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Til Statens Strålevern
v/ dir. Ole Harbitz
ole.harbitz@nrpa.no 

kopi til orientering: 
HOD, postmottak@hod.dep.no 
Tone-Mette Sjømoen, avd. dir. Statens strålevern, Tone-Mette.Sjomoen@nrpa.no 
forskningsombud Peter Kierulf, peter.kierulf@medisin.uio.no 
stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) tor.andre.johnsen@stortinget.no 
stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) kjersti.toppe@stortinget.no 

Oslo, den 12. mai 2015

Vedr.: manglende dekning for påstander på Statens stråleverns
nettsider om evalueringsresultater av forskning om 
helseskader, 
Deres ref.  15/00421-1

Jeg viser til vedlagte korrespondanse mellom undertegnede og Statens strålevern. Saken er alvorlig, 
da den dreier seg om det som av mange forskere og legfolk ses som en av vår nære framtids største 
helseutfordringer, og fordi det dreier seg om eventuell alvorlig feilinformering av opinion og brudd 
på lovbestemt krav om bruk av føre-var-prinsippet i forvaltningen:

Bakgrunn
I min epost av 15. april 2015, gjengitt nedenfor, etterlyser jeg hvor Statens strålevern finner dekning
i EUs SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) sin 
rapport om helsevirkninger av elektromagnetiske felt av 20.01.2015 for den fremstilling som gis på 
Statens stråleverns nettsider av rapportens konklusjoner. (Referanser er gitt sist i dette brevet.)

Jeg ba da om å få konkrete referanser til hvor i  forskningsevalueringen til SCENIHR der fins 
utsagn som gir grunnlag for Statens stråleverns tekster på sin nettside (gjengitt nedenfor), nemlig 
slik:

1. «Trådløse nettverk ikke farlig for helsa, viser ny EU-rapport»

2. «Eksponering fra trådløst utstyr som mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk 
innebærer ikke noen helserisiko, viser en ny rapport fra EU-kommisjonens vitenskapelige 
komite.»

3. «Når det gjelder el-overfølsomhet, med symptomer som hodepine, søvnforstyrrelser og 
utmattelse/trøtthet, er konklusjonen at ingen av disse tilstandene forårsakes av stråling fra 
trådløst utstyr eller høyspentanlegg.»

4. «Av rapporten går det fram at heller ikke høyspentanlegg er farlige for helsa.» 

5. «Til tross for omfattende forskning har man ennå ikke klart å finne helt ut av om barn som 
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vokser opp i nærheten av slike anlegg har større risiko for å få kreftsykdommen leukemi.»

Bakgrunnen for forespørselen var at jeg selv ikke har vært i stand til å finne dekning for noen slike 
tolkninger, og jeg mener å se at Statens strålevern tolker SCENIHR-rapportens utsagn av typen 
«ikke funnet vitenskapelig sikkert belegg», som at SCENIHR-utvalget har påvist at der ikke finnes 
noen fare, hvilket enhver med en smule akademisk bakgrunn bør kunne se er en særdeles 
annerledes påstand, og en grov forvrengning. 

Statens strålevern må følge opp sin informasjonsplikt
Svaret fra Statens strålevern (dato 29. april 2015, ref. 15/00421-1, gjengitt nedenfor) tolker jeg som 
et forsøk på 1) å hevde at tolkningen av SCENIHR-rapporten er forsvarlig som en popularisering, 
og 2) å skyve bevisbyrden fra seg og over på den som ber Statens strålevern om en begrunnelse. 

Ingen av disse to finner jeg akseptable: Det kan ikke være akseptabel tolkning å hevde at «forskning
viser at noe er ufarlig» når grunnlaget er at SCENIHR-utvalget mener at gjennomgått forskning 
ikke har påvist at funnene i den forskningen utvalget har behandlet, er tilstrekkelig sikre til å 
begrunne endringer i gjeldende stråleregimer. 

Dersom Statens strålevern mener noe annet, er det Statens strålevern som må grunngi dette når 
Statens strålevern blir spurt. Alternativt må Statens strålevern legge om sin informasjon - og sin 
informasjonspraksis ettersom dette ikke later til å være noe enkelttilfelle, men en systematisk 
skjevhet i etatens framstillinger. Jeg ber derfor på ny om en redegjørelse fra Statens strålevern for 
hvor begrunnelsene finnes i SCENIHR-utvalgets rapport, evt at Statens strålevern omarbeider sine 
nettsider mer i overensstemmelse med rapporten. 

