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Foto: Bax Lindhardt

Ved at se dig for, når du køber ind, har du 
mulighed for at drible udenom en del af de 
hormonforstyrrende stoffer i din hverdag.

17 stoffer i kosmetik og plejeprodukter har 
vist hormonforstyrrende effekt i dyreforsøg. 
Læs om dem her, og print en liste til pungen, 
så du altid har den ved hånden, når du er på 
indkøb.

SIDE 3
Den nyeste forskning viser for 
første gang en direkte sam-
menhæng mellem påvirkning 
fra især UV filtre og en negativ 
effekt på mænds sædceller. 
UV filtrene, der blandt andet 
findes i cremer og tøj, er blandt 
de mange hormonforstyrren-
de stoffer i vores hverdag, der 
er årsag til både testikelkræft, 
barnløshed og misdannelser 
hos særligt drengebørn 
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3HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UV-FILTRE I REGNTØJ 
OG CREME GØR  
DRENGEBØRN STERILE

Den nyeste forskning viser for første 
gang en direkte sammenhæng mel-
lem påvirkning fra især UV filtre og en 
negativ effekt på mænds sædceller. 
UV filtrene, der blandt andet findes i 
cremer og tøj, er blandt de mange hor-
monforstyrrende stoffer i vores hver-
dag, der er årsag til både testikelkræft, 
barnløshed og misdannelser hos sær-
ligt drengebørn 
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4 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER
Hormonforstyrrende stoffer findes over-
alt i din dagligdag, og adskillige studier 
viser en sammenhæng mellem de hor-
monforstyrrende stoffer og eksempelvis 
testikelkræft. Sterilitet er også en effekt, 
forskerne ser. Eksempelvis blandt en 
gruppe mænd, der blev udsat for pesti-
cidet, DBCP og blev sterile, da sædcelle-
produktionen simpelthen ophørte. Senest 
har forskerne rettet deres opmærksom-
hed mod de såkaldte UV-filtre, der har 
vist sig at have en direkte negativ effekt 
på sædcellernes funktion. 

Af Dorthe Brøker Kristensen

UV filtre, som blandt andet bruges i solcremer 
og tøj, påvirker sædcellernes bevægemøn-
ster, så de kommer til at svømme for hurtigt. 
De laver en slags hypersvømning, forklarer 
Anna Maria Andersson, der er forskningsle-
der på Klinik for Vækst og Reproduktion på 
Rigshospitalet og leder af Center for Hor-
monforstyrrende Stoffer.

Normalt speeder sædcellerne først 
op, lige inden de skal til at trænge 
ind i ægget, men de hormonfor-
styrrende stoffer tricker denne 
proces alt for tidligt, hvilket får 
sædcellerne til at svømme alt 
for hurtigt, ikke mod målet, 
men rundt i ring. Dette resul-
terer i, at de bliver for trætte 
til nogensinde at nå frem til 
ægget.

UV filtre opfatter vi jo nor-
malt som noget positivt. Vi 
smører os ind i solcreme for 
at beskytte os mod hudkræft, 
men UV filtrene kan altså også 
gøre skade. De bruges ikke kun 
i creme men bliver også brugt til 
eksempelvis tekstiler, så farven 
ikke bliver bleget, siger Anna Maria 

Andersson. 
Vi bliver typisk eksponeret for de hormon-

forstyrrende stoffer gennem kosten, men 
også via indånding og altså også igennem 
huden.

Smører du for eksempel huden ind i sol-
creme med UV filtre, vil det efter få timer 
kunne spores i blodet, siger Niels Erik Skak-
kebæk, der er professor på Klinik for Vækst 
og Reproduktion på Rigshospitalet. 

Og han udtrykker bekymring, ikke mindst 
for den dalende sædkvalitet.

Der har formentlig altid været folk med dår-
lig sædkvalitet, men der er flere barnløse, 
og otte procent af alle danske børn fødes i 
dag efter kunstig befrugtning, siger Niels Erik 
Skakkebæk.

UV-filtrene er dog langtfra de eneste stof-
fer, du bør være opmærksom på. Blandt en 
lang række hormonforstyrrende stoffer, er 
de såkaldte ftalater og bisphenol A blandt de 
bedst undersøgte. 
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5HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Ftalaterne blødgør plastik og bruges i alt fra 
plastbeholdere til legetøj og neglelak. Mens 
bisphenol A blandt andet bliver brugt til at 
overfladebehandle konservesdåser indven-
digt. For begge gælder, at de er hormonfor-
styrrende, hvilket altså kan have store konse-
kvenser for vores sundhed. 

