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Tumlingens 
kemiske cockTail

grunde til bedre kemi

65.000



Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. 
Tumlingerne har masser af fællestræk, når de 
spiser, bader, sover eller leger og udforsker ver-
den. De kan finde på at spise sand, bruge tusch 
som neglelak, spise støv og sutte på badefor-
hæng eller legetøj.    

Hver eneste af de 65.000 toårige i Danmark er 
en god grund til at gøre noget ekstra for at sik-
re bedre kemi i hverdagen.

Små børn indtager hver dag en cocktail af 
kemi, der kommer fra indeklimaet, den mad, 
de spiser, og de produkter, de bruger. Sådan er 
det for os alle. Men på grund af børnenes stør-
relse, adfærd og udviklingsstadie, er de særligt 
følsomme. Vi ved, at små børn udsættes for ke-

miske stoffer i mange forskellige situationer i 
løbet af en dag, og det kan i værste fald føre til 
hormonforstyrrelser og allergi.

Folderen her giver dig et hurtigt overblik over, 
hvordan du selv kan være med til at beskytte 
små børn. Som noget nyt er rådene lavet med 
udgangspunkt i en samlet analyse af et typisk 
døgn i en typisk toårigs liv. Miljøstyrelsen har 
undersøgt, hvilke hormonforstyrrende og mis- 
tænkt hormonforstyrrende stoffer en toårig 
møder i løbet af et døgn, hvor barnet møder 
dem, og om de udgør en risiko.

Hovedkonklusionen er, at dit barn får flest 
hormonforstyrrende stoffer fra indeklimaet 
og maden – og at der specielt er tre stofgrup-

per, som det er vigtigt at sætte ind over for: 
Parabener, der bruges som konserveringsmid-
del i nogle solcremer og fugtighedscremer, 
ftalater, der bruges som blødgørere i plast, og 
PCB'er, der tidligere har været anvendt i blandt 
andet bygninger.

Det vigtigste er, at du giver dit barn varieret 
kost, sørger for et godt indeklima og går efter 
de produkter, der er fri for hormonforstyrren-
de og allergifremkaldende stoffer. Det vil være 
med til at fortynde den cocktail af stoffer, som 
dit barn udsættes for. 

Selvom rådene er lavet med afsæt i den toåri-
ges verden, kan de selvfølgelig følges af voksne 
og børn i alle aldre. 

grunde til bedre kemi

65.000

1



2

Dokumentation 
Hormonforstyrrende stoffer er mistænkt for at kunne 
medføre nedsat frugtbarhed, misdannelser af kønsorga-
ner, tidlig pubertet samt bryst- og testikelkræft. Under-
søgelser viser, at lave koncentrationer af hormonfor-
styrrende stoffer, der hver for sig ikke udgør en risiko, 
kan udgøre en risiko i kombination med andre stoffer. 
Det kaldes for ”cocktaileffekter”.
 
Miljøstyrelsen har undersøgt en række typiske produk-
ter i en toårigs hverdag og set på hele døgnets belast-
ning med stoffer, der er mistænkt for at være hormon-
forstyrrende og allergifremkaldende. Undersøgelsen 
viser, at parabenerne butyl- og propylparaben i solcre-
mer og fugtighedscremer kan udgøre en risiko for de to-
årige. Ftalater og PCB’er kan udgøre et problem i fødeva-
rer. Herudover er vi udsat for både ftalater og PCB’er 
gennem indeklimaet.

Læs mere om kampagnen, rådene og undersøgelserne på: 
www.65000.dk
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Læs mere om kampagnen på: www.65000.dk Læs mere om kostråd på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside: www.fvst.dk

Læs mere om miljømærkerne på Miljømærkning 
Danmarks hjemmeside: www.ecolabel.dk

råd til bedre kemi
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Det nordiske miljømærke Svanen og EU’s 
miljømærke Blomsten er din garanti for, at 
produktet opfylder skrappe miljøkrav og er 
blandt de mindst miljøbelastende på mar-
kedet. Svanemærket har desuden fået mere 
og mere fokus på sundhed.

CE-mærket er producentens tilkendegivelse 
af, at produktet lever op til EU’s sikkerheds-
krav. Legetøj beregnet til børn i alderen 0-14 
år må kun sælges, hvis det er CE-mærket.