Mitt syn forsterkes ytterligere av at SCENIHR-utvalget benytter vurderingskriterier som er helt på 
linje med ICNIRPs prinsipper (se ICNIRP STATEMENT, Health Physics 82(4):540-548;2002). 
Dette er kriterier som gjennom sin strenghet og rigiditet er ganske godt egnet til forsknings-
evaluering innen enkelte felt, men f.eks. ikke ubetinget anvendelige innen cellebiologi eller andre 
felt som kan ha store innslag av tilfeldigheter, ukjente faktorer og komplekse, uforutsigbare 
prosesser. De er derfor også utsatt for omfattende kritikk fra faglig hold, se f.eks. appellen til FN og 
WHO av 11. mai 2015 fra 190 fagfolk (http://emfscientist.org). (Mer detaljert kritikk anser jeg 
overflødig her. Den kan f.eks. finnes på http://einarflydal.com/2015/04/28/museumsvokternes-
ekspertutredninger-jakt-pa-sorte-svaner-uten-klaer-pa/#more-425.) 

Det er i tillegg så absolutt grunn til å reise sterke innvendinger når et forvaltningsorgan legger 
resultater av evaluering utfra slike kriterier til grunn for praktisk helsepolitikk: De fører til 
opprettholdelse av gamle grenseverdier som man siden før 1960-tallet har dokumentert «slipper 
igjennom» stråling som med inntil visshet grensende sannsynlighet gir omfattende biologiske 
virkninger, og derfor normalt ville legges til grunn for offentlig helsepolitikk. ICNIRPs 
evalueringskriterier åpner for en strenghet i bedømmelsen som fører til at denne forskningen ikke 
«slipper igjennom». Som direkte grunnlag for praktisk helsepolitikk, slik Statens strålevern 
argumenterer for, blir slike evalueringer derfor for restriktive.

I tillegg vil jeg anta at Statens strålevern er kjent med at SCENIHR-utvalget er blitt møtt med 
massiv kritikk for

 ikke å ha tatt med essensiell forskning som falsifiserer utvalgets konklusjoner, 
 å foreta meget forutinntatte bedømmelser der forskning avvises fordi resultatene ikke 

stemmer med «det termiske paradigmet», og for 
 heller ikke å ivareta føre-var-prinsippet mht mulige mekanismer for biologisk påvirkning, 
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dvs. ved ikke å godta mekanismer som det fins svært sikre holdepunkter for, fordi disse ikke
er «sikre nok», f.eks. åpning av ionekanaler med påfølgende oksidativt stress – ved nivåer 
for absorbsjon av energi som hverken i teori eller praksis gir påviselig oppvarming. 

Det er utfra denne svært alvorlige kritikken også bemerkelsesverdig at Statens strålevern på sine 
informasjonssider ikke så mye som antyder at SCENIHR-utvalgets konklusjoner er omdiskutert. Jeg
ber om en forklaring på dette.

Føre-var-prinsippet, nevnt i siste punkt over, har Statens strålevern tidligere hevdet er ivaretatt 
gjennom de gjeldende grenseverdier, angivelig ved at det er lagt inn solide marginer mellom 
gjeldende grenseverdier og de strålingsnivåer man må opp i for å varme opp vev. 

Dette er etter mitt syn kun rett under ganske irrelevante betingelser for det som i dagens 
strålingsbilde er helsefaren det advares mot av forskningen: Føre-var-prinsippet er med dagens 
grenseverdier kun ivaretatt med hensyn til den oppvarming som skademekanismen. Den 
forskningen som SCENIHR-utvalget forkaster, indikerer nettopp at det ikke er tilfelle: det gjøres 
funn av skader etter langt svakere eksponeringer. 

At SCENIHR-utvalget velger slike vurderingskriterier er helt på linje med ICNIRPs prinsipper (se 
ICNIRP STATEMENT, Health Physics 82(4):540-548;2002). Men samme ICNIRP-dokument slår 
også fast at å ivareta føre-var-prinsippet samt å sette strengere grenseverdier av andre spesifikke, 
lokale grunner ikke tilkommer ICNIRP, men er en naturlig oppgave for nasjonale myndigheter. Når 
Statens strålevern ikke finner dette nødvendig, men kun overtar ICNIRPs grenseverdier, til tross for 
at disse ikke er ment å redusere risiko for de strålingsskader som påvises av den forskningen 
SCENIHR-utvalget forkaster utfra ICNIRPs kriterier, svikter denne etaten sin oppgave som 
helsepolitisk instrument. (Den gjeldende plattformen for strålepolitikk, FHI-rapport 2012:3, 
benytter også ICNIRPs strenge kriterier, og er derfor helsepolitisk uegnet på samme grunnlag.)

Ettersom ICNIRPs anbefalinger automatisk gjøres til gjeldende forskrift i Norge 
(Strålevernforskriftens §34), finner jeg det derfor naturlig samtidig å be Statens strålevern forklare 
hvordan man i sin bedømmelse av forskningsresultater på feltet og i sin forvaltning mener å ivareta 
EUs føre-var-vedtak og Grunnlovens §112.

