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Inngangur 

Tilgangur verkefnisins var að kanna hugsanlega rafmengun á níu fjárhúsum á norðurlandi og 

bera saman við niðurstöður fósturtalninga á viðkomandi bæjum. Tilgangurinn var að leita að 

hugsanlegum orsökum fósturdauða á sumum bæjum. Mælingar fóru fram dagana 11., 12., og 

13. Ágúst 2010. Veður var þurrt og hlýtt fyrstu tvo dagana en skýjað og rakt, - rigning seinasta 

daginn. Bæirnir eru merktir bókstöfunum A – I í skýrslunni.  

 

Hugtakið rafmengun 

Þetta hugtak kemur ávalt fyrir í umræðunni um varasöm áhrif rafmagns. Í huga undirritaðs er 

það rafmengun  þegar geislun rafsegulsviðs, rafsviðs eða útvarpsbylgna á mismunandi 

tíðnisviðum verður það mikil að hún hefur áhrif á fólk og fénað sem er útsett fyrir geislun. 

Stöðusegulsvið eða stöðurafsvið er ekki undir þeim hatti enda náttúruleg svið sem maðurinn 

hefur búið við frá upphafi.  Dæmi um stöðusegulsvið er segulsvið jarðar sem áttavitar sýna. 

Rafsegulsvið frá rafstraum á 50 riða tíðni hefur legið undir grun að hafa líffræðileg áhrif niður 

undir 200nT sviðsstyrk. Viðurkenndur hámarksstyrkur er 100.000nT.   

Nano þýðir að 1nT = (1*10-9 Tesla) 

Rafsvið frá spennuhafandi hlutum hefur legið undir grun að geta haft áhrif á fólk niður að 20V/m 

sviðsstyrk. Viðurkennd hættumörk eru 5000V/m.  

Útvarpsbylgjur hafa legið undir grun að hafa veruleg áhrif á líðan fólks niður að 0,000.23Wm2. 

(Wött á hvern fermetra) hámarkssviðsstyrkur í dag er 2,3W/m2. Útvarpsbylgja getur myndast þar 

sem rafsegulsvið og rafsvið eru til staðar og mynda 90°horn hvort á annað. Þessi samruni tveggja 

krafta verður að útvarpsbylgju bylgjan verður þó  ekki til fyrr en í fjarlægðinni  λ / 2 * π  eða 

bylgjulengd deild með 6,28. Það þýðir að geislun úr rafmagnskerfinu þarf að vera yfir 1,5MHz í 

tíðni til að mynda útvarpsöldur innan híbýla. 

Rafmagnsleki gæti verið hluti að rafmengunarhugtakinu en það er þegar rafmagn lekur frá 

rafkerfi/raftækjum eftir yfirborði gólfa eða jarðar og leitar sér farvegs í jarðvegi. Staðlar um 

frágang rafkerfa eiga þó að tryggja að það gerist ekki. 
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Unnið var með eftirtalin mælitæki 

Mæling á:   Mælitæki:   Gildi: 

Rafsegulsviði   Combinova FD1 1  nanóTesla - nT 

Rafsvið    Combinova FD11  Volt á metra  - V/m 

Stöðurafsvið   Combinova FD11  Volt á metra  – V/m 

Rafgæði (PF, THD og fl)  Fluke 46 Power Analyzer THD í % og Power factor  

Jarðskautsmælingar  Eurotester 61557 Metrel Ohm 

Snertispenna   10 MOhm AVO mælir  Volt AC 

Skrefspenna   10MHom AVO mælir  Volt AC 

Hátíðni í rafkerfi  Stetzer meter    Óskilgreind mælieining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Combinova FD1 er ekki gerður til að mæla stöðurafsvið en hann gaf þó í nokkrum tilfellum skýra vísbendingu 

um að stöðurafsvið væri á nokkrum gripahúsum. Mæligildin eru lítð marktæk en gefur tilefni til nánara rýnis. 
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Rafsegulsvið, samanburður milli bæja 

Rafsegulsviðsmæling       

        

Staður Hæsta gildi Lægsta gildi Ath 

        

Býli A  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli B  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli C  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli D  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli E  ≤60nT 0 60nT mældist í hlöðu við gólf 

Býli F  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli G  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli H  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

Býli I  ≤40nT 0 Ekkert marktækt rafsegulsvið 

 

Mælirinn er af gerðinni Combinova FD1 og er gerður fyrir tíðnisviðið 20Hz – 2000Hz. Hann er 

mikið notaður af fagmönnum um allan heim og á Orkuveita Reykjavíkur einn slíkan.  

