mulighet nett-
selskapene har i henhold til forskrift, sier 
seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

Foto: Karina Halvorsen Gravdahl

S t rå l eve t t  0 1 19   |  L e n e  H a n n i s d a h l  H a u g  i n t e r v j u
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Må ta samfunns ansvar 
Skagerak Nett og andre nettselskap bør varsle 
om kundenes innrapporterte helseplager til NVE, 
Helsedirektoratet, OED og DSA (Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet), mener Lene 
Hannisdahl Haug. Hun mener myndighetene er 
altfor defensive når de ikke informerer og advarer 
mot AMS og overdreven bruk av mobiltelefonen.

– Myndighetene har valget mellom å påføre 
folk helseskader med vitende og vilje, noe som 
er grovt umoralsk og uetisk, eller ta hensyn. Vi 
trenger en handlingsplan nå!

DSA vil ikke pålegge nettselskapene å redusere 
strålingen fra de såkalte smartmålerne (AMS). 
Begrunnelsen er at strålingen er så svak at dette 
ikke er helsefarlig.

GPRS – Ikke bra, men bedre
Selv om GPRS er en bedre løsning enn AMS, er 
dette ikke et fullgodt alternativ for el-overføl-
somme, mener Lene Hannisdahl Haug.

– Det aller beste er å beholde den gamle måleren. 
Det nest beste er å bytte til ny måler, men de-
aktivere senderen. På tredje plass kommer GPRS-
måler, som også er langt bedre enn AMS. Vanligvis 
sender GPRS måledata som en tekstmelding én 
gang i timen. Dersom det er kort avstand til en 
el-overfølsom nabo, kan den kan programmeres 
slik at den sender bare én gang i døgnet. 

GPRS-målerne i nærheten av hjemmet til Lene 
Hannisdahl Haug stråler mye mer enn det hun  
ble forespeilet, forteller hun. 

STRÅLING I NESTEN ALLE ROM: Et måleapparat viste 
at eneboligen var nesten helt fri for stråling i 2011. 
Etter AMS ble innført er situasjonen helt annerledes.
Foto: Karina Halvorsen Gravdahl

AMS i Norge

• Det er installert ca. 2,8 millioner AMS 
målere. Dette tilsvarer 97% av målerne.

• 7198 husstander har fått fritak.

• Fritak fra AMS kan kun gis til kunder som 
fremviser attest fra lege eller psykolog.
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Reduser strålingen fra
nettbrettet og smarttelefonen

TEKST: TOMMY AZARIS FREDRIKSEN, NILS RUNE DØNNESEN OG LENA KJEØY. 
FOTO: PETER FIGUEIREDO

Visste du at det finnes en løsning for å bruke smart  telefonen med 
langt mindre høyfrekvent stråling?

Forutsetningen er at smarttelefonen settes i 
flymodus og kables til internett. I denne artikkelen 
skal vi fokusere på mobiltelefoner og nettbrett 
med operativsystemet «Android». I neste utgave 
av Strålevett skal vi fokusere på Apple produkter.

Eksempler på Android produkter er nettbrett fra 
Samsung, Acer, Huawei, Lenovo og HP, samt  
mobiltelefoner fra Samsung, LG, Huawei,  
Motorola, Honor, Nokia og Sony. 

For å kable smarttelefonen eller nettbrettet 
trenger du en internettledning (ethernet kabel)  
fra modemet til en adapter som plugges inn i  
telefonen. 

Slik går du frem

1. Sjekk først om smarttelefonen eller 
nettbrettet kan kables!
• Slå av Wifi på nettbrettet / mobiltelefonen 
• Sjekk at det står «Ethernet» under «Innstill-

inger» («Tilkoblinger»)

2. Finn riktig type adapter til mobiltelefonen 
eller nettbrettet
Riktig type adapter avhenger av hvilken type 
inngang det er på telefonen eller nettbrettet. 
Dette må avklares først. De fleste mobiltelefoner, 
nettbrett og datamaskiner med operativsystemet 
«Android» har såkalt USB-inngang.  