Jeg ber om rettidig svar på denne henvendelsen.

Med hilsen

Einar Flydal (sendt som vedlegg til epost uten signatur)
Cand. polit. og Master of Telecom Strategy
pensjonist
fhv. forsker og seniorrådgiver i Telenor ASA
fhv. univ.lektor, Telematikk, NTNU
einar.flydal@gmail.com
http://einarflydal.com 
tlf. 22 23 94 94 og 90 04 99 13, Adresse: Sagadammen 20, 0884 Oslo
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Omtalte dokumenter / medier:

1. SCENIHR-utvalget rapport (av 27. januar 2015): 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm 

2. ICNIRPs retningslinjer for forskningsevaluering: 
se GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, 
MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz), International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, HEALTH PHYSICS 74 (4):494 522; ‐
1998,  

3. Statens stråleverns informasjonsside (lastet ned i april 2015): 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm
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Omtalt korrespondanse fram til dato:

Fra: "Lars Klæboe" <Lars.Klaeboe@nrpa.no>
Til: "Einar Flydal" <einar.flydal@gmail.com>
Cc: "Tone-Mette Sjømoen" <Tone-Mette.Sjomoen@nrpa.no>
Emne: 15/00421-1 - Ber om opplysninger om dekning for teksten i SCENIHR-rapport
Dato: Wed, 29 Apr 2015 14:26:27 +0200

Vi viser til henvendelse vedrørende Strålevernets nettnyhet med vurdering av siste SCENIHR-
rapport som ble publisert våren 2015, hvor det hevdes at det ikke er dekning for Strålevernets 
påstander om helseeffekter fra EMF.
 Når Strålevernet publiserer nettnyheter må vi forenkle budskapet slik at det blir forståelig for 
allmenheten. Eksempel på en slik forenkling er å bruke begreper som trådløst nettverk og 
basestasjoner som for SCENIHR omtales som RF-felt.
 Strålevernet har i utgangspunktet ikke kapasitet til å gå inn i diskusjoner med enkeltpersoner eller 
interesseorganisasjoner. For at vi skal gå nærmere inn i saken ønsker vi en mer begrunnet 
henvendelse enn den som foreligger. Helt konkret ville det vært nyttig å få din tolkning av 
SCENIHR-rapporten i forhold til nettnyheten vi har publisert. Da kan vi lettere se om det er 
eventuelle misforståelser som bør avklares. 
 Vi fastholder inntil videre at opplysningene i nettnyheten samsvarer med SCENIHR-rapportens 
konklusjoner
 Vennlig hilsen
Lars Klæboe
forsker
Avdeling strålebruk
Telefon: 67 16 25 00

http://www.nrpa.no/
   Fra: Einar Flydal [mailto:einar.flydal@gmail.com] 
Sendt: 15. april 2015 15:34
Til: Statens strålevern
Emne: Ber om opplysninger om dekning for teksten
 Til Statens strålevern
nrpa@nrpa.no
  Jeg ber herved om å få vite hvor i SCENIHR-rapporten det vises til, at Statens strålevern finner 
dekning for følgende utsagn som står på Statens stråleverns nettside 
http://www.nrpa.no/nyheter/92251/traadloese-nettverk-ikke-farlig-for-helsa-viser-ny-eu-rapport.
 Jeg ber om å få konkrete referanser til steder i selve rapporten, da jeg ikke kan se at det er dekning 
for disse påstandene hverken der eller i sammendragene:
 1. Trådløse nettverk ikke farlig for helsa, viser ny EU-rapport
2. Eksponering fra trådløst utstyr som mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk innebærer 
ikke noen helserisiko, viser en ny rapport fra EU-kommisjonens vitenskapelige komite.
3. Når det gjelder el-overfølsomhet, med symptomer som hodepine, søvnforstyrrelser og 
utmattelse/trøtthet, er konklusjonen at ingen av disse tilstandene forårsakes av stråling fra trådløst 
utstyr eller høyspentanlegg.
4. Av rapporten går det fram at heller ikke høyspentanlegg er farlige for helsa. 
5. Til tross for omfattende forskning har man ennå ikke klart å finne helt ut av om barn som vokser 
opp i nærheten av slike anlegg har større risiko for å få kreftsykdommen leukemi.
  Med vennlig hilsen
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 Einar Flydal
 pensjonist fra IKT-bransjen / retired from ICT business and academia
 (cand. polit. & Master of Telecom Strategy and Technology Management)
 fasttelefon/fixed line: +47 22 23 94 94
 mobile: +47 90 04 99 13
einar.flydal@gmail.com
 blogg: http://einarflydal.com