Lægsta gildi sem hann getur sýnt er 40 nanoTesla og mældist rafsegulsvið í gripahúsum hvergi 

yfir þeirri tölu. Í raun má segja að rafsegulsvið hafi ekki mælst á neinum þeirra bæja sem 

skoðaðir voru. Í hlöðu á býli E mældist 60nT við gólf og var skýringin á því sú að þar væri 

jarðskaut hússins undir. Við skoðun á býli E kom í ljós óeðlilegur flökkustraumur að og frá 

tengiboxi í fjárhúsi. Við skoðun kom í ljós að jarðskaut frá orkuveitu var ekki tengt í aðaltöflu 

gripahúsa og leitaði jarðstraumurinn því eftir 1,5q vír (einþáttur lagnavír) og náði þannig 

tengingu við jarðskaut. Þessi tengivilla var löguð á staðnum eftir mælingar. 

Rannsóknir á hugsanlegum áhrifum rafsegulsviðs hafa sýnt hugsanlegt samspil bráðahvítblæðis í 

börnum þar sem geislun er um eða yfir 200nT. Áhrif rafsegulsvið á virkni tveggja lyfja á 

krabbameinsgen (MCF7) hafa sýnt að virkni melatonins og tamoxifens er reducerað við 600nT og 

dominerandi í 1200nT, þ.e.a.s. sé ræktunin framkvæmd í 1200nT rafsegulsviði virka lyfin ekkert. 

40nT er mjög lítið og varla ástæða til að tengja það við vanhöld á búfénaði. 
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Rafsviðsmæling       

        

Staður Hæsta gildi Lægsta gildi Ath 

        

Býli A 25V/m 0 Undir ljósum (sparperur) 

Býli B 0 0 Í 2ja metra hæð, 0V í 50cm hæð 

Býli C 15V/m 0 Undir ljósum í 1,5m hæð 

Býli D 0 0 Ekkert rafmagn var í fjárhúsum 

Býli E 50V/m 0 í 50cm hæð undir ljósum  

Býli F 30V/m 0 30Vm í eldri hluta 

Býli G 25V/m 0 Mæling í 1,5m hæð, fallið í 0 í 50cm 

Býli H 60V/m 0 Mæling í 1,5m hæð, fallið í 0 í 50cm 

Býli I 20V/m 0 Í 2ja metra hæð, 0V í 50cm hæð 

 

Rafsvið frá 50 riða veituspennu mældist lítið sem ekkert. Í íbúðarhúsum þar sem raflagnir eru á 

bak við gipsklædda klæðningu er rafsvið í kring um 40V/m. Þar sem notast er við spónaplötur 

sem klæðningu er geislunin yfir 100V/m. Talað hefur verið um að fái fólk óþol gagnvart rafmagni 

þurfi það að ná geislun niður fyrir 20 V/m lágmark. Í fjárhúsunum mældist sjaldnast nokkur 

geislun sem orð er af gerandi. Yfirleitt voru hæstu gildin staðbundin og frá lýsingu sem er ekki 

notuð nema rétt á meðan bóndinn sinnir fé og því hugsanleg uppsöfnunaráhrif sáralítil. Á þeim 

bæjum sem mældir voru er harla ólíklegt að rafsvið hafi nokkur áhrif á sauðfé. 
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Stöðurafsvið - upphleðsla       

        

Staður 
Hæsta 

gildi Lægsta gildi Ath 

  V/m V/m   

Býli A 10   (rigning) 

Býli B 300   Vesturveggur gaf 30V/m 

Býli C 10   (rigning) 

Býli D 300   Frá bárujárni og steinsökklum 

Býli E 0 0 (rigning) 