Vi ser en øget risiko for misdannelser af 
kønsorganerne hos drenge, hvis mødre har 
været meget eksponeret for eksempelvis 
ftalater under graviditeten, og 3-5 procent 
bliver født med behandlingskrævende mis-

dannelser. De hormonforstyrrende stoffer 
hæmmer de mandlige kønshormoner og den 
naturlige udvikling af eksempelvis testikler og 
penis, siger Anna Maria Andersson, 

Flere studier viser desuden, at drenge, der 
blev udsat for høje niveauer af ftalater i fo-
stertilværelsen, er blevet født med kortere af-
stand mellem penis og endetarmsåbningen, 
hvilket er tegn på feminisering. 

Ifølge Claus Jørgensen der er seniorråd-
giver i Forbrugerrådet Tænk, er der kun ‘én 
vej for de hormonforstyrrende stoffer, og det 
er ud. 

Vi vil have dem forbudt. Tager du eksem-
pelvis kosmetikken, har det jo vist sig, at du 
sagtens kan lave masser af kosmetik uden 
disse stoffer. Og det kan godt være, at et 
produkt i sig selv ikke udgør den store sund-
hedsrisiko, men lægger du alle de stoffer, du 
bliver udsat for i løbet af en hel dag sammen 
fra gulve til  fødevarer, cremer og tandpasta, 
når du højt op, siger Claus Jørgensen.

Foto: Iris

» De hormonforstyrrende 
stoffer hæmmer de mand-

lige kønshormoner og den na-
turlige udvikling af eksempelvis 
testikler og penis

Anna Maria Andersson, 
forskningsleder
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6 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER
Også Anna Maria Andersson vurderer, at 

det er nødvendigt at gøre noget.
Den store stigning i testikelkræft kan ikke 

forklares som en genetisk fejl. Fra dyrefor-
søg ved vi, at disse hormonforstyrrende stof-
fer kan gå ind og hæmme produktionen af 
egne hormoner, for eksempel testosteron. 
Og store undersøgelser i både USA, Fin-
land og herhjemme viser et markant fald 
i testosteron.Der er noget i vores miljø, 
der påvirker denne udvikling, formentlig 
kemikalierne og vores livsstil i kombi-
nation, siger Anna Maria Andersson.

Da stofferne findes så mange ste-
der i vores dagligdag, er det ifølge 
Anna Maria Andersson umuligt helt 
at undgå dem, men der er god grund 
til at se sig for og tænke i alternati-
ver, hvor det er muligt. 

Behøver stegepanden for eksem-
pel at være belagt med teflon, og 
kunne du bruge en creme, som ikke 
indeholder disse stoffer?, spørger 
hun.

Og det meget brugte stof 
Bisphenol A bruges blandt andet 
som coating på indersiden af kon-
servesdåser, og fra et forsøg hvor 
deltagerne spiste tomatsuppe i 14 
dage fra henholdsvis dåse og frisk-
lavet, kunne man måle, at de, der 
havde spist fra dåse havde klart for-
højet bisphenol A, siger Anna Maria 
Andersson, der vurderer at der er god 
grund til at se kritisk på den cocktail af 
stoffer, vi bliver udsat for hver eneste 
dag.
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7HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

GUIDE: UNDGÅ DE 
FARLIGE STOFFER
Ved at se dig for, når du køber ind, har du mulighed 
for at drible udenom en del af de hormonforstyrrende 
stoffer i din hverdag.
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8 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER
Køb svanemærkede produkter

Stoffer, som er optaget på EU's liste 
over hormonforstyrrende stoffer, er ikke til-
ladt i svanemærkede produkter.

Du kan finde en liste over svanemærkede 
produkter på Miljømærkning Danmarks 
hjemmeside. www.ecolabel.dk

Vælg økologiske produkter og 
fødevarer

Pesticidrester kan indeholde hormonforstyr-
rende stoffer, og ved at vælge et økologisk 
alternativ, undgår du pesticidrester i dine 
madvarer.

