
Einar Flydal
• 71 år, pensjonist, samfunnsviter og telekom-strateg 

(cand.polit. UiO 1983, Master of Telecom Strategy and Technology Management, NTNU/BI/Delft 2001)

• teknologi- og IKT-entusiast m/ miljøengasjement

1981-: Arbeidsforskningsinstituttene: organisasjon og risiko på oljeplattformer

1983-: Teledirektoratet: kontorautomasjon, IKT-innføring i Televerket

1985-: Datema AS, Logos AS, Utdanningsdepartementet: innføring av EDB i skolen

1993-: Televerkets Forskningsinstitutt: fjernundervisning, fjernarbeid, videokonferanse, miljøvirkninger

1997-2011: Telenor R&D & Konsernets strategienhet

2001-2011: NTNU: univ.lektor II, IKT og samfunn

Arbeidsfelt: tverrfaglig forståelse av bransjen og dens dynamikk

2011-: Pensjonist. Graving i og skriving om EMF, helse, miljø og styringssvikten

Holdt foredrag på Energi Norge-seminar for kraftbransjen om Smart Grid-konseptet rundt 2003(?)

Hvorfor ble jeg interessert i EMF og helse?

2010: «Strategiske» feil i WHO-rapportering om hjernekreft fra mobilbruk (INTERPHONE). Hva kom det av?

Røde tall = sidetall i Faktisk utdrag

gml. versjon: 3065 – 3089

Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet, Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2002
O. Johansson, M. Hilliges, V. Björnhagen, K. Hall, Skin changes in patients claiming to suffer from “screen dermatitis”: a two-case openfield
provocation study, Exp. Dermatol. 3 (1994) 234–238
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• 1780-1970: Enorme velferdsgevinster …

• skadevirkninger, men til å leve med

• mennesker, planter, dyr ...

• 1970 -: Eksponentiell forbruksvekst

• Trangt i eteren

• Langt mer «skitten strøm»

• Stadig mer biologisk aggressive teknologier

• sterkere, bråere, høyere pulser

• Forskning tyder på økende EMF-skader

• 2021: Stanger vi i taket?

• På slutten av en «Kondratieff-syklus»?

• fallende grensenytte, stigende kostnader

• Løper vi inn i en økologisk blindvei?

1 000 000 000 000 000 000 ganger sterkere

EMF: Fra verktøy for velferd til helse- og miljøproblem?

bakgrunnsstråling

2637 - 2638 Bandara & Carpenter, Nature, 2018

203 prof. Brenda, ABB

Firstenberg: Den usynlige regnbuen, 
Historien om elektrisiteten og livet, 2018

Flydal, E: ICT for Development and 
Climate Preservation? On the Need for 
more Realism and more Courageous 
Business Models, Telektronikk 2008
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Beskrevet i bøker, bloggposter, foredrag og artikler

• Dokumenterer
• alvorlig helse- og miljøtrussel som stiger på den 

internasjonale agenda
• systemsvikt i balansen offentlig styring - bransjen

• Hensikt
• informasjon
• relevante tiltak
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Vårt stråleverns fem teser:

1 Et grunnleggende skille mellom ikke-
ioniserende stråling og ioniserende.

2 Det termiske dogmet: Ikke-ioniserende 
stråling kan ikke skade annet enn ved 
oppvarming.

3 Mekanismen bak skadevirkningen må 
påvises for at funn skal kunne godtas.

4 Mikrobølger som er for svake til å varme 
opp, gir ikke kreft.

5 Vi kan bygge et relevant helsevern på 
ICNIRPs og WHOs anbefalinger.

Susan Pockett gir motbevis:

1 Påviselig feil.

2 Falsifisert og ugyldig.

3 Uredelig og uforsvarlig.

4 At mikrobølger ikke har høyere 
fareklasse enn 2B, skyldes uforstand, 
svindel og juks.

5 Nei. Det er ikke mulig.
Grenseverdiene fanger ikke opp 
påvirkningene som gir skade.

(Susan Pockett: Stråletåka - helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene, Z-forlag, 2020 1239 – 1476)

1415 - 1423

Hele Del II: 1314-1411

1426 – 1429

1321, 1322

1268 - 1269
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To merkelige eksempler på menneskeskapt miljøgift

Eksempel 1: bevis for at cellers mest grunnleggende prosesser med 
høy sannsynlighet forstyrres av radiosignalene fra Aidon
AMS-målere

Eksempel 2: bevis for at stoffskifte og nervesignalering med høy 
sannsynlighet forstyrres av skitten strøm
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Eksempel 1: åpning av kalsiumkanaler

«miljøstressorer», bl.a. EMF

1991: Vest-Tysklands Strahlenschutzkomission
«… med høyfrekvent stråling der det var lagt inn 
lavfrekvente pulser på 6 og 20 Hz, ble 
strømmen av kalsium-ioner inn i cellene økt 
med 10 – 20%. Dette er bekreftet en rekke 
ganger og er sikker kunnskap. Og det skjer ... 
langt under grensen for oppvarming …»

2015: (Panagopoulos et al 2015):
gir fysisk forklaring og beregningsmodell. 
Bekreftet. 