Býli F 100   Bara í SV vegg í yngra húsi 

Býli G       

Býli H 60     

Býli I 60     

 

Stöðurafsvið kom fram við rafsviðsmælingar í nokkrum bæjum. Þar sem mælirinn er gerður fyrir 

50 riða rafsvið þarf mælirinn að hreyfast inn í stöðurafsvið til að sýna svörun. Gerðar voru 

nokkrar tilraunir til að fá lesningu á hverjum stað en það er ljóst að ekki er hægt að taka fullt 

mark á þeim gildum sem koma fram heldur frekar skoða þetta sem vísbendingu. Stöðurafsvið 

getur myndast þar sem þurrt loft leikur um byggingarefni. Þar sem lítið stöðurafsvið mældist á 

þremur bæjum var orðið rakt í lofti og fór síðan að rigna. Það getur hafa haft áhrif á mælinguna. 

Á vetrum þegar frost er og vindur blæs er mjög líklegt að upphleðsla geti orðið töluverð. Það 

raskar jónajafnvægi í lofti ef t.d. loftaplötur hlaðast upp í hátt pósitíft stöðurafsvið þá dragast 

neikvæðar jónir að veggjum og skilja loftið í gripahúsum eftir með óhagstætt jónahlutfall. 

Jarðbindingar eru líklegar til að hjálpa við að minnka þessi áhrif. Röskun á jónajafnvægi þar sem 

plús hlaðnar agnir verða ríkjandi veldur pirring í skapi hjá mannfólki, höfuðverk, þreytu og líðan 

eins og viðkomandi sé veikur, röskun á serotonin búskap heilans og fl. 
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Stetzer mæling       

        

Staður Hæsta gildi Lægsta gildi Ath 

        

Býli A 1300 300 Sparperur orsökuðu há gildi 

Býli B 250     

Býli C 50     

Býli D 0   Ekkert rafmagn til staðar 

Býli E 1400 300 Hátt þegar viftur eru í gangi 

Býli F 300 200   

Býli G 300 130   

Býli H       

Býli I 32     

 

Stetzer mæling er uppfinning tveggja áhugamanna um hátíðni í veiturafmagni í USA. Talan sem 

mælirinn sýnir summar útvarpsbylgjur sem kunna að leynast á rafkerfinu á tíðnibilinu 20kHz – 

200kHz. Mælirinn gefur skýrar vísbendingar um truflanir á spennu í kerfum og eru þessar tíðnir 

yfirleitt hlaupandi. Framleiðandi gefur út að ef mælirinn sýnir hærri gildi en 50 sé fólk í hættu á 

sömu forsendu og ef staðið er nær en 30cm frá sparperu eins og vísindamenn hafa nýlega haldið 

fram (mbl.is) Þessi tegund geislunar er bundin við raflagnir og því  er vandséð hvernig sauðfé 

sem er útsett fyrir minna en 25V/m geti skaðast af þessari geislun. 
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Jarðskautsviðnám 30° 90° 150° Meðalt. 

          

Staður Ω Ω Ω Ω 

          

Býli A 0,18 0,05 0,01 0,2 

Býli B 412 0,24 2,5 413,1 

Býli C 5,26 1,37 0,59 6,8 

Býli D         

Býli E 0,63 1,71 0,73 2,6 

Býli F 0,76 0,41 0,87 1,5 

Býli G 13,55 59,2 19,59 79,3 

Býli H 0,5 0,47 0,44 1,1 

Býli I 882 1079 1078 2320,3 

 

Mælingar á jarðskauti voru framkvæmdar á einfaldan hátt. Tekin var mæling frá PE í 

rafmagnstöflu og út í jarðskaut sem flutt var til á þrjá mismunandi staði. Sama vegalengd frá 

fjárhúsi í öllum tilfellum. Mælingarnar á býli G og býli I  eru allar með hátt gildi og benda til að 

jarðskaut sem fyrir er sé ónothæft. Jarðskaut á býli B er líklega í lagi þar sem lægsta gildi er 0,24. 

Það á einnig við um býli A og býli H en mæligildi á býli C full hátt og býli E er á gráu svæði  (mælt 

áður en jarðskaut var lagað). Jarðsamband á býli A var langbest.  