MINDRE STRÅLING: – Det er fullt mulig å kable smarttelefonen for 
å redusere strålingen, sier Nils Rune Dønnesen (bildet). 
Foto: Peter Figueiredo

S t rå l eve t t  0 1 19   |  Fo r b r u k e r s i d e n e 
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Slik kabler du Android enheter
• Det er mulig å få internett gjennom kabel 

til de fleste smarttelefoner og nettbrett, på 
samme måten som til PC-en

• Når det står «Ethernet» under «Innstillinger» 
kan den som hovedregel kables

• For å kable smarttelefonen eller nettbrettet 
trenger du en vanlig internettledning (ether-
net kabel) fra modemet til en USB-ethernet 
adapter

• Adapteren koples til inngangen på telefonen 
eller nettbrettet 

• Du finner nødvendig informasjon om din 
telefon ved å søke etter modellnummeret på 
nettet, eller i bruksanvisningen. En telebutikk 
vil også være behjelpelig

i

USB-innganger finnes i forskjellige varianter: 
USB-C, USB-C 2.0/3.0 og USBmicro. 

For å finne ut hvilken type USB inngang du har, 
kan du søke på nettet. Da søker du etter modell-
nummeret på telefonen din og ser under «spesifi-
kasjoner». Under «koblinger» og «kontakttype» vil 
det stå hvilken type USB-inngang telefonen har. 

Når du vet hvilken type USB-inngang telefonen har, 
kan du velge riktig type USB-ethernet adapter. 

3. Slik skaffer du utstyret
Ethernetkabler og adaptere kan kjøpes hos almin-
nelige elektronikkforhandlere, som f.eks. Clas Ohl-
son, Expert og Lefdahl. For netthandel kan man 
også forsøke Teknikkdeler.no, Amazon og ebay.

4. Instruksjoner på nett
Instruksjoner for kabling av internett på nettbrett 
og «Android» mobiltelefoner finnes på nett siden: 
www.wirelesshack.org/category/wifi-adapter-
reviews

Vil du vite mer?
For spørsmål om kabling av smarttelefon, 
nettbrett og datamaskiner, ta kontakt med:

Nils Rune Dønnesen. 
Tlf. 21 38 41 80 
e-post: nirmal582@gmail.com

Her er utstyret du trenger for å kable «smart dingsene».
Foto: Peter Figueiredo
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Bokomtale

Den usynlige regnbuen 
- historien om 
elektrisiteten og livet

TEKST: BENTE GILBU TILSET

Boka gir en populærvitenskapelig fremstilling av 
helseeffekter knyttet til elektrifiseringen av sam-
funnet. Elektrisitetens historie presenteres med 
morsomme historier og illustrasjoner fra de første 
forsøkene med statisk elektrisitet på 1700-tallet, 
via telegrafen og elektrisk kraftutbygging til radio- 
og satellitt- kommunikasjon. Parallelt beskrives 
både nye sykdommer og fysiologiske virkninger av 
teknologien. Det er interessant å se at mange av 
de symptomene vi forbinder med el-overfølsom-
het ble beskrevet allerede på 1700-tallet! 

Firstenberg diskuterer mulige mekanismer for 
vekselvirkninger mellom kroppens systemer og 
elektromagnetisme. Han viser med tabeller og 
grafer at det er sammenfall i tid mellom utbyg-
ging av kraftlinjer og radiokommunikasjon og 
forekomst av sykdommer som influensa, hjerte-
problemer, kreft og diabetes. Han tar også for seg 
miljøpåvirkning, med eksempler på hvordan bier, 
fugler og trær påvirkes. 

Bokas siste kapittel behandler forskjellige sider 
ved el-overfølsomhet og gir noen betraktninger 
om fremtiden med videre utbygging av 

satellittkommunikasjon og høyhastighets inter-
nett. Helt til slutt finner man en imponerende liste 
på nesten 200 sider med noter og referanser, så 
her er det gode muligheter for å sette seg inn i 
den dokumentasjonen som finnes.

Boka er både underholdende og informativ. 
Den er lettlest, men det er nok en forutsetning 
at leseren har noe innsikt i forskjellige grener av 
naturfag for å få fullt utbytte av den. Språket til 
Flydal er godt og i samsvar med stilen i den  
engelske originalen.

«Den usynlige regnbuen» gir en skremmende 
beskrivelse av hvilke konsekvenser elektri-
fiseringen av samfunnet kan ha. Samtidig pre-
senterer boka få motforestillinger og alternative 
forklaringer. Vi vet for eksempel at antibiotika og 
vaksiner førte til redusert dødelighet av ”gamle” 
sykdommer. Hvor viktig var dette for fremvekst 
av nye sykdommer i forhold til effekten av elek-
trifiseringen? Men dette er momenter som vi kan 
regne med at «motparten» vil fremføre – og da 
trenger kanskje ikke Firstenberg presentere 
dem selv.

