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FAKTABLAD 

Fakta om mobilmaster och miljö 
Mikrovågsstrålning från mobilmaster och mobilbasstationer påverkar inte bara 
människors hälsa. Den har även skadlig inverkan på djur, insekter och växter. Strålningen 
från mobilmaster orsakar stresseffekter på växter och djur och leder till förändrat 
beteende samt försämrat immunförsvar, reproduktion samt orienteringsförmåga 

Inledning 
Liksom när det gäller påverkan av mikrovågsstrålning från mobilmaster på människors hälsa har det 
gjorts mycket få studier av påverkan på djurlivet och växtligheten. Det finns ingen vetenskapligt 
publicerad undersökning av hur strålning från verkliga mobilmaster påverkat den omgivande 
växtligheten. Däremot finns det om observationer av att träd och andra växter dör på de mest 
strålningsexponerade plasterna. Den kraftiga utbyggnaden av mobilmaster har sammanfallit med en 
ökad dödlighet och sjuklighet bland träd och växter samt en dramatisk minskning av småfåglarna i 
städerna. 

Mikrovågsstrålningen har en stresseffekt på alla levande varelser, inte bara människor, utan även på 
djur och växter. Stresseffekten leder till en rad konsekvenser, bland annat förändrat beteende samt 
försämrar immunförsvaret vilket öppnar för ökad känslighet för sjukdomar. Mikrovågsstrålningen 
skadar även djurs och insekters reproduktions- och orienteringsförmåga. 

Studier av mobilmasters effekter på miljön 
Forskningsöversikter 
 2009, Indien: Rapport till indiska regeringen redovisar att mobilmasters strålning påverkar växter 
och djur negativt genom förändrat beteende, missbildningar samt ökad dödlighet. Känsliga arter är 
fåglar, bin och groddjur; Slutsats: ”En stor majoritet av publicerade vetenskapliga undersökningar 
indikerar skadliga effekter av strålningen på skilda arter”. Länk1 

2009, Spanien: Mobilmasters effekter på djurlivet. Länk2 

2008, Grekland: Mobilstrålningens effekter på levande organismer. Länk3 

2003, Spanien : Observationer av sjuka träd i närheten av mobilmaster och forskningsöversikt Länk4 

Enskilda undersökningar  
2004, Spanien: Storkpar inom 200 m från mobilmaster får färre ungar jämfört med en kontrollgrupp 
och även beteendestörningar. Länk5 

2004, Spanien: Antalet småfåglar i en park i Valladolid minskade kraftigt i antal eller försvann helt 
under perioden 1998 och 2002. Den enda tillkommande miljöfaktorn som observerats under samma 
tidsperiod var de 5 nya basstationer för mobiltelefoni som installerats inom en radie av 100 meter 
från parken. Fältobservationer av skadlig påverkan på andra arter redovisas också. Länk6 

2007, Spanien: Färre gråsparvar observerades ju högre uppmätt strålning från mobilmaster i 
området. Länk7 

2007, Belgien: Ytterligare en studie visar att antalet gråsparvar minskar med ökad uppmätt 
strålningsnivå. Länk8 

2009, Schweiz: Kalvar som föds i närhet av mobilmaster har ökad förekomst av grå starr. Samband 
mellan oxidativ stress i ögat och uppmätt strålning och antal master i området. Länk9 
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2012, Schweiz: 3,5 gånger ökad förekomst av grå starr jämför med det normala bland kalvar som 
fötts på gård efter att en mobilmast uppförts i närheten. Länk10 

2012, Belgien: Myror får bristande orienteringsförmågan genom att det visuella minnet skadas då de 
utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoni. Länk11 

2011, Schweiz: Bin påverkas negativt av mikrovågsstrålning från mobiltelefoner. Länk12 

2010, Grekland: Påverkan på insekters reproduktionsförmåga genom celldöd redan vid intensiteter 
1000 gånger under gällande gränsvärde för mobilmaster. Länk13 

1997, Grekland: Möss fick allt färre ungar sedan de exponerats för strålning från en antennpark. 
Länk14 

2003, Grekland: Djur som exponeras för mikrovågsstrålning under gällande gränsvärden får allvarliga 
skador på reproduktionsförmågan och ökad dödlighet bland embryon. Länk15 

2006-2008, Frankrike: Tydliga stresseffekter på tomatplantor då de utsätts för mikrovågsstrålning 
från mobiltelefoni liknande de som uppträder då de utsätts för annan skadlig inverkan. Länk16, Länk 
217, Länk 318 

2010, Holland: Trädplantor började dö då de utsattes för strålning från Wifi. Länk19 

2009, Indien: Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden förhindrar mungbönors tillväxt genom 
att bilda oxidativ stress. Länk20 

2011, Israel: Strålning från mobilmaster orsakar stresseffekter på växter. Länk21 

2007, Kroatien: Mobilstrålning under gällande gränsvärden orsakar oxidativ stress i växten andmat. 
Länk22 

2009, Kroatien: Mobilstrålning under gällande gränsvärden orsakar onormal celldelning i växter. 
Länk23 

1996, Lettland:  Dotterplantor till växter som exponerats för radar får utvecklingsskador och kortare 
livslängd. Länk24 

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig 
elektromagnetisk strålning genom att informera om riskerna och publicera rekommendationer. Stiftelsen 
verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. 
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