Undirritaður vill hafa fyrirvara á mælingunni á bæ I þar sem mjög hátt gildi mældist. Þetta er það 

hátt að ástæða er til að draga þær í efa og þyrfti að endurtaka mælingu á þessum stað. 

Jarðskaut geta verið misjöfn og eru skýrar vísbendingar um að það skipti verulegu máli hvernig 

jarðskaut eru notuð og hvernig gengið er frá þeim. Viðnámsmælingar sýna því ekki allt sem 

skiptir máli. Jarðskaut gagnast til að fella yfirsveiflur í PE og PEN taug en einnig getur góð 

jarðbinding dregið úr möguleikum á stöðurafmagnsmyndun í gripahúsum. Það hefur komið í ljós 

við mælingar hjá nemendum Háskóla Reykjavíkur sem unnu lokaverkefni á þessu sviði sýndu að 

stafskaut (stafskaut er rúmlega meters langur teinn rekinn lóðrétt ofan í jörðina) hafði lægra 

viðnám gagnvart hátíðni en vír lagður í jörð. Vír lagður í jörð er algengasta form jarðbindingar hjá 

orkuveitum landsins. Sérfræðingar erlendis frá hafa talað um að einu alvöru jarðskautin séu 

stafskaut og þá sértaklega gagnvart eldingarvörnum sem krefjast góðrar hátíðnisvörunar. 
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Tengingar og rafgæði Tenging PF Ath 

    L1 L2 L3   

Staður           

            

Býli A TN 3f 0,93 1 0,6   

Býli B TN 3f 0,82     1 fasi  

Býli C   0,92       

Býli D           

Býli E TN 3f 0,81     1 fasi 

Býli F TT 1f 0,77       

Býli G TN 3f 0,6       

Býli H TN 3f 0,54     Veita 

Býli I TT 3f ? 0,96 0,7   

  

Power Factor segir til um hlutfallið á milli raunafl og launafl. Launafl nýtist ekki en veldur miklum 

straum í rafkerfi sem getur slegið út vör án þess að verið sé að nota nema hluta þess afls sem 

varið á að rofna við. Jafnframt veldur launaflið hækkuðu rafsegulsviði  í kring um leiðara og því 

meiri dreifingu. Ekki er hægt að draga neinar ályktanir af þessum tölum þar sem rafsegulsvið í 

gripahúsum var undir mælanlegum gildum 
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Tengingar og rafgæði THD I   

  L1 L2 L3 PE PEN 

Staður % % % % % 

      Býli A 13 50,0 9,6  41 22  

Býli B 21,9         

Býli C 7     42 8,3 

Býli D           

Býli E 24,2     10,9 19,5 

Býli F 8         

Býli G 11,8     19,6 82 

Býli H 7,8     22 7,7 

Býli I 89 14,3 13,9 45   

  

Hér er mæling á THD (Total Harmonic Distortion) í % af heildarstraum. Ekki reyndist unnt að 

mæla gildin allstaðar þar sem tafla í viðkomandi fjárhúsi bauð ekki upp á það. Býli I hefur sérlega 

hátt THD gildi á fasa 1 (L1). Býli E og býli H hafa einnig há gildi á L1 og býli A mjög hátt gildi á L2. 

Ekki er óalgengt að sjá 15 – 25% á fasa og 30 – 40% á PEN og PE taugum í rafkerfum. 

Spurningin hvort yfirsveiflur séu að valda einhverjum vandamálum er snúin. Samkvæmt 

skilgreiningu um rafmengun þarf dýr að vera útsett fyrir geislun til að geislun hafi áhrif og sé 

horft til þess að yfirtónar eru yfirleitt lítið prósentuhlutfall af bylgjunni og skepnur ekki útsettar 

fyrir geislun þá hefur geislun yfirtóna ekki aðgang að skepnum og veldur því varla skaða. 
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Tengingar og rafgæði THD U 

  L1 L2 L3 

Staður % % % 

Býli A 1,7 1,6 10 

Býli B 2,7     

Býli C 1,3     

Býli D       

Býli E 1,4     

Býli F 2,5     

Býli G 1,2     

Býli H 2 2,3 2,3 

Býli I 3,1 3,0 4,3 

  

THD bjögun í spennu var í flestum tilfellum skapleg. Hámarks gildi er 7% en á bæ I mældist 

bjögunin 10% á L3. Þessi gildi sveiflast verulega til eftir því hvaða rafmagnstæki er verið að nota. 