De praktiske og økonomiske fordelene ved 
elektrifiseringen av samfunnet er så store at det 
er vanskelig å bremse utviklingen. Men dersom 
Firstenberg har rett, er det all grunn til å stoppe 
opp og vurdere alternative løsninger for å redu-
sere de helse- og miljømessige konsekvensene av 
dagens og morgendagens teknologi.

Boka kan bestilles i din lokale bokhandel eller 
kjøpes fra Z forlag: www.z-forlag.no/

«Boka gir en populær-
vitenskapelig fremstilling 
av helseeffekter knyttet 
til elektrifiseringen av 
samfunnet» 

S t rå l eve t t  0 1 19   |  B o k o m t a l e

Arthur Firstenberg: «Den usynlige regnbuen» 
• Oversatt av Einar Flydal

• 668 sider, inkl. ca. 200 sider med noter  
og referanser

• Veil. pris kr. 439,- 
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5G skal revolusjonere 
samfunnet. Men til 
hvilken pris?

Jokeren

S t rå l eve t t  0 1 19   |  J o k e r e n

TEKST: LILY KALVØ FOTO: GETTYIMAGES
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Trondheim åpner 5G-nettet for 
allmenheten, før flere byer kommer etter. 
Det kan bety langt flere basestasjoner 
og mer elektromagnetisk stråling. 

5G rulles ut i 
Norge

5G blir lansert som en verktøykasse som kan 
bedre samfunnskritiske operasjoner som trafik-
kavvikling, helsetjenester og nødkommunikasjon. 
Men baksiden av medaljen har fått forskere og 
leger over hele verden til å reagere. Kjernen i 
kritikken er at det per i dag knapt finnes forskning 
på hvordan 5G-teknologien kommer til å påvirke 
helsen vår og miljøet.

–  Det er selvfølgelig vanskelig å beregne kroniske 
helseeffekter fra ny teknologi på kort sikt, særlig 
fra 5G, som det ikke engang fins mobiler for på 
markedet ennå, sier kommunikasjonssjef Gregory 
Hartl i Verdens helseorganisasjon til Investigate 
Europe. Lite kunnskap om mulige skadevirkninger 
stopper ikke utrullingen av 5G. Verken i EU eller 
Norge. I slutten av mars ble Trondheim utnevnt 
til den første norske byen hvor 5G blir allment 
tilgjengelig. Dette skjer allerede i høst.

Høyere frekvenser gir flere  
basestasjoner
Ekspertene og kritikerne frykter alvorlige 
helseskader i kjølvannet av økt elektromagnetisk 
stråling i samfunnet. Årsaken til bekymringen 
ligger i teknologien som femte generasjons mobil-
nett vil ta i bruk. For å overføre data langt raskere 
enn dagens 4G mobilnett vil det nye nettverket 
bruke høyere frekvenser. Og da får signalene kort-
ere rekkevidde. Dette betyr at det kan trengs flere 
basestasjoner, med kortere avstand mellom dem, 
hevder ekspertene.
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Krever stans
217 forskere og leger fra 36 land sendte allerede 
høsten 2017 en appell til EU-kommisjonen. De 
krevde stans av den planlagte utrullingen av det 
nye 5G-nettet. Ekspertene advarer blant annet 
mot økt kreftfare, nevrologiske skadevirkninger og 
skade på fertilitet og DNA-et. Kreftlege og forsker 
Lennart Hardell ved universitetssykehuset i  
Örebro i Sverige har faglig grunnlag for å være  
bekymret: “Vitenskapelige studier påviser skade-
lige virkninger på mennesker når de trådløse 
produktene testes på skikkelig måte, og under 
betingelser som likner på virkelige situasjoner. 
Når vi finner helsefare ved slike nivåer, er vi meget 
bekymret for at det økte eksponeringsnivået fra 
5G-strålingen kan føre til uopprettelig skade.”

– Et folkehelse-eksperiment
Kritikerne kaller 5G et folkehelse-eksperiment, 
og krever en uavhengig granskning for å avdekke 
potensielle farer for folkehelsen og miljøet. 
Uavhengig forskning er helt avgjørende, mener 
forskeren PHD Joel Moskowitz ved Universitetet i 
California. Han skriver dette i 5G-appellen:

“Vi insisterer på at 5G må stanses inntil forskning, 
som er uavhengig fra industrien, kan bli utført for 
å sikre folkehelsen.” 

Hvorfor forskerne er bekymret
For å levere farten og kapasiteten som 5G legger 
opp til, vil mobiloperatørene bruke ulike kombi-
nasjoner av frekvenser. Millimeterbåndet (26 GHz) 
er en av løsningene. Båndet er valgt ut som ett av 
flere bånd for 5G, både i Norge og i Europa.