Glas- og gaffelsymbolet viser, at produktet 
overholder reglerne for fødevarekontaktma-
terialer.  
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Se flere indeklimaråd på: www.lukluftenind.dk
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Toårige elsker at lege ude. Men i løbet af et døgn ophol-
der de sig indendørs det meste af tiden. Ligesom alle os 
andre. Her roder de på gulvet og putter ting i munden. 
Ofte er der støv med. Og i støvet kan der være hormon-
forstyrrende stoffer.

Vores hjem er fyldt med produkter, som afgiver kemiske 
stoffer til indeklimaet. Tv, spillekonsoller, pc’er, oplade-
re og andre elektroniske produkter afgiver kemiske stof-
fer til indeklimaet, når de er tændt eller på standby.  
Den nye sofa, legeteltet eller tæppet kan afgive kemiske 
stoffer, når det står og damper af. Og bliver vinterstøv-
lerne imprægneret indenfor, påvirker det indeklimaet 
voldsomt. 

Det bedste, du kan gøre for at beskytte dit barn mod hor-
monforstyrrende stoffer, er at skabe et godt indeklima. 
Luft grundigt ud to gange om dagen, gør rent en gang 
om ugen, støv elektroniske produkter af, og sluk dem, 
når de ikke er i brug, og læg nye produkter til udluftning 
udenfor, hvis de lugter kemisk. 

1 sØRg FoR eT goDT 
inDeklima – luFT uD, 
og gØR RenT



Børn er vanedyr. De elsker ritualer og faste rammer. Det 
gælder også ved middagsbordet. Spaghetti med kødsovs 
er en sikker vinder hos den toårige. Men det er vigtigt, 
at børnene spiser varieret mad – også af hensyn til ke-
mikalierne.

En del af børnenes  indtag af hormonforstyrrende stoffer 
kommer fra fødevarer. Fødevarer kan indeholde små 
mængder kemiske stoffer, der stammer fra miljøet, em-
ballagen eller produktionen af fødevaren. Ved at servere 
varieret mad for dit barn mindsker du risikoen for, at dit 
barn får for store mængder af et skadeligt stof. 

Når du laver mad, skal du altid bruge emballage, service 
og køkkenredskaber, der er beregnet til madvarer. Se  
efter glas- og gaffelsymbolet, som viser, at produktet 
overholder reglerne for fødevarekontaktmaterialer, og 
følg brugsanvisningen. Og husk at vaske alle ting, før de 
tages i brug første gang, også spiseunderlaget og hage-
smækken. 

Læs mere om kemiske forureninger af maden på:
www.fvst.dk/Foedevaresikkerhed

2 seRveR vaRieReT maD, 
og bRug egneT 
kØkkengReJ
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Badekarret er en herlig legeplads. En hyggestund, hvor 
der bliver sjasket og plasket af fryd. Men det er ikke lige-
gyldigt, hvad der skummer og gør huden blød og dejlig.   
Fugtighedscremer, solcremer, sæbe og shampoo kan in-
deholde butyl- og propylparaben. Disse stoffer kan ud-
gøre en risiko for små børn.

Derfor bør du undgå plejeprodukter med butyl- og pro-
pylparaben. Det kan du lettest gøre ved at købe Sva- 
nemærkede produkter. Alternativt kan du se efter i ind-
holdsdeklarationen, om produktet indeholder de to para-
bener. Kig efter navnene butylparaben og propylparaben.

Svanemærkede plejeprodukter indeholder i øvrigt ikke 
stoffer, som EU mistænker for at være hormonforstyr-
rende. 

Det er vigtigt, at du beskytter dit barn mod solens strå-
ler, og derfor er enhver solcreme bedre end ingen. Også 
selvom solcremen indeholder butyl- og propylparaben.

Læs mere om svanemærkede produkter på: 
www.ecolabel.dk

3 kØb 
svanemæRkeDe 
pleJepRoDukTeR
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Toårige er fascinerede af dufte – et skumbad med jord-
bærlugt kan fremkalde begejstring hos de fleste. Men 
duften er unødvendig.   

Parfume kan give allergiske reaktioner i form af kløe, 
udslæt eller generet vejrtrækning. Hvis dit barn først 
bliver allergisk, går allergien ikke væk igen. Derfor bør 
du undgå cremer, sæbe og shampoo, hvor der står ”par-
fum”, ”aroma” eller ”fragrance” i indholdsdeklarationen. 
Og det er ikke nogen garanti at kigge efter naturlige eller 
økologiske duftstoffer. De kan være lige så allergifrem-
kaldende som de kemisk fremstillede.