 

Aðrar mælingar. 

Á býli B mældist rafspenna milli PE og PEN 0,6VAC og milli PE og vatnspípukerfis mældust 

0,3VAC. Ekki er hægt að draga neinar ályktanir af þessu því þessi gildi eru ákaflega lág. 

Ennfremur mældist jafnspennuflökt milli PE og PEN en það var lítið og gæti skrifast á ónákvæmni 

mælis. 

Á býli H var einn fasi í vélaskemmu með verulega vitlaust PF gildi. Það reyndist vera vegna 

þriggja frystikistna og hafa sennilega tvær þeirra verið með ónýtan þéttir á pressumótor. Ekki er 

hægt að yfirfæra þessar mælingar á vandamál í fjárhúsum þar sem þau eru langt frá og veldur 

þessi skekkja ekki aukinni geislun í fjárhúsum. 
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Niðurstaða. 

Ekki er hægt að finna neina rafmengun sem gæti talist alvarleg í neinu þeirra fjárhúsa sem mælt 

var. Skilgreining á hugtakinu rafmengun er kannski ekki alveg eins í hugum þeirra sem að slíkum 

málum koma en er þó í huga undirritaðs rafgeislun sem fólk eða fénaður er útsettur fyrir. Það er 

þá rafsegulsvið frá rafstraum, rafsvið frá rafspennu og útvarpsbylgjur þar sem rafsegulsvið og 

rafsvið sameinast. Útvarpsbylgja verður ekki til fyrr en í fjarlægðinni  λ / 2 * π eða bylgjulengd 

deild með 6,28. Það þýðir að geislun úr rafmagnskerfinu þarf að fara yfir 1,5MHz í tíðni til að 

mynda útvarpsöldur innan fjárhúsa. Venjulega er rafmengun skilgreind alvarlegri eftir því sem 

styrkleikinn er meiri á geisluninni. Skynsamleg varúðarmörk gagnvart börnum hefur verið talin 

200nT í rafsegulsviði en ekki hefur verið gefin út slík tala gagnvart rafsviði. Það er álit þeirra sem 

aðstoðað hafa sjúklinga með rafóþol að rafmengun þurfi að fara niður fyrir 20V/m og 40nT.  

Þar sem sáralítil slík geislun finnst á þeim níu bæjum sem mældir voru er ekki hægt að segja að 

þar sé um rafmengun að ræða. Sé horft til nútíma búhátta í fjárhúsum og fjósum er hæpið að 

rafmengun sé lægri í öðrum búum.  

Því er það niðurstaða þessara mælinga að rafmengun (samkvæmt ofangreindri skilgreiningu) er 

ekki að valda búsifjum á þessum bæjum. 

Sé horft til fyrri rannsókna á t.d á rafmengun í sæeyraeldi þá er óljóst í hvaða mynd rafmengunin 

var sem þar mældist. Skilgreiningin á rafmengun er því ekki allstaðar eins. Sé horft á rafgæði sem 

orsakavald vanhalda á dýrum í eldi þá þarf að mæla stöðvar eða framleiðslueiningar þar sem 

engin vanhöld eru og bera saman við stöðvar þar sem vanhöld eru á dýrum. Vegna umræðu um 

THD bjögun þá er mikill efi í huga undirritaðs um að yfirsveiflur innan rafkerfis hafi áhrif frekar 

en grunnsveiflan en það er þó ekki útilokað. Ef THD bjögum mælist X mörg prósent þá gæti 

yfirsveifla eins og númer 50 verið nálægt 0,1% af heildar gildi sveiflunar. Sé horft til mestu 

geislunar sem mældist, 25V/m þýðir það að 50. yfirsveifla geislar með styrknum  (25*0,01 )/100 

= 0,0025V/m. Það er ákaflega lítill styrkur. 