Dariusz Leszczynski, mangeårig forsker i det finske 
strålevernet, mener bruken av dette millimeter-
båndet kommer til å få dramatiske konsekvenser 
for antallet antenner og basestasjoner i samfunnet.

– Radiobølger i det ledige millimeterbåndet er 
korte og krappe og kommer til gi enorm kapasitet. 
Men de har også kort rekkevidde og trenger ikke 
gjennom vegger, vinduer og andre hindringer.
Står det et tre mellom deg og basestasjonen, 
kommer altså ikke mobilen din til fungere. 

Base stasjonene må derfor være plassert «over alt» 
hvis man skal ha mobilforbindelse, forklarer han i 
et innlegg som er lagt ut på Youtube.

Kan ikke lenger velge bort stråling 
En basestasjon består av en eller flere antenner og 
sender- og mottakerutstyr. I dag står mobilanten-
nene på fasader og tak. 5G-antennene må trolig 
plasseres annerledes på grunn av kort rekkevidde, 
for eksempel lenger ned på huset.

Problemet er at man ikke vet nok om hvordan 
denne strålingen vil påvirke oss. Uten tilstrekkelig 
og uavhengig forskning vet vi for lite om hvilken 
kombinasjon av gener og miljøfaktorer som kan 
generere utvikling av for eksempel hjernekreft, 
påpeker han.

Når samfunnstjenestene blir nettbasert med 5G, 
vil det bli omtrent umulig å velge bort strålingen.

Vet for lite, men skal følge med
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
bekrefter at kunnskapen om 5G og stråling er liten 
på nåværende tidspunkt.

«Foreløpig er det gjort få målinger på verdens-
basis av strålingen fra 5G. Årsaken er at denne 
teknologien fortsatt er under utvikling og bare 
brukes på mindre testområder rundt om i verden» 
skriver direktoratet i en pressemelding.

– Ny trådløs teknologi i samfunnet fører ikke 
nødvendigvis til at den totale strålingen rundt oss 
øker, fastholder direktoratet, som skal følge med 
på målinger som gjøres etter hvert som 5G testes 
ut i Norge.

FELO mener dette ikke er godt nok.
– Vi registrerer at strålevernmyndighetene i Norge 
overser forskning og appeller om helsefarlig 
stråling fra trådløs teknologi. Nå er de i ferd med 
sette folkehelsen i fare i enda høyere grad, sier 
FELO-leder Solveig Glomsrød. 

Kilder: Investigate Europe, Nettavisen, YouTube (foredrag 
som er lagt ut), DSA.no og Stavanger Aftenblad,
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Telenor:  – Ingen planer om å øke 
tettheten av basestasjoner

I en kommentar til Strålevett sier kommuni-
kasjonssjef Anders Krokan i Telenor dette:

– 5G ble først introdusert i USA og Sør-Korea. 
Sistnevnte har allerede veldig stor tetthet av 
senderpunkter, mens førstnevnte valgte å bruke 
5G i høyere frekvensbånd (det var der det var 
frekvenser ledig). Når man bruker mye høyere 
frekvenser til å bære 5G-signalene, blir rekkevid-
den mye kortere, derav behov for flere sender-
punkter (større tetthet av sendere). Dette er ikke 
løsninger som er representative for bruken av 5G 
globalt, og i hvert fall ikke gjeldende for Telenors 
5G-utbygging i Norge. 5G-sendere vil plasseres på 
eksisterende senderpunkter i og rundt sentrum – 
men ikke nødvendigvis med 5G-dekning over hele 
Trondheim.

Tingenes internett
5G-nettet skal danne grunnlaget for det såkalte 
«Tingenes Internett» og utvikles for å håndtere 
langt flere påkoblede enheter enn tidligere. 

Vi er på vei inn i en verden der alt er koblet 
på nett; sensorer, TV, trådløse høyttalere, 
overvåkningskameraer, varmestyring på hytta  
og bilene på veiene, blant annet.

Dette er «Internet of Things» - IoT – eller «Tingens 
internett»

HMJ2019 ©AFTENBLADET, HMJ

Mobiler bruker høyfrekvente elektromagnetiske felt 
(radiobølger) for å overføre data og tale. Antall 
svingninger en bølge gjør per sekund kalles frekvens. 
Måleenheten for frekvens er Hertz (Hz), og 1 Hz = 1
svingning per sekund. Frekvensspekteret er delt opp 
i frekvensbånd som ulike enheter må holde seg 
innenfor. Jo bredere et frekvensbånd er, dess mer 
data kan overføres per sekund.