Vær opmærksom når du køber 
creme og andre plejeprodukter 
og køb fra producenter, der ikke 

anvender hormonkemi

En række producenter benytter sig ikke af 
hormonkemi i deres plejeprodukter. Forbru-
gerrådet TÆNK  har samlet en liste over 
de producenter, der har erklæret, at de ikke 
anvender hormonforstyrrende stoffer. Find 
listen på taenk.dk

Gå uden om stoffer på EUs liste

Tjek ingredienslisten på kosmetik og 
plejeprodukter inden du køber, og undgå de 
produkter, der indeholder et eller flere af de 
17 stoffer på EUs liste.

Undgå BHA og E320 i fødevarer

Antioxidanten BHA, også kendt som 
E320, bruges i fødevarer såsom tyggegum-
mi, saucer, supper og bouillon. Stoffet er på 
EUs liste over stoffer, der har vist hormonfor-
styrrende effekter i dyreforsøg.

Undgå plastprodukter med poly-
carbonat og blødgjort PVC

Produkter af plasttypen polycarbonat, f.eks. 
sutteflasker købt før 1. juli 2010 og kilde-
vandsbeholdere, indeholder bisphenol A, 
som er på EU's liste over hormonforstyrrende 
stoffer.
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9HORMONFORSTYRRENDE STOFFER
Blødgjort PVC er som oftest blødgjort med 
hormonforstyrrende phthalater, og det er en 
god ide at spørge i butikken, hvis du er i tvivl

.

Køb elektronik uden bromerede 
flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere, som bruges i 
elektronik (mobiltelefoner, TV, PC, spillekon-
soler mm), indeholder hormonforstyrrende 
stoffer. Ofte har butikken alternativer uden 
bromerede flammehæmmere.

Luft ud hyppigt

Elektroniske produkter afgiver stoffer 
til luften, som kan være hormonforstyrrende. 
Når du holder et godt indeklima med hyppig 
udluftning, bliver du i mindre omfang udsat 
for hormonforstyrrende stoffer.

Vask nye produkter før brug

Når du vasker et produkt, fjerner du 
en del løstsiddende stoffer, der er rester efter 
produktionen. Nogle af disse rester kan inde-
holde hormonforstyrrende stoffer.

Vask altid spisegrej og emballage til mad, in-
den du bruger det første gang.

Brug egnet køkkengrej

Når du laver mad, skal du altid bru-
ge emballage, service og køkkenredskaber, 
der er beregnet til madvarer.

Se efter glas- og gaffelsymbolet, som viser, 
at produktet overholder reglerne for fødeva-
rekontaktmaterialer, og følg brugsanvisnin-
gen.

10

9

8

7



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

17  HORMONFORSTYR-
RENDE STOFFER

17 stoffer i kosmetik og plejeprodukter har vist 
hormonforstyrrende effekt i dyreforsøg. Læs om dem 
her, og print en liste til pungen, så du altid har den ved 
hånden, når du er på indkøb.

 ● 3-Benzylidene Camphor

 ● 4,4’-Dihydroxy-Benzophenone

 ● 4-Methylbenzylidene Camphor

 ● Benzophenone-1

 ● Benzophenone-2

 ● BHA eller tert. Butylhydroxya-
nisol

 ● Boric Acid

 ● Butylparaben

 ● Cyclotetrasiloxane

 ● Diethyl phthalate (DEP)

 ● Dihydroxybiphenyl

 ● Ethylhexyl methoxycinnamate

 ● Ethylparaben

 ● Hydroxycinnamic Acid

 ● Methylparaben

 ● Propylparaben

 ● Resorcinol

Kilde: Forbrugerrådet TÆNK
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11HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

HVAD ER ET HORMONFORSTYRRENDE STOF? 

 ● EU´s lovgivning definerer et hormonforstyrrende stof som et udefra-
kommende stof, der forårsager skadelige effekter hos en organisme 
eller dennes afkom som følge af ændringer i hormonsystemets funktion. 
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12 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Tjek Kemien

App’en ’Tjek Kemien’, som 
er udviklet i et samarbejde 
mellem Miljøministeriet og 
Forbrugerrådet Tænk, gør det 
let at finde information om den 
problematiske kemi, der bruges 
i blandt andet elektronik, legetøj, 
møbler og tekstiler.


