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Forbrugerpanelet om hormonforstyrrende stoffer 
Næsten alle respondenterne (96%) svarer at de har hørt at hormonforstyrrende stoffer kan være eller 
mistænkes for at være skadelige. Problematikken har været velkendt i flere år. Godt seks ud af otte 
(77%) af dem, der angiver at de kender til problematikken, svarer at de har kendt til det i mere end 3 
år. De fleste af de respondenter, der angiver at de kender til problematikken, har hørt om det i 
medierne. Hele 94 % svarer dette.  
 
Mange gør noget for at undgå hormonforstyrrende stoffer. To ud af tre (66%) af respondenterne 
svarer at de gør noget aktivt, for at undgå at udsættes for hormonforstyrrende stoffer. F.eks. angiver 
knap halvdelen (47%), at de køber miljømærkede produkter, mens knap to ud af fem (39%) ligeledes 
svarer at de undgår bestemte mærker. 
 
Men der er også rigtig mange, der ikke ved hvilke stoffer de skal undgå. Knap to ud af tre (64%) ved 
ikke hvilke stoffer, de skal undgå, hvis de ikke vil i kontakt med hormonforstyrrende stoffer. 
 
Størstedelen af respondenterne (79%) svarer at de gerne vil betale ekstra for at få produkter, der er 
garanteret fri for hormonforstyrrende stoffer. Godt en tredjedel (35%) svarer ligefrem at de gerne vil 
betale ekstra, hvis det indeholdte stof kun er mistænkt for at være hormonforstyrrende. 
 
Godt tre ud af fem (63%) svarer at der skal tilføres penge til undersøgelser af hvilke stoffer, der er 
hormonforstyrrende og 70% angiver, at der skal tilføres ekstra penge til undersøgelser af de såkaldte 
cocktaileffekter. Størstedelen af disse respondenter, godt tre ud af fem, (62%) er villige til selv at 
bidrage økonomisk til dette. 
 
De fleste respondenter (96%) mener at produkter med hormonforstyrrende stoffer bør mærkes. Over 
halvdelen (56%) angiver også at dette skal gøres, selvom der kun er tale om stoffer, der er mistænkt 
for at være hormonforstyrrende. 
 
Der er ligeledes en stor andel (82%), der svarer at det bør forbydes at bruge hormonforstyrrende 
stoffer. Hele 7 ud af 10 ( 72%) af de respondenter, der svarer at hormonforstyrrende stoffer burde 
forbydes, svarer også at dette bør gælde stoffer, der kun er mistænkt for at være hormonforstyrrende.    
 
Ifølge respondenterne er det producenterne, politikerne og myndighederne, der har det største ansvar 
for at sikre, at forbrugerne ikke udsættes for hormonforstyrrende stoffer.  
 
Næsten fire ud af fem (79%) angiver at det er fint at Danmark er foregangsland på kemikalieområdet i 
EU. Dette har været tilfældet de sidste år. 
 
 
 
Rundspørgen er gennemført i september og oktober 2012. Resultaterne er baseret på svar fra 962 
danske forbrugere i aldrene 18 – 80 år. De 962 respondenter er en del af et panel på ca. 3000 
personer, der bl.a. på parametrene køn, alder og region er repræsentativt i forhold til ovenstående 
målgruppe.  
Forbrugerrådet har fra 2009 til 2011 stillet de samme spørgsmål til et repræsentativt panel. Svarene 
kan ses her: 
http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/forbrugerpanelet_om_hormonforstyrrende_stoffer2011.pdf 
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Figur 1- ALLE 

Har du hørt, at hormonforstyrrende stoffer kan være/mistænkes for at være skadelige for miljø, 
mennesker eller dyr?  Hormonforstyrrende stoffer er kemiske stoffer, som kan påvirke miljøet 
samt menneskers og dyrs hormonsystemer, og som bl.a. bruges i legetøj, kosmetik, 
rengøringsmidler, byggematerialer, m.m. 
 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 

Langt de fleste respondenter har hørt at hormonforstyrrende stoffer kan være eller mistænkes for at 
være skadelige for miljø, mennesker eller dyr. Hele 96% af respondenterne svarer dette. 

 

Figur 2 – Hvis de har svaret at de kender til hormonforstyrrende stoffer i spørgsmål 1 (figur 1) 

Hvor længe har du kendt til problematikken om hormonforstyrrende stoffer? 

 
N=923 
Kilde: Forbrugerrådet 
 
Problematikken har været velkendt i flere år. Godt seks ud af otte (77%) af dem, der angiver at de 
kender problematikken, svarer at de har kendt til den i mere end 3 år.
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Figur 3 – Hvis de har svaret at de kender til hormonforstyrrende stoffer i spørgsmål 1 (figur 1) 

Hvor har du hørt om problematikken om hormonforstyrrende stoffer? Muligt at svare flere 
gange 

 
N=923 
Kilde: Forbrugerrådet 

 

De fleste af de respondenter, der angiver at de kender til problematikken, har hørt om det i medierne. 
Hele 94 % svarer dette. Ligeledes har en del hørt det via forbrugerorganisationer og myndigheder. 

Respondenterne fik mulighed for selv at skrive hvor de har hørt om problematikken. Svarene er listet i 
bilag 1. Mange svarer at de har hørt det via deres skole eller uddannelse. 
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Figur 4 – Hvis de har svaret at de kender til hormonforstyrrende stoffer i spørgsmål 1 (figur 1) 
 
Gør du aktivt noget for at mindske risikoen for, at du udsættes for hormonforstyrrende stoffer? 
Muligt at svare flere gange

 
 
N=923 
Kilde: Forbrugerrådet 

To ud af tre (66%) af respondenterne svarer at de gør noget aktivt, for at undgå at udsættes for 
hormonforstyrrende stoffer. Knap halvdelen af respondenterne (47%) angiver således at de køber 
miljømærkede produkter, mens 39% ligeledes svarer at de undgår bestemte mærker. 