I Norge er frekvensbåndene 700 MHz, 3,4-3,8 
GHz og 24,25-27,5 GHz valgt som pionerbånd 
for 5G. Jo høyere frekvenser som brukes, dess 
kortere rekkevidde har signalene. Et 
radiosignal med frekvens 700 MHz har cirka
fem ganger så lang rekkevidde som et med 
frekvens 3,7 GHz. Det betyr at det trengs �ere 
basestasjoner med kortere avstand mellom, 
jo høyere frekvens som brukes.

Myndighetene har satt en øvre grense for 
radiofrekvent strålestyrke for å beskytte folk mot 
skader. For frekvensområdet 400 MHz til 3 GHz 
har Norge og de �este EU-land en grenseverdi på 
mellom 2 og 10 W/m2 (watt per kvadratmeter). 
Fordi skadelige virkninger under disse grensever-
diene ikke kan utelukkes, har Sveits og andre 
innført mye lavere grenseverdier for steder der 
folk oppholder seg lenge.

Strømnettet DAB-radio Tv(DVB-T) Mobiltelefon
2G, 3G, 4G

Internett
wifi

5G mobilteknologi
og 5G smartteknologi

Radar Synlig lys UV-lys Røntgen-
stråling

Gamma-
stråling

50
Hertz

174 Megahertz-
240 Megahertz

470 Mega-
hertz-
694 Mega-
hertz

700 Megahertz-
2,6 Gigahertz

2,4 og 5 
Gigahertz

700 Megahertz-
3,4-3,8 Gigahertz
og 24-27 Gigahertz

1-100 
Gigahertz

425-750
Terahertz

3 Petahertz 300 
Petahertz

30 Exahertz

Ioniserende strålingIkke-ioniserende stråling

Frekvenser og elektromagnetiske felt

5G

• 5G er neste generasjons mobilnett.   
Det kan overføre data langt raskere

• Teknologien er fortsatt under utvikling.

• I Norge er frekvensbåndene 700 MHz,  
(3,4-3,8) GHz og (24,25-27,4) GHz valgt  
som pionerbånd for 5G 

• Man må trolig benytte svært høye frekvenser 
for å levere fart og kapasitet - rundt 26 GHz.

• Telenor vil fase ut dagens fastnett (kobber-
nettet) - da kan også ADSL forsvinne. 5G kan 
komme til å erstatte kablet internett inn til 
hvert hus
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Føre var 
i Sveits
Myndighetene har vedtatt føre var-tiltak 
for stråling fra mobilteknologi og har 
betydelig strengere strålegrenser enn 
Norge.

TEKST: JOSTEIN RAVNEDAL

Sveitsiske myndigheter bruker også ICNIRPs retn-
ingslinjer som beskytter mot kjente akutte skade-
virkninger fra radiofrekvent stråling. Men de
erkjenner også at dette ikke gir god nok beskyt-
telse, spesielt ved langtids-eksponering. 

Derfor er det blitt innført strengere føre var-
grense verdier for såkalte sensitive områder.

Sensitive områder og grenseverdier
I 2001 ble det innført restriksjoner på stråling fra 
hvert enkelt antenneanlegg, såkalte anleggsspesi-
fikke grenseverdier. 

Disse grenseverdiene gjelder der folk oppholder 
seg over lengre tid, såkalte sensitive områder; 
Boliger, skoler og barnehager, lekeplasser, pasien-
trom i sykehus, alders- og pleiehjem, hotellrom og 
faste arbeidsplasser.

For sensitive områder er grenseverdien for 
stråling fra hvert enkelt antenneanlegg nesten 
1/100 av ICNIRPs grenseverdier.

Enda strengere i Zürich 
Zürich har vedtatt enda strengere lovgivning. For 
barnehager, klasserom, sykehus og aldershjem, 
oppholdsrom og soverom i boliger (sone A) er 
grenseverdien for stråling fra et antenneanlegg 
om lag 1/10 000 av ICNIRPs grenseverdier. 

Ved nye antenneanlegg, eller endring av et eksis-
terende anlegg, må en omfattende søknad sendes 
til de lokale myndighetene. Søknaden må innehol-
de detaljerte beregninger av strålemengden fra 
antenneanlegget. 

Er man i nærheten av de tillatte grenseverdiene, 
må det også utføres en godkjennelsesmåling. Her 
måler man hele antenneanlegget, med maksimal 
trafikk og med maksimalt tillatt sendestyrke. Man 
gjør også en kontrollmåling når anlegget er i nor-
mal drift. Målingene utføres av godkjente firmaer, 
og utbygger må betale.