Svanemærkede plejeprodukter til babyer er fri for par-
fume, men vær opmærksom på, at andre miljømærkede 
produkter kan indeholde parfume. 

4 kØb 
pleJepRoDukTeR 
uDen paRFume
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Verden skal opleves med alle sanser. Og selv om barnet 
har rundet to år, er der stadig mange mærkelige ting, 
der skal smages på – også der, hvor man mindst forven-
ter det. Der bliver bidt i badeforhænget, letvægtstræsko-
en, madkassen, det flotte tryk på nattøjet og så videre. 

Hormonforstyrrende ftalater er forbudt i legetøj. Men de 
kan stadig findes i en række andre produkter, og når to-
årige er i nærheden, kan bademåtten eller dunken med 
badesæbe hurtigt blive forvandlet til legetøj.

Der kan være ftalater i bløde plastprodukter og i tøj med 
PVC-tryk. Nogle er farlige, andre er ikke. Gå uden om fire 
af dem med navnene DEHP, DBP, DIBP og BBP. Du kan 
ikke selv se, om for eksempel badeforhænget indeholder 
de fire ftalater, men spørg i butikken.

Der findes et stort udvalg af bløde plastprodukter, for ek-
sempel madkasser og badeforhæng, som ikke indehol-
der de fire hormonforstyrrende ftalater. Hvis madkas-
sen eller drikkedunken lugter kemisk efter vask, kan 
det anmeldes til fødevareregionen.

Find din nærmeste fødevareregion på: www.fvst.dk

5 unDgå 
De FaRligsTe 
FTalaTeR 
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6 vask 
nye pRoDukTeR 
FØR bRug
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Både børn og voksne begejstres, når de får nye ting. Det 
er fristende at få taget de nye seje bukser i brug, kravle 
ned i det nye sengetøj eller tygge på de nye bondegårds-
dyr, så snart man træder ud af butikken.   

Nyt tøj, sengetøj og håndklæder kan indeholde kemiske 
stoffer, som dit barn kan optage gennem huden. Hvis du 
vasker sengetøj, tøj og legetøj af stof og plast før brug, 
mindskes indholdet af eventuelle kemikalierester. Husk 
at følge vaskeanvisningen. 

Når du vasker de nye produkter, bør du bruge Svane-
mærkede eller Blomstmærkede produkter, så du undgår 
stoffer, der er problematiske i miljøet. Du bør også bruge 
produkter, som er uparfumerede.

Nye sutter skal koges og skylles før brug. 



Mors gamle dukke, legepladsens bolde og storebrors di-
nosaurusser holder sig måske stadig godt – og kan være 
mindst lige så populært hos den toårige som nyt legetøj. 
Men hvis det gamle legetøj er lavet af blød plast, er der 
risiko for, at det indeholder fire hormonforstyrrende 
ftalater, som du bør gå uden om. Det drejer sig om ftala-
terne DEHP, DBP, DIBP og BBP.

Du bør derfor kassere blødt legetøj af plast til børn under 
tre år, hvis det er købt før 1999. Det er nemlig denne al-
dersgruppe, der putter ting i munden. Legetøjet skal af-
leveres på genbrugsstationen, som sørger for en forsvar-
lig håndtering af affaldet.

Herudover skal du være meget opmærksom på, hvordan 
der bliver leget med blødt plastlegetøj til større børn, 
hvis legetøjet er købt før 2007. Legetøjet kan indeholde 
hormonforstyrrende ftalater, og derfor skal du ikke lade 
din tumling sutte på det. 

Siden 1999 har Danmark haft et forbud mod hormonfor-
styrrende ftalater i legetøj til børn under tre år. Og i 2007 
blev der indført forbud mod hormonforstyrrende ftala-
ter i alt legetøj i hele EU.  

7 smiD 
gammelT blØDT 
plasTlegeTØJ uD 
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Verden er et eventyr, der skal udforskes. Og yndlingslege-
tøjet er med på færden fra morgen til aften, hvor det bli-
ver kysset, krammet, undersøgt, splittet ad og samlet 
igen. Men børn læser ikke brugsanvisninger og bruger 
det ikke altid helt, som det var tænkt. Fingermalingen og 
modellervoksen kommer i munden, og bamsen bliver der 
tygget på. Derfor er det vigtigt, at legetøjet er i orden. 
 