2016: (Scheler 2016):
beregner terskelverdier for WiFi, GSM, etc.. 

2021: (Scheler 2021) 2898 – 2906 (basert på
840): beregner terskelverdier for Aidon
AMS-måler: 3,9 & 13,9 timer. 

2012: (FHI-rapport 2012:3)
regner funnet som «ikke godt nok påvist».

2006: (Pall 2006 Ref 87 1653)
«Oksidativt stress årsak til en rekke 
«uforklarte lidelser»/MUPS.»

starten på 
en rekke 
helselidelser

(fra EUROPAEM 2016; Fig 9 )    616

Kostoff et al 2020 2070

196 - 197

gjemt bort på 472, 493

Beaubois et al 2007 1524 - 1525

økt kalsium-strøm
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kaptein Fitzroys stormglass

Eksempel 2: Selv svak skitten strøm forstyrrer biologien

Frekvensene i omhyllingskurven viktig, ikke styrken.
Aktive frekvenser: 4, 6, 8, 10, 12, 28 ... kHz.

Dipl. met. Walter Sönning 2908:
- Utladninger i værfronter er nok til å endre 
stoffskifte og nervesignalering ved å vri 
kollagenmolekyler. 
Mekanismen er kjent og er korrelert med 
epilepsi, værsyke, m.m.. Virker over 80 mils 
avstand.

Dipl. met. Walter Sönning 2910:
- Mikrobølget kommunikasjon lager slike 
utladninger. De vil også oppstå i «skitten 
strøm». De forstyrrer og overdøver 
biosystemers kommunikasjon og gjør 
dermed skade.

Våre grenseverdier er blinde for slikt. 
Skitten strøm i boliger øker med mer elektronikk. 

1092 - 1104
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Historien: Den kalde krigen og næringsinteressene setter grensene

• 1780 -: helseskader fra svak EMF påvist, 2869 - 2871

• 1950 -: omfattende militær forskning på utnyttelse 
av mikrobølger – terapi og akutte og langtidsskader

• 1970 -: Øst-Vest-kontakt for å skape felles forståelse
• 1970: Presmans bok Moskva-New York
• 1973: WHO Warszawa om biologiske virkninger

• 1992 -: ICNIRP «fryser» det vestlige synet

• 1995 -: WHO blir en kanal for ICNIRP
• 2004: WHO «løser» el-overfølsomhetsproblemet
• 2011: WHO sliter fortsatt med EHS og MCS

• 2015: Mer enn 100 biologiske mekanismer påvist 
uten oppvarming

• USA: Eksponeringsgrenser for mennesker fastsettes 
rundt 1955 - utfra forsvarets behov
• Lave frekvenser: sensoriske virkninger

• Radiobølger: akutte oppvarmingsskader

• målt som energitilførsel, gjennomsnitt over tid og flate
• bare akutte virkninger

• Alle sub-termiske funn mistenkeliggjøres

• el-overfølsomhet benektes, pulsing overses

• Sovjet: Eksponeringsgrenser for mennesker fastsettes 
- utfra påviste virkninger
• akutt og langtidsvirkninger
• ca. 1/100 av USAs

• tidsbegrensninger ved pulset stråling

• romsligere grenser i forsvaret

Mer detaljert: Pockett: 1272 - 1275; Flydal: 1140 - 1146; Nordhagen & 
Flydal: 2660; 2791 – 2800 – 2802; 
Maisch, Don: The Procrustean Approach, Setting Exposure Standards 
for Telecommunications Frequency Electromagnetic Radiation, PhD-
avh., Univ. of Wollongong, 2010; 
Paul Brodeur: The Zapping of America, Microwaves, Their Deadly Risk, 
and the Cover-Up, Norton, N.Y. 1977

(Historisk oversikt: Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen, historien om elektrisiteten og 
livet, Z-forlag, 2018;
Mekanismer: Horsevad, Kim: Kortlægning af Bioreaktivitet for Mikrobølger i nontermiske 
Intensiteter, Saxo, 2015; Presman: Electricity and Life, N.Y., 1970, 49
El-overfølsomhet: WHO. Working group report of WHO International Seminar and Working
Group meeting on EMF Hypersensitivity 25-27 October 2004, Prague, 2005, 2595; 
Summary of MCS and EHS meeting May 13, 2011, WHO Geneva, 381 - 385;
Subtermiske virkninger: Biological effects and health hazards of MW radiation Proceedings of 
an international symposium, Warsaw 15.-18. October 1973, Polish Medical Publishers, 1974