Hvordan er det i Norge?
Den grundige søknadsprosessen i Sveits står i 
sterk kontrast til situasjonen i Norge. Her er det 
ingen krav om søknad for å montere eller endre 
antenneanlegg på eksisterende bygg eller master. 

I tillegg er grenseverdiene så høye at de ikke rep-
resenterer noen hindringer for nye utbygginger, 
eller modifikasjon av eksisterende antenneanlegg. 
I praksis er det fritt fram for mobiloperatørene å 
gjøre det de vil.

«Er man i nærheten av de 
tillatte grenseverdiene, 
må det også utføres en 
godkjennelsesmåling»  
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Tenk om noen hadde finansiert og gjennomført 
en uavhengig og omfattende studie av mobil-
stråling og kreft som endelig kunne gi grunnlag 
for god forvaltning av strålingsmiljøet.

Det er det faktisk noen som har gjort!

Verdens største dyrestudie innen stråling og kreft 
ble startet av National Toxicology Program (NTP) 
i USA i 2005. Åtte år senere ble de første resul-
tatene fra en pilotstudie presentert på det årlige 

møtet i GLORE (Utvalget for internasjonal koord i-
nering av forskning om helse og RF stråling). 

Hvis du ikke fikk med deg hva disse resultatene 
gikk ut på, er du ikke alene! Offentligheten og 
media fikk ikke være til stede, det fikk derimot 
representanter fra mobilselskapene Motorola 
og Orange (tidligere Fransk Telekom). Gjentatte 
forsøk fra nettavisen Microwave News på å få 
tilgang til resultater førte ikke fram.

Banebrytende og forsøkt 
borthjemt
Verdens største dyrestudie innen mobilstråling og kreft avdekket en 
urovekkende sammenheng.

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD FOTO: GETTYIMAGES

NTP –studien:
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– Omfattende effekt på folkehelsen
Tre år senere fikk studien mye offentlig oppmerk-
somhet. I mai 2016 gikk NTP og ledelsen i moder-
institusjonen NIH (National Insitute of Health) ut 
med den første rapporten fra prosjektet.

I rapporten sto det: 
”Med så utbredt bruk av mobilkommunikasjon 
blant brukere i alle aldre, vil selv en svært liten 
økning i forekomsten av sykdom fra eksponering 
fra RF-stråling kunne ha omfattende virkning på 
folkehelsen.”

Det er uvanlig å offentliggjøre forskningsresultater 
før vitenskapelig publisering. I dette tilfellet ble 
offentliggjøringen begrunnet med potensielt stor 
betydning for folkehelsen og stor interesse blant 
publikum. 

Kreftformer som ble funnet i NTP-studien er tid-
ligere observert i befolkningsstudier av sammen-
hengen mellom mobiltelefoni og kreft.

Resultatene i NTP-studien støtter IARCs (kreft-
panelet til Verdens helseorganisasjon) klassifisering 
av radiofrekvent (RF) stråling som mulig kreftfrem-
kallende.

Interessen for rapporten var stor! 150 journalis-
ter var til stede på pressekonferansen, og det ble 
laget mer enn 1000 nyhetsoppslag.

Fant kreft hos forsøksdyr
NTP har fire kategorier av belegg (forskningsgrun-
nlag) for at noe kan fremkalle kreft: klart belegg, 
noe belegg, tvetydig belegg og intet belegg. 

Den foreløpige rapporten i 2016 konkluderte med 
noe belegg for at mobilstråling (2G, 3G) fører til 
kreft hos rotter. Denne konklusjonen er basert på 
tilfeller av Schwannoma (svulster i Schwann-celler) 
i hjertet hos hannrotter. Det ble også registrert 
noe belegg for kreft i binyrene. 

Resultatene i studien var blitt kvalitetssikret av åtte 
eksperter, oppnevnt av NTP og NIH. Seks av dem 
var enige i at den observerte økningen i svulster 
og forstadier til kreft var forårsaket av eksponering 
for (modulert) radiofrekvent RF stråling. 

Klart belegg for kreftutvikling
Men da de endelige forskningsresultatene ble 
lagt frem to år senere, var tolkningen fra prosjekt-
ledelsen og NIH blitt ganske annerledes. Sammen-
hengen mellom RF-stråling og kreft ble ikke lenger 
betegnet som noen høyrisiko situasjon. Noen kalte 
denne helomvendingen for «hvitvasking». 

Et nytt ekspertpanel med drøyt ti toksikologer/ 
patologer gikk deretter gjennom de endelige resul-
tatene i rapporten. Konklusjonen deres var at det 
er klart belegg for kreftutvikling hos hannrotter.