Alt legetøj til børn under 14 år skal CE-mærkes. Det bety-
der, at legetøjet er produceret efter EU's legetøjsregler. 
Det er virksomheden alene, der har ansvaret for, at lege-
tøjet rent faktisk følger reglerne. Produkter, der ikke er 
CE-mærket som legetøj, er altså ikke produceret til børn 
og overholder ikke nødvendigvis EU's krav til legetøj. 

Du bør også købe legetøj uden parfume, da mange parfu-
mestoffer er allergifremkaldende. Hold dit barn under 
opsyn, når det leger med kemisk legetøj som fingerma-
ling, anden maling og lim. Børnene bør ikke putte lege-
tøjet i munden, og fingrene skal vaskes grundigt efter 
leg. Når du køber fingermaling og andet kemisk legetøj, 
så køb uden stofferne butyl- og propylparaben. På finger-
malingsbeholderen vil disse stoffer være angivet med 
navn eller som E216 og E217. 

Læs mere om CE-mærket på:
www.sik.dk/Forbrugere/Produkter/Maerkning-af-produkter 

8 kØb ce-mæRkeT 
og upaRFumeReT 
legeTØJ
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Parabener PCB’er Ftalater

Ftalater anvendes primært til at gøre PVC-plast 
blødt. Nogle ftalater er hormonforstyrrende, 
mens andre ftalater mistænkes for at være hor-
monforstyrrende. Endelig findes der også fta-
later, der ikke har vist hormonforstyrrende ef-
fekter. De farligste ftalater er DEHP, DBP, DIBP 
og BBP, som er hormonforstyrrende. Tre af de 
farligste ftalater DEHP, DBP og BBP har siden 
2007 været forbudt i alt legetøj til børn op  
til 14 år. Ftalaterne DINP, DIDP og DNOP er  
forbudt i alt legetøj, som kan komme i mun-
den. I Danmark har alle ftalater været forbudt 
i legetøj til børn under tre år siden 1999.

Parabener bruges ofte som konserveringsmid-
del i sæbe og andre plejeprodukter. Der er fire 
parabener, som EU mistænker for at være hor-
monforstyrrende. Det er methyl-, ethyl-, butyl- 
og propylparaben. Undersøgelsen har fokuseret 
på butyl- og propylparaben, da EU har vurde-
ret, at methyl- og ethylparaben er sikre at an-
vende i kosmetik. Parabener kan optages gen-
nem huden, men det er endnu uvist, hvor stor 
en del der optages. Hvis butyl- eller propylpara-
ben indgår i kosmetik, som for eksempel sol-
cremer og shampoo, skal det fremgå af ind-
holdsdeklarationen.  

PCB’er er en række af stoffer, hvor nogle er mis-
tænkt for at være hormonforstyrrende. Al an-
vendelse af PCB'er har været forbudt siden 
1986, men PCB'er findes fortsat i bløde fuger og 
i lim til termovinduer i en række danske byg-
ninger, der er opført eller renoveret mellem 
1950 og 1976. I disse hjem vil PCB’er kunne fin-
des i luft og støv og bidrage til den samlede ud-
sættelse for hormonforstyrrende stoffer. Stof-
ferne er ophobet i miljøet og fødekæden. PCB'er 
fra miljøet kan ophobes i fødekæden og kan 
især findes i fede fisk og andet animalsk fedt. 
Følg det generelle råd om at spise varieret, 
hvorved indtaget af en forurening som PCB'er 
vil blive så lav som muligt. Det er stadig vig-
tigt, at børn spiser fisk, som indeholder mange 
gavnlige stoffer.

Se hvilke stoffer, EU mistænker for at være 
hormonforstyrrende på: www.65000.dk

De m¡stænkte 
kem¡kal¡er
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Har du spørgsmål til kampagnen, kan du ringe til 
Miljøministeriets Informationscenter på 70120211 
eller sende en e-mail til info@mim.dk.
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Små børn indtager hver dag en cocktail af 
kemi, der kommer fra indeklima, den mad, de 
spiser, og de produkter, de bruger. Denne folder 
giver otte råd til, hvordan du som forælder kan 
omsætte den nyeste viden om småbørn og hor-
monforstyrrende stoffer til praktisk hverdag. 

65000.dk