Respondenterne fik mulighed for selv at skrive hvad de gør for at mindske risikoen, at de udsættes for 
hormonforstyrrende stoffer. Besvarelserne er vist i bilag 2. 
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Figur 5 – Hvis de har svaret at de kender til hormonforstyrrende stoffer i spørgsmål 1 (figur 1) 

Ved du, hvilke stoffer du skal undgå, hvis du vil undgå at blive udsat for hormonforstyrrende 
stoffer? 

 
N=917 
Kilde: Forbrugerrådet 

Størstedelen af respondenterne, knap to ud af tre (64%) ved ikke hvilke stoffer de skal undgå, hvis de 
vil undgå at komme i kontakt med hormonforstyrrende stoffer. Mange af de respondenter, der angiver 
at vide hvilke stoffer det er, skriver parabener og ftalater. Hele listen over de stoffer som 
respondenterne skriver, kan ses i bilag 3. 

 

Figur 6 - ALLE 

Vil du betale mere for produkter, som er garanteret fri for hormonforstyrrende stoffer, selvom 
de er dyrere end produkter, som indeholder hormonforstyrrende stoffer? 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 

Størstedelen af respondenterne (79%) svarer at de gerne vil betale ekstra for at få produkter, der er 
garanteret fri for hormonforstyrrende stoffer. Godt en tredjedel (35%) svarer ligefrem, at de gerne vil 
betale ekstra, hvis det indeholdte stof kun er mistænkt for at være hormonforstyrrende. 
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Figur 7 - Alle 

Mener du, at det bør forbydes at bruge hormonforstyrrende stoffer? 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 
 
Størstedelen af respondenterne (82%) mener at det bør forbydes at bruge hormonforstyrrende stoffer.  
 
 

Figur 8 – Hvis de har svaret et de mener at hormonforstyrrende stoffer skal forbydes 

Mener du, at det også bør forbydes at bruge kemiske stoffer, som er mistænkt for at være 
hormonforstyrrende? 

 
N=786 
Kilde: Forbrugerrådet 
 
Hele 7 ud af 10 ( 72%) af de respondenter, der mener at hormonforstyrrende stoffer burde være 
forbudt, mener også at dette bør gælde stoffer, der kun er mistænkt for at være hormonforstyrrende.    
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Figur 9 - Alle 

Hvem mener du, har ansvaret for at sikre, at forbrugerne ikke udsættes for hormonforstyrrende 
stoffer?  Prioritér venligst de angivne parter på en skala fra 1-5, hvor tallet 1 angiver størst 
ansvar, 2 det næststørste ansvar, osv. - Politikere (skal arbejde for at forbyde dem) 
 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 
 
Ifølge respondenterne er det producenterne, politikerne og myndighederne, der har det største ansvar 
for at sikre, at forbrugerne ikke udsættes for hormonforstyrrende stoffer. Disse parter fik de laveste 
scorer, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 angiver størst ansvar og 5 mindst ansvar.  
 
Respondenterne fik mulighed for at uddybe, hvis de syntes der er en anden part, der har ansvar for at 
sikre/arbejde for, at forbrugerne ikke udsættes for hormonforstyrrende stoffer. Kommentarerne er listet 
i bilag 4. 
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Figur 10 - Alle 

Mener du, at der bør tilføres flere penge til at undersøge hvilke stoffer, som kan have en 
hormonforstyrrende effekt på mennesker? 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 

Godt tre ud af fem (63%) mener at der skal tilføres flere penge til at undersøge hvilke stoffer, som kan 
have en hormonforstyrrende effekt på mennesker. 

 
Figur 11 – Alle 
Mener du, at der bør tilføres flere penge til at undersøge hvilke sammensætninger af stoffer (de 
såkaldte cocktail-effekter), der kan have en hormonforstyrrende effekt på mennesker?  
Forskere på området mener, at det ikke er nok at se på hormonforstyrrende stoffer enkeltvis. 
Der bør også tages højde for en såkaldt cocktail-effekt - dvs. at enkeltstående ”uskadelige” 
stoffer kombineret, skaber en skadelig cocktail - når myndighederne vurderer om kemikalier er 
sikre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 
 
70% af respondenterne mener at der skal tilføres penge til at undersøge cocktaileffekter. Det vil sige 
at der er en større andel, der ønsker dette end dem, der gerne vil tilføre penge til undersøgelser af 
hormonforstyrrende stoffer alene. 
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Figur 12 - Hvis de har svaret ja til at der skal tilføjes flere penge til at undersøge hvilke stoffer eller 
sammensætninger, der kan have hormonforstyrrende effekt i spørgsmål 10 og 11 (figur 10 og 11) 
Vil du være villig til at bidrage økonomisk til at dette bliver undersøgt, f.eks. hvis det vil betyde 
en marginal stigning i skat? 

 
N=689 
Kilde: Forbrugerrådet 

Størstedelen af respondenterne, godt seks ud af ti (62%) angiver at de er villige til selv at bidrage 
økonomisk. Respondenterne fik mulighed for at skrive andre kilder til finansiering. Disse er listet i bilag 
5. 

Figur 13 - Alle 

Mener du, at produkter som indeholder hormonforstyrrende stoffer, bør mærkes, så det 
tydeliggøres at produktet indeholder (potentielt) hormonforstyrrende stoffer? 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet 
 
De fleste respondenter (96%) svarerr at produkter med hormonforstyrrende stoffer bør mærkes. Over 
halvdelen (56%) svarer at dette skal gøres, selvom der kun er tale om stoffer, der er mistænkt for at 
være hormonforstyrrende.
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Figur 14 - Alle 

Danmark er de seneste år gået foran på kemikalieområdet i EU, og bl.a. forbudt brug af 
udvalgte hormonforstyrrende stoffer, senest brugen af ftalater i produkter som badeforhæng, 
vinylgulve, m.m. Hvad mener du om denne udvikling? 

 
N=962 
Kilde: Forbrugerrådet  
 
Langt størstedelen af respondenterne (79%) angiver at de synes, det er fint at Danmark er et 
foregangsland på kemiområdet i EU. 
 