1040

381 - 382, 385

Glaser-
arkivet
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ORSAA-basen, 2020

Færre skadefunn jo mindre bransjefinansiering
9

(N = 1246)

Strålevernet i 
ICNIRP-land og 
USA

ICNIRP-land
og USA

Kommunikasjons-
myndigheter

Verden utenfor 
ICNIRP og USA



Et økosystem som holder grenseverdiene maks romslige
ICNIRP statement 
GENERAL APPROACH TO 
PROTECTION AGAINST
NON-IONIZING 
RADIATION, 2002.

Buchner & Rivasi: 2162 - 2259

Mer detaljert: Flydal & Nordhagen 1841 - 1931

Alster, Norm: Captured 
Agency, How the Federal 
Communications
Commission Is Dominated by 
the Industries It Presumably 
Regulates, Edmond J.
Safra Center for Ethics, 
Harvard University, 2015

Franz Adlkofer: Radiation 
protection in conflict with 
science, Kompetenzinitiative, 
2011

+ ICES

https://betweenrockandhard
place.files.wordpress.com/20
12/09/21-in-experts-we-trust-
or-should-we.pdf

Butler, Tom: Wireless Technologies 
and the Risk of Adverse Health 
Effects in Society: A Retrospective 
Ethical Risk Analysis of Health and 
Safety Guidelines, Working Paper, 
Univ. of Cork, 2021
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WHO –
Verdens helseorganisasjon

• Misjon: å fremme folkehelsen globalt

• Sterkt avhengig av privat finansiering

• Kreftforskningsinstituttet, IARC: «All radiofrekvent 
stråling: fareklasse 2B»

• The International EMF Project: fremmer det termiske 
paradigmet

• opprettet av ICNIRPs grunnlegger, som konsulent 
for WHO, med finansering fra telekom*

• Misjon: «fremme felles strålevernstandarder, 
kvalitetssikre vurderinger»

• 2 personer: antennespesialist + sekretær

• Bruker ICNIRP-folk som stab, ICNIRPs
beviskriterier, viser til ICNIRPs retningslinjer

Flydal & Nordhagen 5G Del 3 1841 - 1931
Hardell: WHO A hard nut to crack, Int. Journ. of Oncology 51: 405-413, 2017

* https://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-

funding-came-industry

ICNIRP –
The International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection

• Tysk ikke-transparent, selvrekrutterende stiftelse, 
opprettet 1992, WHO-partner

• Ett rom på ca. 20 m2 i det tyske strålevernet, ukjent 
i resepsjonen, budsjett2019: 100.009 Euro

• lager retningslinjer/standarder som gir maks 
handlingsrom, dvs. det termiske paradigmet

• 11 medlemmer, ingen avvikere, selvrefererende 

• Sterkt kritisert. Karolinska institutets etiske råd: 
«medlemsskap i seg selv ensbetydende med ikke 
uhildet»

• Lena Hillert, Maria Feychting, Gunhild Oftedal, ...

bruk av gjennomsnittsmål: 1594 - 1601
omfattende faglig kritikk: 1602 - 1611
grenseverdienes faglige grunnlag: 1818
inkompetanse, forutinntatthet, bindinger til næringslivet: 1819

https://www.icnirp.org/cms/upload/doc/Annual_Report_2019.pdf
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Leveransekjeden – fra ICNIRP til Elvia, et pakkeløp 

ICNIRP
• tankesett
• termisk paradigme
• beviskrav

• retningslinjer 
• personressurser
• autoritet
• samordnet med bransjen

• IEEE, ICES, IEC, ILO, GSMA ...

WHO/The International EMF Project
• autoritet, kompetanse
• harmonisering, bl.a. med ICD
• hjelp til markedsføring
• hjelp til implementering

Myndigheter
• fastsetter grenseverdier
• anbefaler «å følge 

ICNIRP og WHO»
• tilpasser lovverk
• forsikrer
• kontrollerer praksis

Utredninger av kunnskapsstatus
• gjennomgår ny forskning 
• bruker ICNIRPs tankesett
• ad hoc eller permanente
• legitimerer
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Tordenskjolds soldater
1886

• ICNIRP-medlemmer og kretsen av 
tilknyttede som tenker og arbeider i 
samme baner, er nærmest enerådende i
de vestlige utvalg som «følger ICNIRP».

Flydal & Nordhagen 5G Del 3 1841 - 1931

Rivasi & Buchner 2020: 2162-2259
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Et økosystem som holder grenseverdiene maks romslige
ICNIRP statement 
GENERAL APPROACH TO 
PROTECTION AGAINST
NON-IONIZING 
RADIATION, 2002.

