
Litt om helsefare fra mobilmaster og 
andre kilder til mikrobølget stråling



Grenseverdiene er foreldet

Farlig oppvarming
Norsk grenseverdi

Europarådet, kort sikt
Europarådet lang sikt

Celler reagerer
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Flere miljøgifter, én mekanisme, mange utfall

«Alt mulig»:
Konsentrasjonsproblemer
Sviktende korttidshukommelse
Tretthet, utmattelse
Søvnforstyrrelser
Lyd- og lysfølsomhet
Øyebesvær
Hjerteklapp, -rytmeforstyrrelser
Åndenød
hodepine, kvalme, svimmelhet
Øresus/tinitus
Muskel- og leddsmerter
Kvalme
Nummenhet, stikking, prikking
Depresjon
Svie, brenning i huden, kløe
Kramper, verking
Uro, stress
Nedsatt immunforsvar
Kreft
Alzheimer's
ME, autisme 
spesifikk el-overfølsomhet...

celle-
inflammasjonerCelleveggene åpnes utenfra

Miljøgifter



Barn er ekstra utsatt

bl.a.:

 Tynnere hodeskaller
 Raskere celledeling
 Lengre gjenstående liv
 Mer følsomme cellevegger
 Kortere avstand til indre 

organer
 Uferdige organer



Østerrike*: Salzburg og Styria
Belgia*: Wallonia og Flanderen
Italia*: Province of Bolzano

Canada*: Toronto

49% av verdens 
befolkning

41% av verdens 
befolkning

Grenseverdier på 10% av Norges



Vi blir friskere med lengre avstand

Avstand fra basestasjonen



Hva kan vi gjøre?

 Fjerne kilden, begrense og skape avstand

 der det er lettest
 der eksponeringen varer lengst – master og WiFi
 der eksponeringen er sterkest – mobilbruk, eget IT-utstyr

 Hindre at eksponeringen vokser

 Lage handlingsplan med felles tiltak og opplysninger om mulige 
individuelle tiltak

 Oppfordre til å vise hensyn til seg selv og andre



Noen vanlige faktafeil

«Statens strålevern sier at hele Europa følger ICNIRPs standard 
grenseverdier.»

«Grenseverdiene til Statens strålevern sikrer oss mot helseskader»

«Vi er nødt til å følge Statens strålverns grenseverdier.»

«Når strålingen bare er én prosent av grenseverdien, er det helt 
ubetydelig.»

«Strålingen fra mobilen blir større jo lengre bort mobilmastene er.»

«Strålingen fra mobilen er mye skadeligere enn strålingen fra 
mastene.»



Nyttige kilder:

Statens strålevern

Folkets strålevern

FELO

einarflydal.com

EMF Consult AS
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