Respondenterne fik mulighed for at skrive yderligere kommentarer til dette spørgsmål. Disse er listet i 
bilag 6. 
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Bilag 1 
Hvor har du hørt om problematikken om hormonforstyrrende stoffer? - Andre steder, angiv 
venligst hvilke: 

 
• universitet 
• gennem mit arbejde 
• Studium. Miljøkemi 
• arbejde 
• uddannelse 
• videnskabelige (peer review) artikler 
• er uddannet kok 
• har arbejdet med parabener 
• Hvis jeg har hørt noget fra myndigheder, miljøorganisationer eller forbrugerorganisationer, så er det via 

medierne, ikke ved direkte kontakt. 
• Arbejde 
• Undervisning 
• Jeg  har en datter , der arbejder med fødevaresikkerhed 
• arbejde (beddriftssundhedscenter) 
• skoleundervisning 
• Jeg er biolog og underviser i gymnasiet, hvor det er en del af pensum :-) 
• min uddannelse. (ligesom alle andre der har gået i gymnasiet siden 90'erne) 
• Har selv instrueret og undervist på nogle af områderne bl.a Ftalater 
• Forskningsinstitutioner 
• Kemibøger 
• Igennem forelæsninger på mit studie 
• mit studium 
• min faglige uddannelse 
• Under uddanelse 
• Problematikken har haft berøring med mit arbejde, dengang jeg arbejdede. 
• Mit arbejde 
• Taenk 
• uddannelse 
• Via mit arbejde som sygeplejerske 
• arbejdsplads dag institution 
• Arbejdspalds 
• Studie: Både i Biologi undervisning i gymnasiet og på universitetet hvor jeg læser Biologi-bioteknologi på 4 

år. 
• mit arbejde og stude på DTU 
• Jeg læser det på nettet gennem forskellige medier. 
• på mit uddannelsessted 
• uddannelse 
• Hos vores læge på Riget, da min datter har været i behandling for "for tidlig pubertet" 
• arbejdsplads 
• på et AMU kursus 
• min arbejdsplads og mit studie 
• Undervisning og fagbøger 
• Har arbejdet på et fagblad, der alle dage har informeret om emnet 
• studie 
• Uddannelse 
• Har selv arbejdet med spørgsmålet 
• i forbindelse med arbejd/studie hvor nogle har beskæftiget sig med problematikken 
• arbejdsplads 
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• arbejde / uddannelse 
• Studiet 
• uddannelse 
• Uddannelsesinstitution, KU 
• under uddannelse på HTX 
• I skolen (Biologi og Kemi) 
• Via min uddannelse 
• Body Shop 
• i skolen 
• alternativ behandler 
• Uddannelse Ernærings- og husholdningsøkonom 
• dele af landbruget,avlsdyr har aldrig fået stråforkorter 
• Uddannelsesinstitution 
• Via uddannelse 
• gennem min uddannelse 
• Gennem mit studie 
• Den kostvejleder uddannelse jeg tog for 15 år siden. 
• udannelsesinstitution 
• Skolen 
• Uddannelsesinstitutioner 
• uddannelse 
• min uddannelsen 
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Bilag 2 
Gør du aktivt noget for at mindske risikoen for, at du udsættes for hormonforstyrrende stoffer? 
- Andet, angiv venligst 

• jeg lever og køber med omtanke og hjerne 
• læser deklarationer på f.eks cremer og kosmetik 
• det kan være vanskeligt at undgå 
• jeg undgår at købe kød og fjerkræ fra udlandet og er forsigtig med plastvarer og andet, jeg ved kan 

indeholde hormonforstyrrende stoffer 
• Jeg læser ingrediens lister 
• Undgår dem gerne, men tror ikke det har betydning for mig pga. min alder 
• jeg bruger ikke makeup, farver ikke hår og bruger meget lidt plast 
• Hvis det tydeligt fremgår, vil  jeg nok vælge det fra 
• Læser  "indholdsfortegnelsen" 
• læser deklarationerne 
• Jeg anser det som et samfundsanliggende og kan/vil ikke bekymre mig om det. 
• ca halvdelen  af mit mad forbrug er ø 
• køber i videst muligt omfang økologiske varer 
• Miljøstyrelsen er meget opmærksom på problemerne. 
• Jeg køber nogle svanemærkede el.lign. produkter, men desværre ikke alle, hvilket jeg selv synes, at jeg 

egentlig burde. 
• bruger min sunde fornuft og tænker mig om, når jeg vælger prokukt 
• bruger det, jeg tror er min sunde fornuft, inden jeg køber en vare. 
• Astma og allergi forfundets mærkning 
• dyrker mit eget kød 
• Jeg reducerer mængden ar parfume mest muligt i cremer og deodoranter. 
• Jeg synes det er så godt som umuligt når næsten alt er pakket i plast. 
• Opbevaring af fødevarer 
• Jeg prøver at undgå at købe at købe hormonforstyrende stoffer. 
• Jeg vasker så godt som alt nyt tøj før vi har det på 
• har fødevare allergi så jeg er ret bekendt med de stoffer/e nr som er skadelig for mig 
• Spiser helst kun dansk frugt og grøntsager. 
• jeg undgår komplekse produkter -og bruger færre produkter til flere opgaver 
• ja, men ved ikke hvordan de undgåes 
• prøver at undgå produkter der indeholder stofferne 
• køber meget lidt forarbejdet mad 
• Læser bag på produktet, dvs for mig ofte tænkt som hygiejne produkter om der står noget om 

hormonforstyrrende stoffer 
• forsøger at undgå forskellige plastbeholdere og kikker på indholdsfortegnelserne når jeg køber ind 
• Den eneste måde at undgå plastik, coating på indersiden af dåser(med mad) og melposer, nanotech i tøj 

