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Miljøminister Troels Lund Poulsen har i dag lanceret en ny kampagne med otte gode råd, der skal 
passe bedre på Danmarks 65.000 toårige børn. Samtidig skærper miljøministeren kursen over for 
parabener i cremer og opfordrer forældre til at købe svanemærkede plejeprodukter. 

Miljøstyrelsen har gennem det seneste år kortlagt, hvilke hormonforstyrrende stoffer en toårig 
møder i løbet af et døgn, og om de udgør en risiko. Det er baggrunden for den nye kampagne 
”65.000 grunde til bedre kemi”, som Troels Lund Poulsen har offentliggjort i dag. 
Hovedkonklusionen på toårs-undersøgelsen er, at det først og fremmest er indeklimaet og maden, 
som påvirker små børn. Den enkelte forbruger har derfor i høj grad mulighed for selv at nedsætte 
sin egen og børnenes udsættelse for sundhedsskadelig kemi ved at følge kampagnens enkle råd. 

- Vi ved nu, at noget er vigtigere end andet. Hvis man følger de enkle råd om at lufte ud og gøre 
rent, køber miljømærkede produkter og serverer varieret mad for sine små børn, så er man kommet 
rigtigt langt, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V). 

Blandt de nye anbefalinger er rådet om at undgå plejeprodukter med parabenerne, butyl- og 
propylparaben, som findes i fugtighedscremer og solcremer. Det gøres lettest ved at vælge 
svanemærkede produkter.   

- Jeg har valgt at bruge forsigtighedsprincippet på baggrund af vores nye viden. Jeg kan ikke få 
klare beviser for, at der ikke er nogen risiko ved to af de parabener, som EU mistænker for at være 
hormonforstyrrende, og derfor ønsker jeg nu at anbefale danske forældre at gå uden om de to 
parabener, siger Troels Lund Poulsen.  
  
Informationskampagnen lyder navnet ”65.000 grunde til bedre kemi”, fordi der er 65.000 toårige i 
en årgang, og hver af disse toårige er en god grund til bedre kemi i hverdagen. 

- Lovgivningen tager i dag ikke godt nok hånd om den såkaldte cocktaileffekt, der opstår ved den 
samlede påvirkning af flere hormonforstyrrende stoffer. Jeg har derfor taget emnet op over for mine 
europæiske ministerkolleger, og sammen med toårsundersøgelsen sender vi dem i dag et postkort 
udført af toårige, så de også kan få øjnene op for, at vi må handle. Hvis jeg skal sætte tingene på 
spidsen, handler det jo kort sagt om evnen til at få børn og dermed vores egen overlevelse, siger 
Troels Lund Poulsen.    

”65.000 grunde til bedre kemi” blev i dag præsenteret i Miljøministeriet på Højbro Plads i 
København i forbindelse med arrangementet ”Træffetid for tumlinge hos Troels”. Her var toårige 
og medfølgende forældre, bedsteforældre og pædagoger inviteret. Mens de voksne drøftede kemi 



med miljøministeren, dekorerede de toårige det store postkort, der skal til EU med budskabet om, at 
reglerne skal strammes. 

Læs mere på www.65000.dk – hvor fotos af postkortet vil kunne downloades snarest. Her kan du 
også se faktaark om toårsundersøgelsen samt læse hele Miljøstyrelsens rapport: 2-åriges udsættelse 
for kemiske stoffer. 
  

De otte råd om bedre kemi: 
• Sørg for et godt indeklima – luft ud og gør rent 
• Server varieret mad og brug egnet køkkengrej 
• Køb svanemærkede plejeprodukter 
• Køb plejeprodukter uden parfume 
• Undgå de farligste ftalater 
• Vask nye produkter før brug 
• Smid gammelt blødt plastlegetøj ud 
• Køb CE-mærket og uparfumeret legetøj. 

Yderligere information: 
Mette Thorn, pressesekretær, departementet, tlf. 41 31 85 28, e-mail: metth@mim.dk 
Shima Dobel, kampagneansvarlig, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 43 15, e-mail: sdo@mst.dk 

 