Buchner & Rivasi: 2162 - 2259

Mer detaljert: Flydal & Nordhagen 1841 - 1931

Alster, Norm: Captured 
Agency, How the Federal 
Communications
Commission Is Dominated by 
the Industries It Presumably 
Regulates, Edmond J.
Safra Center for Ethics, 
Harvard University, 2015

Franz Adlkofer: Radiation 
protection in conflict with 
science, Kompetenzinitiative, 
2011

+ ICES

https://betweenrockandhard
place.files.wordpress.com/20
12/09/21-in-experts-we-trust-
or-should-we.pdf

Butler, Tom: Wireless Technologies 
and the Risk of Adverse Health 
Effects in Society: A Retrospective 
Ethical Risk Analysis of Health and 
Safety Guidelines, Working Paper, 
Univ. of Cork, 2021
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«Langt dyktigere formet enn tobakksindustrien klarte»

Devra Davis, professor, lege, 
kreftspesialist, rådgiver for 
Clinton-regjeringen

Fører nå sak mot FCC (USAs 
NKOM) av samme grunn. 

https://childrenshealthdefense.org/w
p-content/uploads/Corrected-Brief-
and-Hyperlinks-Table-Postable-pdf-
A1.pdf

http://medium.com, 18.5.2019
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ICNIRP og WHO IEMFP bruker 
beviskrav som strategisk våpen

“[ICNIRP 2020-]retningslinjene angir grenser for RF-EMF 
som er satt vesentlig lavere enn det laveste eksponerings-
nivået som vitenskapen har funnet skaper skade. Det vil
si: vitenskapen har ikke vært i stand til å verifisere noen
forekomster av skade knyttet til eksponering for RF-EMF 
under disse grensene.” (ICNIRP mai 2021)*

USANT for normale beviskrav, SANT for ekstra strenge. 

Beviskravene settes så stramt at ethvert empirisk funn 
avvises

• bl.a. krav som er ulovlige, urealistiske eller irrelevante ...

Hvis funnet ikke kan avvises, omtales det ikke.

ICNIRP 1998, 2002, 2020 2076
WHO: Framework for Developing Health-Based EMF Standards, 299- 339
Mercer, David: The WHO EMF Project: Legitimating the Imaginary of Global 
Harmonization of EMF Safety Standards, ResearchGate, May 2016, DOI: 
10.17351/ests2016.41
Wright, Nicola: Wright, Nicola: «Downplaying Radiation Risk», i Walker, Martin 
J. (ed.): Corporate ties that bind, Skyhorse, N.Y., 2017
Figur & omtale: 1875
*ICNIRPNoteMay2021.pdf
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Trakten i alle utredningene
1. Litteraturgjennomganger fra eget miljø 

presenteres.

2. Nyere forskning som finner sub-termiske 
skader, presenteres og mangler påpekes.

3. Forskning som ikke viser skader, 
presenteres. 

4. Konklusjon: «Usikkert, mer forskning 
trengs»

5. Sammendrag: «Ingen skader påvist.»

6. Mediebudskap: «Det er ufarlig.»

ICES: Expert Reviews - Statements from Governments and Expert Panels Concerning 
Health Effects and Safe Exposure Levels of Radiofrequency Energy (2010-2020) 2819

Flydal & Nordhagen, 5G-boka, Del 3, s. 367 ff.  1841 - 1911
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Et typisk eksempel:

(fra FHIs nettsider)
vs. Seletun-erklæringen: 1115

Hillert, Feychting, Klæboe, Oftedal, 
Hamnerius, Hannevik, Brunborg, Heimdal ...
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Ikke så rart likevel...

All oppmerksomhet har 
vært rettet mot 
mikrobølgene.
Hvor mye kan ha med 
skitten strøm å gjøre?

Samuel Milham, 857 – 858:
- Kanskje det meste!
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Konklusjon: Aidon-målerne representerer et 
sprang i feil og uforsvarlig retning

Skadepotensialet er godt påvist – både for radio og for ledningsbundet spenningsstøy / skitten strøm.

Miljø- og samfunnsinteressene er ikke tjent med slik teknologi.

Aidon-målerne er et inngrep med akutte og dramatiske følger for mange personer.

Advarsler og varsler er blitt oversett.

Disse målerne baserer seg på 

• en tankeverden som er passé

• en teknologi som er ny og mer biologisk invaderende

• en teknologi som ikke er akseptert av informerte brukere

• et forsvar av teknologien bygd på uvitenhet, ukyndighet og snevre sektorinteresser

• næringsstrategier i strid med føre-var-prinsippet
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