og på sofaen osv er at flytte til gobi ørkenen og blive nomade. 
• Undgår at have at opbevare, konserve dåser og andre ting der kan afgive stoffer til indholdet, i længer tid. 
• jeg spiser ikke vingummi efter jeg hørte at der var talater i 
• jeg forventer at myndighederne forbyder salg af sådanne produkter 
• Undgår fødevarer drikkevarer og cremer med og i emballage med phtalater 
• jeg er begyndt at købe efter det, men køber stadigvæk nogle produkter, som måske er skadelige. 
• men uden at være fanatisk - i nogen tilfælde er mængden man udsættes for så lille at det kan være lige 

meget 
• læser indholdsdeklaration og slår e-numre op 
• læser indholdsfortegnelsen hvis jeg er i tvivl. 
• ikke 100% 
• Køber fx. Aldrig billig ragelse legetøj fra suspekte østlande. Spil af penge og sundheds skadeligt 
• Jeg synes det er en jungle at finde rundt i. Jeg køber derfor det jeg tror er bedst, og det der virker bedst, og 

det der smager bedst. Og samtidig er mere eller mindre billigt. 
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Bilag 3 
Ved du, hvilke stoffer du skal undgå, hvis du vil undgå at blive udsat for hormonforstyrrende 
stoffer? - Ja, angiv hvilke: 

• når jeg ser navnene, kan jeg huske dem 
• ptalater, parabener 
• pesticider (ved faktisk ikke om de er hormonforstyrende, men undgår dem), parabener 
• pftalater 
• parabener 
• platelater, parabener + nogle andre, jeg ikke kender navnet på 
• phtalater, blødgørere,PVC 
• benzylidene camphor og nogle parabener og måske phthalater 
• østrogenlignende stoffer 
• lange parabener, omc, phalataler - mange plastvare - og de er også i naturlige fødevare 
• parabener, bisphenol A, phtalater 
• parabener 
• kan ikke huske lige nu - men husker det, når jeg læser på deklarationen 
• f.eks. parabener og ftalater 
• parabener, phtalater 
• parabener 
• ftalater 
• skrappe rengøringsmidler, thallater, nogle cremer, syntetiske stoffer 
• phtalater bl.a 
• pfatalater, parabener + ? 
• Gæster 
• Div. parfumer, parabener 
• bestemte former for parabener 
• BPA, Phthalater, PCR, div. naturlige og kunstige hormoner og hormonlignende stoffer, div. parabener, 

m.fl.... 
• ptalater 
• parabener, ftalater 
• parabener, blødgørere, sprøjtemidler 
• Thalater, parabener 
• Visse parabener, fx. methylparaben 
• ser på deklarationen - hvis der er stoffer jeg ikke kender køber jeg det ikke 
• Parabener 
• Parabener, phtalater og kemiske uv-filtre + andre jeg ikke kender 
• f.eks. talater 
• Parabener 
• til dels - plastblødgørere, flammehæmmere, butikskvitteringer med metalfølsom overflade, m.m.m. 
• parabener, phtalater 
• parabener 
• ftalater, visse parabener 
• Parabener bl.a. 
• bl.a. phalater, parabener, PVC, 
• Benzophenone, methylparabener, propylparabener,ethylparabener 
• ptalater, parabener, triclosan 
• Parabener 
• pfatalater 
• parabener 
• Der er mange. Jeg kan kende dem når jeg læser deklarationen. Hvis jeg er i tvivl, køber jeg ikke varen. 
• visse parabener , ftalater og ?? 
• mange som jeg ikke kan stave til 
• produkter med thalatet, parabener, jeg kan ikke huske navne på flere 
• noget med phtalat og parabener 
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• Parabener, østrogener, bishenol a 
• Jeg ved næsten kun om parabener. Men også om gmo'er, hvis det hedder det, i hvert fald genetisk 

manipulerede 
• talater bla. 
• Parabener 
• parabener 
• phthalater 
• parabener, stoffer, der blødgør past 
• parabener, parfumer 
• det jeg kender mest til er i kosmetik 
• parabener bl.a. 
• Phtalater 
• ftalater 
• bl.a.parabener 
• pharebener og andre blødgører, 
• ptalater 
• ftalater, pcb, og andre blødgørende stoffer 
• bl.a parabener, ftalater 
• Parabener 
• thalater 
• Høje E-numre, parabener, parfume 
• forskellige parabener, som jeg ikke kan huske navne på 
• parabener og et par andre jeg kan genkende når jeg læser dem 
• parabener 
• pbc 
• fx pfatalater, men mange andre 
• parabener,talater, 
• phtalater, parabener 
• fugtighedscremer, shampoo, make-up 
• makeup, rengøringsmidler, sæber, medicin og pvc 
• BIsphenol A, phtalater, parabener m.m. 
• parabener,phtalater 
• Selvfølgelig ikke dem alle ... parabener, ftalater m.v. 
• parabener 
• borsyre, parabener, benzophenon, E214. E216, E217, E219 
• bl.a talater, visse E-numre  -men jeg kender antageligt ikke alle 
• Blødgørende stoffer 
• blødgøringsstoffer, visse Enumre, visse medicamenter  cremer og deodorenter ( kan lige nu ikke huske 

hvilke). 
• phtalater 
• ftalater, bl.a. 
• bl.a. parabener 
• Parabener 
• parabener, ftalater 
• Parabener i plastik. Tilsætningsstoffer i parfume og vaskemidler. 
• parabener 
• Phalather, Bisphenol A 
• parabener, fhataler, 
• parabener 
• triclusan 
• ftalater staves det sådant ? 
• ftalater - og så har jeg altid undgået e407 i torskerogn og is til min datter 
• Phalater, Parabener, Parfume 
• bl.a. ptalater 
• kan ej komme på navne 
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• phthalater 
• parabener 
• phalater 
• pcb, pthalather 
• talater 
• Der er mange, DEHP er vist et af dem. 
• thalater, 
• parabener 
• phalater, opløsningsmidler (fortynder, terpentin mm), ikke miljømærkede plastmaterialer 
• Østrogenlignende stoffer, phthalater og lignende 
• Plast-blødgørere 
• Talater 
• Parabener, ftalater 
• Phtalater, parabener 
• Kan ikke gennemskue varedeklarationerne på produkterne, læser og hører forskellige ting, men kan ikke 