«Den tidlige offentliggjøringen ble 
begrunnet med potensielt stor betydning 
for folkehelsen og stor interesse blant 
publikum»

S t rå l eve t t  0 1 19   |  E n  b a n e b r y t e n d e  s t u d i e
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NTP ble anbefalt å oppgradere kategorien for 
resultatenes belegg for hele syv forskjellige kon-
klusjoner. Selv om justeringer ikke er uvanlig, er 
det bare unntaksvis at resultatene styrkes på så 
mange punkter. Panelets anbefalinger ble lagt til 
grunn; sammenhengen mellom stråling og kreft 
var klar – og alvorsgraden ble justert opp.

Konklusjonen ble dermed at stråling fra mobil-
telefoner (2G, 3G) kan føre til:

• Svulst (ondartet schwannoma) i hjertet hos  
hannrotter (Klart belegg)

• Svulst (malignt gliom) i hjernen til hannrotter  
(Noe belegg)

• Svulst i binyrene (godartet, ondartet,  
komplekse) (Noe belegg)

• Svulst på hørselsnerven (akustisk neurom)  
(Klart belegg)

For hunn-rotter og mus av begge kjønn var det 
tvetydig belegg for at observerte svulster hadde 
sammenheng med mobilstråling. 

    
En «game-changer»
NTP-studien kan sies å være en «game-changer» 
ved å vise at RF-stråling kan forårsake kreft uten å 
varme opp kroppsvev. 

I etterkant har en annen dyrestudie utført ved det 
anerkjente Ramazzini-instituttet i Italia bekreftet 
resultatene i NTP-studien, og det ved betydelige 
lavere strålingsnivåer.

Det manglet ikke på kritiske kommentarer, for 
eksempel fra ICNIRP (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection). I september 
2018 uttalte de at dyrestudiene til NTP og 
Ramazzini- instituttet ikke var overbevisende og 
ikke burde brukes som grunnlag for å revidere 
grenseverdiene. 

– Begge studiene manglet konsistens, pålitelighet 
og grunnlag for å kunne generalisere, hevdet 
ICNIRP.

«Panelets anbefalinger  
ble lagt til grunn: 
sammenhengen mellom 
stråling og kreft var klar 
– og alvorlighetsgraden 
ble justert opp»
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Det ble sådd tvil om dyrestudien på flere om-
råder. NIH seniorforsker Ronald Melnick, som 
ledet planleggingen av NTP studien, svarte på 
kritikken i tidsskriftet Environmental Research. 
Her er noen av svarene i korte trekk.

«Rottestudier kan ikke si hva som skjer med  
mennesker»
Dyr og mennesker har biologiske fellestrekk ved 
sykdomsutvikling, derfor blir dyreforsøk brukt til 
å vurdere helserisiko av miljømessige forhold og 
effekt av nye medisiner.

I kreftstudier har alle stoffer som gir kreft hos 
mennesker vist seg å gi kreft hos dyr.

«Strålingen i NTP-studien var mye sterkere enn 
grenseverdiene for mennesker»
Strålingsnivået i studien var nødvendig for å opp-
nå den samme lokale bestråling av kroppsdeler 
og organer som man ville fått hos mennesker 
ved alminnelig bruk av mobiltelefon.

«Daglig bestråling varte lenger enn typisk  
for mennesker»
Vanligvis utsettes en liten gruppe på 50 rotter 
for bestråling, og det er tilsvarende mange i en 
kontrollgruppe. Strålingen ble satt høyt for å øke 
muligheten for å oppdage en skadelig påvirkning 
i løpet av rottenes levetid – men ikke så høyt at 
termiske effekter oppstår (ved oppvarming av 
kroppsvev).

S t rå l eve t t  0 1 19   |  E n  b a n e b r y t e n d e  s t u d i e

«Svulstdannelsen kan være påvirket av levetiden  
til rottene som deltok i studien»
Dette beror på en feiltolkning. Det var ingen statis-
tisk forskjell i overlevelse mellom hannrotter i kon-
trollgruppen og bestrålte hannrotter med høyest 
forekomst av gliom og schwannoma i hjertet.

«Kjønnsforskjellene var merkelig»
Økt forekomst av hjernesvulst og hjerte-schwan-
noma ble observert hos begge kjønn, men med 
lavere forekomst hos hunrottene. Dette er ikke 
uvanlig. Kjønnsforskjeller opptrer ofte innen 
studier av toksisk belastning og kreft, også blant 
mennesker.