Til er meðferðarfræði sem kallast Bio Resonance Therapy og hefur verið praktiseruð í Evrópu um 

langa hríð. Hún grundvallast á þeirri kenningu að öll líffæri líkamans eigi sér sína 

grunnsveiflutíðni sem sé mælanleg. Þessi sveifla sé forsenda heilbrigðis og ef hún dofnar þá 

minkar virkni þess líffæris. Sé áreit í umhverfinu af völdum rafmagns geti það blokkerað 

sveiflutíðni viðkomandi líffæris og valdið vanheilsu. Þessi einkenni eru mælanleg með þar til 

gerðum mælum löngu áður en sjúkdómur kemur fram. Ráð til lagfæringar byggja á því að örva 

sveiflutíðni viðkomandi líffæris með þar til gerðum búnaði og fá hana sterka. Reynist kenningin 

um BRT rétt þá er hægt að skýra með henni vanhöld á skepnum og fólki þar sem rafmengun er 

eða jarðgeislar. Þá þyrfti að rýna í THD gildi út frá öðru sjónarmiði því þar myndi líklegasti 

orsakavaldur fyrir vanhöld liggja. Með BRT tækjum er hægt að greina af hverju vanhöld í fólki og 

fénaði stafar og segja til um hvort Geopathic stress eða rafmengun er orsakavaldur. Dæmi um 

slíkan búnað er Mora BRT og BICOM ( http://www.bicombioresonance.com/ ) Gagnvart BRT 
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verður að endurskilgreina hugtakið um rafmengun því þá er horft til þess að jafnvel daufustu 

rafbylgjur hafi áhrif þar sem um merkjaflutning sé að ræða en ekki dominerandi styrk. 

 

Nánara rýni 

Jarðskaut koma títt við sögu þegar umræðan um rafmengun fer fram. Jarðskaut eru löguð á 

bæjum og við það batnar búfénaði og fólki og lífsgæði aukast. Sé horft til þess þá eru þrjú atriði 

sem koma helst til greina sem orsakavaldar þess sem kallað hefur verið rafmengun.  Í fyrsta lagi 

að dýr séu útsett fyrir geislun með hátt THD gildi í straum eða spennu. Rafsegulsvið er gjarnan 

mest frá PE taug og eru mestar líkur á að hún sé rafsegulsviðsvaldur. PE taugin hefur yfirleitt 

hæsta gildi THD í straum af öllum leiðurum rafkerfa. Jarðskaut hjálpar til við að fella THD gildið. 

Hinsvegar var þessi geislun hvergi til staðar og getur því ekki talist orsakavaldur. 

Í öðru lagi gæti hugsanlega verið um að ræða rafstraum sem fer að fljóta á yfirborði rakra gólfa 

fjárhúsa þegar frost er úti og léleg jarðskaut virka ekki. Slíkur rafstraumur myndi ekki mælast 

með rafsegulmælir því þéttleiki sviðsins er lítill en gæti hugsanlega mælst með skrefspennumæli. 

Forsendur til að slíkt gæti gerst eru að frágangur á rafmagni sé lélegur og ekki samkvæmt 

stöðlum. Í flestum fjárhúsum eru járngrindur á gólfi og myndi skrefspenna ekki geta myndast 

þar. Hinsvegar gæti myndast snertispenna út í brynningartæki en flestar lagnir voru úr plasti og 

því lítið um slíka möguleika. 

Þriðji  möguleikinn er að stöðurafsvið myndist innan fjárhúsa með þeim afleiðingum að 

jónajafnvægi loftsins raskast með tilheyrandi afleiðingum. Það er þekkt að vitlaust jónajafnvægi 

getur komið af stað ójafnvægi í fólki og dýrum sem lýsir sér sem pirringur, bjúgmyndun, þreyta 

og höfuðverkur svo eitthvað sé nefnt. (Fred Soyka – The Ion Effect) Það er þekkt að viftur og 

rafsvið raska jónajafnvægi lofts verulega. 

Það væri áhugavert að gera mælingar á upphleðslu stöðurafsvið í gripahúsum að vetri til og 

mæla jónajafnvægið innanhúss.  
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