omsætte det til produkternes indhold 
• parabener, farve,parfume 
• phathaler, plastblødgørere, hormonbehandlet kød 
• Parabener, phtalater 
• bl.a. nogle bestemte parabener (methylparaben?) 
• svanemærket, 
• kender ikke navnene 
• plastblødgørere, parabener, farvestoffer, parfumer o. a. 
• ikke fuldt ud 
• fx. visse parabener, bBPA 
• thalater, parebener og parfume 
• Tekstiler og nogle madvarer 
• plastblødgørende midler 
• nogle bestemte "pharabener", østrogenholdige produkter (?), nogel former for tri-chlor-forbindelser (?) 
• talater f.eks. 
• Jeg vil fx undgå amerikansk oksekød, hvor væksthormoner er tilladt. 
• Flalater, parabener 
• Sprøjtegifte og pesticider 
• Blødgørere 
• parabener, thalater 
• Parabener, og desuden er jeg er allergisk. 
• ftalater, og andre 
• parabener 
• falater, blødt plastik , farvestoffer, parafume 
• Pthalater, bisphenol-A, parabener 
• PCB, plastemballage, vaskemidler, 
• parabener, ptalater 
• phtalater 
• Talater 
• ptalater, pcb 
• parabener, farvestoffer 
• parabener 
• Bl.a. Bisphenol A, men der er mange flere. 
• Phtalater 
• bla. parabener 
• parabener 
• stoffer der giver allergi - parfume i cremer - nikkel i smykker 
• kun delvis, blødgørere i plastik er et af dem 
• blandt andet parabener 
• Ja bla. ptalater 
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• Fx parabener 
• ftalater, parabener, azofarvestoffer 
• ftalater 
• pvc, blødgørere, konserveringsmidler i fx cremer 
• talater 
• pftalater 
• Pesticider, bromerede falmmehæmmere, EDB, PVC, PCB, ftalater, phenoler, phenyler, parabener, sturen, 

naphaler, D-limon, citral, benzyl alcohol, nikkel, formaldehyd, bordsyre, bisphenyl, alcryamid 
• pthalater (blødgørere), nogle besteme konserveringsmidler 
• ftalater 
• Butylbenzylphthalate, Phenol, Ethylparaben, Methylparaben 
• Nogle jeg kan huske er parabelen og jeg tror de hedder acetater 
• kender dem når jeg læser på pakningen 
• ptalater som findes i plast. Derudover tror jeg at der findes et hav som bare ikke er påvist som 

hormonforstyrrende og der er også coctailefekten som jeg heller ikke ved hvad gør. 
• parabener 
• PBa, thalater, parabener 
• ftalater 
• Parfume, phtalater, parabener 
• Parabener, bispenol A+B 
• Parabener og Phtalater (og sikkert flere jeg ikke kender betegnelsen på) 
• pftalater, former for parfume 
• phalatater 
• Thalater 
• parabener, phlatelater 
• parabener 
• tafelater 
• Phatalater 
• bestemte e-stoffer, sprøjtemidler og konserveringsmidler 
• bl.a. parabener og phalater 
• pftalater, parabener 
• ftalater, 
• parabener 
• phtalater - parabener bl.a. 
• phalater 
• jeg køber som hovedregel friske råvare og håber på at de ikke er sprøjtet med giftige ting for os 
• parabener 
• Bl. a. parabener. 
• phthalater 
• Faktisk kun sikker på parabener, men køber helst så rent som muligt 
• talater 
• Ftalater 
• Phalater 
• parabener, risiko for dioxin, (der er flere jeg ikke kan huske navnene på) 
• parabener 
• Parabener 
• Kan ikke huske navne her, men mener at kunne genkende en del..   Gerne mere oplysning!! 
• Parabener 
• ftalater, Benzener 
• thalater 
• undgår frugt og grønt fra Holland og Spanien 
• phathalater 
• bl.a. parabener 
• ftalater, pesticider, visse farvestoffer, visse konserveringsmidler. 
• phatalater og lign blødgørere,  visse farvestoffer, opløsningsmidler 
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• parabener 
• Bisphenol A 
• parabener, phthalate og mange flere 
• Forskelliger former for parabener 
• Parabener 
• Parapener 
• ftalater 
• bl.a. parabener 
• pesticider, phtalater bl.a. 
• parabener, phalater 
• tilsætningsstoffer 
• parabener 
• parafumer fx 
• phatalater 
• thalater, parabener og andre, jeg heller ikke kan stave til ;o) 
• talater 
• talatter 
• Phtalater, de fleste blødgørende midler 
• parabener 
• phalater 
• phlatater, parabener 
• Parabener 
• Parfume, parabener, farvestoffer, ftalater 
• feks parabener 
• blødgørere som fx ftalater. Men kender ikke andre en disse 
• parabener, mener jeg er et hormonforstyrrende stof 
• parabener og phtalater 
• pcb-parabener 
• parabener 
• ParAbener og phathalater 
• phtalater, parabener 
• Forskellige phalater 
• ptalater 
• farve-plantaler eller hvordan det staves-parufumer-stivelse af cremer og andre produkter 
• parabener, parfumer, farvestoffer, 
• Forskellige parabener. 
• PVC parabener ftalater 
• parabener, phthalater 
• pftalater 
• parfumer 
• parabener, kunstige farvestoffer, 
• Parabener 
• plastik, gummiting til børn 
• bl.a. phtalater og parabener 
• parabener bl.a 
• ftalater 
• E numre. 
• GMO 
• blødgøringsstoffer i plastic med flere 
• eks. i plastik madbeholdere om de afgiver stoffer til maden 
• Alle slags tilsætningsstoffer 
• Parabener E numre 
• F eks 
• thalater 
• Talatter 
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• Parabener, phthalater 
• ja sådan cirka, ellers spørger jeg 
• parabener, triclosan, E200 
• talater stråforkorter hormoner 
• Ptalater 
• Parabener 
• plastik 
• pfataler og andre jeg kan genkende når jeg læser deklaration 
• parabener 
• Phtalater 
• Kontakt mellem fødevarer og med Blød PVC, Parabener 
• Phtalater 
• parabener 
• phthalater 
• Thalater 
• Plastik slik 
• thalater 
• ftalater, PCB, fenoler, uv-filtre 
• Phthalater, parabener 
• Parabener, bromerede flammehæmmere, 
• Plastblødgørere 
• parabener 
• platater, div. farve- og tilsætningsstoffer 
• parabener 
• Parabener, phtalater 
• phtalater og parabener (konserveringsmidler) 
• jeg kender til nogen så som parabener, bisfenol A, vist også i nanoprodukter, og noget der er i regntøj men 