«Patologiske undersøkelser av rottene ble ikke gjort 
blindet. Bestrålte rotter ble analysert først, kontroll-
rotter etterpå»
Tolkningen av alt materialet ble utført på samme 
måte som i alle NTP-studier, slik at patologene ikke 
kunne vite om de tolket resultater for den ene eller 
andre gruppen. 

Alt materiale er tilgjengelig fra NTPs arkiv.

Dette sa kritikerne:
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NTP-studien: Mobilstråling og kreft

• USAs Food and Drug Administration (FDA) utpekte 
mobilstråling og kreft som tema under det store 
forsknings-programmet National Toxicology  
Program (NTP)

• Studien startet i 2005 og var verdens største  
dyrestudie innen stråling og kreft 

• I 2016 ble de første resultatene fra studien lagt 
frem for offentligheten

• Resultatene viste sammenheng mellom stråling  
og kreftutvikling hos rotter

• NTP-studien ble kritisert fra flere hold, men et nytt 
ekspertpanel fastslo i 2018 at det var klart belegg 
for kreftutvikling hos hannrotter etter bestråling

i

– Norge 
ligger etter 
Med 5 mrd. mobilbrukere er det på sin 
plass med føre var-tiltak, mener flere 
andre land.

Mens Direktoratet for strålevern og atomsikker-
het DSA (tidligere Statens strålevern) ligger lavt i 
terrenget og setter sin lit til ICNIRP, går Italia sterkt 
ut med føre var-tiltak. 

En domstol i Roma pålegger nå myndighetene å 
informere befolkningen om helserisikoen ved å 
bruke mobiltelefoner og annen trådløs telefoni 
(trådløse fasttelefoner, DECT). Dommen fastslår at 
myndighetene også plikter å informere om hvordan
risikoen kan reduseres, blant annet ved å øke 
avstanden til telefonen.

– Den italienske dommen er et tilbakeslag for tele-
komindustrien, men et skritt framover for folke-
helsen, sier den erfarne svenske kreftforskeren 
Lennart Hardell.

Dommen har trådt i kraft. Den offentlige informa-
sjonskampanjen om helserisiko og forsiktighets-
anbefalinger må starte senest 16. juli i år.



EMF CONSULT - Profesjonell måling      
og reduksjon av elektromagnetiske felt 

 

For den som ønsker å beskytte seg mot stadig økende elektro-
magnetiske felt (EMF) i samfunnet har EMF Consult laget en enkel og 
praktisk veileder. Veilederen «EMF BESKYTTELSE» gir en god oversikt 
over hvilken EMF-kilder du har rundt deg og hvordan du går frem for å 
redusere EMF i ditt nærmiljø  

Veilederen kan du laste ned GRATIS på www.emf-consult.no 
 

Måling og rådgivning 
Grunnlaget for en rasjonell strålebeskyttelse, er en grundig 
måling med skikkelig EMF-måleutstyr, enten du måler selv 
eller lar en fagperson foreta målingene for deg. EMF Consult 
leverer markedets mest anerkjente måleinstrumenter 
supplert med et utvalg av brukervennlige detektorer i alle 
prisklasser. - Trenger du hjelp til å finne frem til riktig 
måleutstyr, eller trenger hjelp til å få utført måling, kan EMF 
Consult hjelpe deg. 

 

EMF sanering 
Etter gjennomført måling er det viktig å analysere 
måledata og finne frem til hvilke tiltak som best reduserer 
de elektromagnetiske feltene man har funnet. Dersom det 
ikke er mulig å fjerne EMF-kilden eller øke avstanden til 
kilden må man se på andre midler og tiltak for å redusere 
feltene. Høyfrekvent stråling og lavfrekvente felt har ulike 
egenskaper og krever forskjellige tiltak for å redusere 
feltene. - EMF Consult har lang erfaring i å finne frem til de 
beste løsningene. 

Lavstrålehus 
Elektromagnetiske felt i bolig kan reduseres betraktelig ved 
gode tekniske løsninger, dvs. elektrisk utstyr og kabler 
konstrueres og monteres slik at feltene minimaliseres. I 
nybygg kan dette gjøres ved at det elektriske anlegget 
planlegges og utføres med sikte på lave elektromagnetiske 
felt i boligen. Planlegger du å bygge nytt eller rehabilitere en 
eldre bolig kan EMF Consult bistå med rådgivning og 
produkter for å skape et bærekraftig «Lavstrålehus». 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.  
 

 
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

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

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, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

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

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no

Vil du prate med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 10-14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton
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