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EKSPERT: – Av og til blir vi kontaktet av kommunehelsetjenester om hvorledes de kan redusere bekymringen for stråling blant folk. Svaret er at vi er eksperter på stråling, ikke på bekymring, sier
Lars Klæboe i Statens strålevern.
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Statens strålevern er sikre i sin sak:

– Harmløs stråling
Stråling. Stråling fra
mobilen er harmløs,
sier Statens strålevern.
De advarer mer mot
dem som sprer frykt.
– Stemmer det at det finnes
tusenvis av uavhengige vitenskapelige studier som viser
negative helseeffekter av elektromagnetisk stråling?
– Nei, det finnes slike studier,
men absolutt ikke tusenvis. Og de
aller fleste er av en kvalitet som
gjør at resultatene ikke kan vektlegges. Det er mange elementer
som teller når det gjelder å vurdere hold i studier. Mangler det
for eksempel opplysninger om
hvordan en studie er gjennomført, er resultatene uinteressante.
Enkelte undersøkelser om basestasjoner handler bare om avstand til
omgivelsene, men det er stråleverdier som er relevant.

– Men dere erkjenner at mennesker er blitt syke av elektromagnetisk stråling?
– Vi kjenner ikke til det. Men
vi vet at mange mener de blir det.
– Statens strålevern mangler jo
medisinsk kompetanse?
– Vi er veldig tydelige på at
du skal gå til lege når du er syk.
Å diagnostisere er en oppgave
for helsevesenet. Enkelte leger
har tro på sammenheng mellom
elektromagnetisk stråling og sykdom, men ingen har kommet med
dokumentasjon som viser dette.
– Men man kan bli syk av frykten for å bli syk av stråling?
– Ubetinget. Dette er kjente
mekanismer. De som er med å
spre frykt, bør legge seg på hjertet
at mange som tror på påstandene
deres, får redusert livskvalitet.
– Eksisterer overfølsomhet for
elektromagnetisk stråling?

– Ingen har klart å vise det på
de strålenivåene som er vanlig i
omgivelsene rundt oss. Men blir
nivåene høye nok, er det skadelig.
Derfor har vi grenseverdier som
sikrer at vi ikke blir utsatt for skadelige nivåer.
– Ser du det som et problem at
selskapene som vil utplassere
basestasjoner representerer
tunge økonomiske interesser?
– Nei. Ikke generelt. Men
enkelte setter basestasjonene opp
ugunstig og eksponerer folk for
høyere stråleverdier enn det som
er vanlig, og som behøves for å få
god dekning. Får vi vite det, griper vi inn i tråd med regelverket.
– Bør barn skjermes mot elektromagnetisk stråling i større
grad enn voksne?
– Nei, ikke ut fra det vi vet i
dag. Det er ekstremt lave verdier vi snakker om når det gjelder stråling fra basestasjoner for

mobilnettet. For trådløse nettverk
i hjem, skoler og barnehager er
verdiene helt ubetydelige.
– I Frankrike ble det nylig forbudt med trådløse nettverk i
barnehager for barn under tre
år, og i barneskolen skal trådløse nettverk være avslått når
de ikke er i bruk ...
– Jeg kjenner ikke til at den type
bestemmelser er faglig basert.
Politikere har andre ståsteder og
ansvarsområder enn forskere. På
samme måte som alternative miljøer er uenige med oss i Norge, er
de det også i utlandet. Men ingen
fagmiljøer er uenig med oss.
– Da atomskyen var på vei mot
Norge etter Tsjernobyl-ulykken i
1986, forsikret Statens strålevern
at den ikke var farlig. Er samfunnsoppdraget deres å berolige
en engstelig befolkning?
– Det er nok en del av det, men
hovedoppgaven vår er å gi en ren

vitenskapelig beskyttelse mot skadelig stråling. Av og til blir vi kontaktet av kommunehelsetjenester
om hvorledes de kan redusere
bekymringen for stråling blant
folk. Svaret er at vi er eksperter
på stråling, ikke på bekymring.
Selv ser jeg mer bekymret over
stillesittende femåringer som har
utviklet kontorskuldre.
Jens Svenningsen
jens.svenningsen@budstikka.no

fakta
Lars Klæboe
■ Alder: 49 år.
■ Bosted: Haslum.
■ Stilling: Forsker ved Statens strålevern

på Østerås.
■ Aktuell fordi: Mange bæringer

frykter stråling fra basestasjoner for
mobilnettet. Onsdag kveld ble formannskapet enige om å være positive
når utbyggere spør om å få sette opp
mobilmaster.