jeg kender helt sikkert ikke til dem alle 
• Talater 
• BPA 
• Sprøjte Gift rester, bis-a, parabener 
• Parabener, BHA, UV-filter i solcrem, ftalater. 
• parabener 
• phalater 
• Parabener og parfume 
• bl.a. parabener, organiske opløsningsmidler, plast blødgører osv 
• Parabener, parfume, farvestoffer, div. E numre. 
• thalater 
• ptalater, parfumer, parabener, sprøjtemidler 
• Sprøjtede varer, mel fra korn behandlet med stråforkorter el. sprøjtet, væksthæmmer, vækstfremmer, 

make up, sæbe, rengøringsmidler osv. 
• Parabener 
• Phatalater, nogle parabener, pvc 
• Parabener 
• parabener, parfume, farve 
• parabener 
• Parabener osv. 
• Talater 
• Pfalater 
• falater, parabener 
• parabener og alt med benzo...... 
• bl.a. parabener 
• Parabener, fthalater 
• eks.: E 214 til E219,  natriumsalte 
• bløde plastiktyper 



 
 
 
 

MARTS 2013                                                                     FORBRUGERPANELET 
 

• Parabener, ftalater 
• probener tror jeg næsten de hedder :-) 
• ptalater o.a. 
• Parabener 
• Aspartam, en del E-numre, når der står at frugt er fra holland, Spanien eller lign. Ptalater. mange af de 

tilsætningsstoffer der står på. 
• Phtalater og parfumer. Farvestoffer i mad tøj. Legetøj. 
• parfume 
• Til en vis grad 
• thalater 
• Phtalater, pesticider, vækstfremmere 
• parabener 
• parabener 
• parabener 
• parabener triglycerider og .... 
• thalat 
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Bilag 4 
Hvis der er en anden part, du mener, har et ansvar for at sikre/arbejde for, at forbrugere ikke 
udsættes for hormonforstyrrende stoffer, må du meget gerne uddybe her. 
 

• Mener hele debatten er forskruet og at forbrugerrådet har forvirret og gjort forbrugerne unødvendigt bange. 
Det meste er mistanke og man glemmer at sætte det i helheden. Parabener findes naturligt i mange 
fødevare f.eks. gulerødder og jordbær, men det er ALDRIG taget med i debatten. Lyttede gerne hvis det 
var videnskabelige argumenter, men det der foregår er først og fremmest politisk propaganda. Hvis noget 
var bevist farligt, ville det også blive fjernet ved lov - men det er jo ikke bevist. Man kan stadig købe 
paracetamol - selvom et helt glas er fatalt! 

• Undskyld, men jeg må lige sige, at spørgsmålene ovenfor er lige vigtige - ALLE skal arbejde for at vi aldrig 
udsættes for hormonforstyrrende stoffer. Der tages alt for let på dette livsvigtige spørgsmål. 

• Men synes alle har et stort ansvar 
• Politikerne skal forbyde stofferne på et dokumenteret grundlag. Så de skal bevilge penge til 

undersøgelserne, ellers bliver de ikke lavet! 
• F. eks. importører! 
• forskningen 
• Forskere skal sikre os mere viden 
• wto 
• Mener udelukkende, at der er forbrugerens ansvar 
• Måske reklamebrancnen? 
• Der bør forskes mere i området, så dokumentationen bliver bedre 
• som forbruger er man på herrensmark når man handler, der er ingen steder man kan være sikre på der 

findes 100% sikkerhed for at det man får oplyst er korrekt og hvad man bør holde sig fra 
• Fælles EU regler og retningslinier på området 
• Forældre skal lære deres børn ikke at bruge produkter med parfume etc. 
• Det kan være en jungle at gennemskue for forbruger mange stoffer har komplicerede navne 
• Borgerne har det endelige ansvar. om end at vi vist ikke findes som samfundsgruppe længere, vi er enten 

vælgere eller forbrugere - skræmmende tanke... 
• naturvidenskabelige institutioner 
• Producenterne af de hormonforstyrrende stoffer har ansvar for at vide noget om, hvad ricisiene kan være 

ved brug af produktet. 
• Jeg mener alle ovenfor nævnte parter skal være lige ansvarlige og der bør stå 1 for hver af dem 
• Selvfølgelig har forbrugerne SELV et ansvar for hvad de køber . men hvis det billige skidt står forrest i en 

travl hverdag, er det for let bare at tage det og SURT at gode vare er dyrere (måske skal disse betale for 
discountvarene !?) 

• EU 
• ville gerne have prioriteret ALLE fem lige højt, med forbrugere "på sidstepladsen" - forbrugerne bør ikke 

have direkte ansvar, det gør til gengæld de øvrige fire 
• Institutioner, skoler og lignende, skal ikke servere mad med hormonforstyrrende stoffer. De skal støttes via 

regeringen, så de har mulighed for at købe økologisk og produkter fra nærområderne til det mad de 
producerer til børn/klienter 

• brancheorganisationer som er knyttet til både forhandlere og producenter 
• EU og andre organisationer, det hjælper ikke bare at forbyde dem i Danmark hvis de er tilladt i EU og 

derfor stadig kan sælges her bare de er produceret andre steder end DK. 
• Forbrugeren er den der mindst bære ansvaret. Vi ved jo intet om dem. Vi bliver blot presset det hele på . 
• EU 
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Bilag 5 
Vil du være villig til at bidrage økonomisk til at dette bliver undersøgt, f.eks. hvis det vil betyde 
en marginal stigning i skat? - Andet (nævn f.eks. andre kilder til finansiering): 

• Tror mere på at der er en generel interesse for at gøre det bedre (dermed mere salg), hvis producenter 
selv smider penge i forskning 

• Lad dem der påstår de er skadelige betale for at bevise det! 
• Producenterne, de skal dokumentere, at stofferne er uskadelige 
• producenten bør betale (forsigtighedsprincippet) 
• politikernes løn 
• prioritere - tage fra anden erhvervsstøtte 
• staten 
• i en tidsbegrænset periode for at sikre hurtigere resultat 
• Skatten er høj nok, det må være muligt at omprioritere. Afslør nogle sociale bedragere, så bliver der 

masser af penge til at undersøge potentielt skadelige stoffer. 
• producenterne 
• højere priser på produkterne og det skal løses på EUplan 
• producenter 
• afgift på produkter der indeholder stofferne 
• tipspenge, landsindsamling som vi kender det eller vi kunne indføre en kemikaliefri dag med fokus på 

problemet. 
• Sæt en afgift på produkter med de påglædene stoffer 
• Pålægges de undersøgte produkter - som klarede undersøgelsen 
• prioriter - mindre militær 
• Producenterne må betale 
• Det skal betales af producenterne - og dermed forbugerne, som benytter disse prosukter 
• producent 
• Producenter der benytter stofferne skal betale en "giftskat," der får dem til at finde alternativer. 
• Producenterne selv 
• lave hele dk om til øko land det vil give flere arbejdspladser ,støre export  altså en guldgrupe for dk 
• afgifter på alkohol, tobaksvarer og andre kendte varer med sundhedsrisiko 
• Bør financieres via skatten 
• producenterne 
• spare andre steder bla. ulandshjælpen 
• Nej det er Producenterne der skal bevise at deres produkter er "sunde" for os 
• Skattestigninger er den største pest for samfundet 
• 0mprioritering af resourser 
• Ja, hvis jeg kan være sikke på, at pengene bliver brugt til netop det. 
• Bør være producenterne der skal bidrage hertil 
• nedsætte kultur støtten, fx. til landets teatre de store i Kbh. 
• Ja hvis producenten overholder reglerne. Ellers skal bøde/ straf være tilpas høj så det ikke kan betale sig 

at snyde.. 
• tage det fra noget kulturelt støtte 
• produsenterne 
• jeg tror midlerne findes i systemet i forvejen og ved at fjerne stofferne vil der også være færre som bliver 

f.eks. får allergi og derved sparer samfundet penge på behandling af disse. 
• Afgift på varer med skadelige stoffer. 
• producenterne 
• jeg mener vi betaler nok for vores fødevarer , så må momsen tages væk og bruges på disse undersøgelser 
• Det er jo producenterne der scorrer kassen på at sende produkterne på markedet og først i det øjeblik de 

bliver forbudt skifter de til et andet produkt men da har de jo tjent penge på at sælge de hormonforstyrende 
stofferså det var vel ikke mere end rimeligt hvis de skulle bidrage til at rydde op efter sig selveller de skulle 
stille garanti for at det/ de produkter de sender på markedet ikke er sundheds skadelige det kunne sikkert 
give en væsentlig nedgang i tvivlsomme stoffer på markedet 
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• producenten 
• Der er masser af andre offentlige udgifter hvor pengene til dette formål kan hentes 
• en vis procentdel af prisen mellem producent /forhandler 
• evt. lægge et beløb på hver tube/flaske af et produkt . 
• Øget afgifter på de dokumenterede skadelige produkter 
• pruducententerne betale 
• producenterne 
• producenten skal betale for undersøgelsen 
• Producenterne samt regeringer, i stedet for de ligegyldige studier i f. eks. tintins levealder. 
• Producenterne og evt. også økonomisk bidrag fra marginal skattestigning 
• læg afgift på de ting, der pt indeholder stofferne, som går udelukkende til forskning 
• producenten bør betale 
• Finansiering skal ske indenfor rammerne - der må spares andre steder 
• De mistænkelige produkter kan stige i pris 
• Det offentlige 
• tages af eksisterende forskningsmidler 
• Uha der er mange ting i vores samfund der kvalificerer sig til skatte stigninger... Tænker det i høj grad er 

industriens problem og det er dem der profitter af gevinsten 
• dem der vil bruge stofferne må betal for undersøgelserne 
• Producentens ansvar, så det må være producenten, der skal afholde udgifterne. 
• det er producenterne der skal sørge for at der ikke er hormonforstyrende stoffer i deres produkter 
• de kan tage de penge jeg i forvejen betaler i skat. Bare tag dem fra ulandsbistanden 
• Afgift på hormonforstyrende stoffer 
• De mennesker som vil have deres produkt på markedet 
• De kunne tá pengene fra ministre lønnen 
• Prioriter vores skattepenge anderledes så er der penge til dette 
• Producent, forhandler 
• bevis før brug 
• Kunne finansieres ved en lille afgift på plast emballage. 
• producenterne 
• Producenterne 
• Vil gerne bidrage, men man bør støtte de danske producenter mere. Støt nærmråderne, så butikkerne kan 

sæge mad der ikke har haft lang transporttid, så udlukning af co2 også mindskes. 
• ja, det vil jeg nok, men samtidig vil det på længere sigt, betyde en besparelse på udgifter til 

fertilitetsbehandling 
• Producenterne må have en interesse i at forske i det. 
• producenterne 
• skat? 
• producenterne, miljøafgifter 
• Hæv skat på produkter med disse stoffer i. 
• Producenterne skal stå inde for deres produkter 
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Bilag 6 
Danmark er de seneste år gået foran på kemikalieområdet i EU, og bl.a. forbudt brug af 
udvalgte hormonforstyrrende stoffer, senest brugen af ftalater i produkter som badeforhæng, 
vinylgulve, m.m. Hvad mener du om denne udvikling? 
Hvis du har nogle kommentarer til dette spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive dem 
her: 

• Synes det er fint at DK er foregangsland på det område, men vi skal jo have alle med, da vi jo importerer  
andre landes produkter 

• Men det ville være bedre hvis Danmark kunne få hele EU med 
• Men det er også vigtigt at Danmark ikke går på kompromis med forbud af stofferne, bare fordi de endnu 

ikke er anerkendt i EU 
• Det er fint, at DK er foregangsland, men det bør ikke stoppe Danmark i at arbejde for at indføre fælles 

regler på det danske niveau i hele EU. 
• Det skal ikke handle om en ringere fællesnævner fordi vi er med i EU, hvis et land har overskud til at gøre 

en indsats for sundhed, sikkerhed, fremtid mm. burde det kun være forebilledligt. 
• Danmark er meget hurtige til til at dømme 
• Fordi andre er sløve eller ligeglade, behøver vi vel ikke være det. 
• Har ikke indsigt i, hvor mange ressourcer der sættes af til undersøgelser af dette. Har måske ikke så 

meget at sige for mig (60 år) men så absolut for mine børn og børnebørn. 
• og må sammen med eupolitikerne skabe muligheder for at udbrede forskning og alternativer til de 

forstyrrende stoffer 
• jeg er indædt modstander af den mastodont der er til meget skade for DK og som efterhånden sidder på 

den væsentligste del at det interessandte i vores miljø og afgiftspolitik b..a - lad os gå tilbage til EFTA og få 
en frihandelsaftale i stedet. 

• hvis vi mener/ved at et stof er skadelig og kan erstattes af et andet ikke skadelig, så skal vi ikke absolut 
afvente EU forbud, men udstede vort eget. 

• Danske forskere er ikke de eneste i verden, der ved noget om miljøfremmede stoffer.  Desuden har de en 
partsinteresse i debatten, der går ud på at skaffe sig flere bevillinger. 

• Sundhed må generelt set gå forud for diverse (EU-)forbehold/regler 
• Man bør samtidig påvirke EU 
• Danmark skal gå foran, men de skal absolut arbejde for, at EU kommer hurtigst muligt på niveau med 

Danmark, så det kommer alle tilgavn. Derved gavner Danmark også industrien her hjemme, da de er foran 
de andre lande i EU: 

• mener slet ikke EU skulle kunne blande sig i hvad vi må og ikke må, især ikke når det gælder folks ve og 
vel 

• Dog bør der være fuldt samarbejde landene imellem. Også lande uden for EU. 
• Det er jo et svært område men kan kun løses af politisk vej samt en meget mere massiv oplysning 
• Ud over at det er OK med forbrug, skal vi også kæmpe for, at de andre lande heller ikke bruger disse 

stoffer 
• De foregående spørgsmpl om om jeg synes der skal tilføres flere penge til at undersøge 

hormonfoorstyrrende stoffer, henholdsvis cocktail effekten er markeret som "ved ikke" da jeg ingen idé har 
om niveauet på nuværende tidspunkt - jeg vægter undersøgelserne af disse ting højt, og vil nok mene ja, 
men grundet den manglende viden om aktuelt niveau måtte det blive "ved ikke" 

• Når vi nu er medlem af den åndsvage klub skal vi følge den. MEN gøre mere for at andre medlemslande 
overholder spillereglerne. 

• kan man så stole på at det bliver gjort???!!!!! hvem kontrollerer og garanterer at de produkter som sælges 
lever op til det de skriver?! 

• Så længe Danmark presser på i EU for at opnå enighed er det ok Danmark laver særforbud. 
• det er ok, men syntes dog at man i samme ånd burde undersøge, hvad betyder en hormonændring. hvis 

den kan ændre et menneskes levestandard betydeligt, (vejrtrækningsproblemer, livstruende allergier etc.) 
men hvis den største effekt er at ti hår i venstre øre bliver 0,55 mm længere. så er det jo næsten lige 
meget 
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• Her vil jeg mene at både svar 1 og 2 er fint 
• ingen produkter bør sendes på markedet, førend producenten kan garantere at det ikke er skadeligt og de 

skal oprette en forsikringsfond 
• Og så skal der selvfølgelig arbejdes på at det kommer til at gælde for hele EU. Vi køber jo varer andre 

steder fra, ikke kun danske varer.  Det er dog et skråplan at man ikke kan få resten af landene med på en 
skrappere kurs over for kemikalier 

• Det kan jo undre mig i dén grad at politikere også i andre EU lande tillader disse stoffer - det er jo også 
dem selv, der rammes og især deres børn, undrer det mig, de ikke tænker på kan være i risiko. 

• Blev denne sommer MEGET rystet ved at erfare Italiens officielle holdning til økologi - og selv 
veluddannede italieneres uvidenhed om emnet. 

• Det er bare ærgerligt at EU gang på gang ødelægger Danmarks strenge regler/krav ved at kræve at vi 
slækker på vores regler, da de ellers kalder det handelshindring, dvs. hindring for fri handel mellem 
landene. 

• Jeg tror på at vi som foregangsland laver fremtidssikret investeringer 
• Industrien har for meget magt i EU, til skade for forbrugerne 
• Vi kan ikke vente på kemi industrien og deres forbindelser til politikerene. De vil jo have deres penge frem 

for at tænke på befolkningen -  f.eks  kunne de bidrage til bedre og mere økologisk tænkning af kloden.Det 
kunne de sikkert også finde ud af at tjene penge på. 

• DK er nødt til at være foregangsland og så håbe at de andre lande følger trop. Hvis vi skal overbevise hele 
EU om det, så bliver det nok ikke til noget. 

• Nu har jeg lidt svært ved at se , et lige netop phtalater i badeforhæng og vinylgulve kan være et 
problem.Det kan være et problem i produktionen, men der kan man vel sikre sig på anden måde. 

• Det er overdrevet at forbyde blødgørere i byggematerialer som og tøj som normalt ikke kommer i kontakt 
med kroppen eller fødevarer - forudsat at de ved endt brug bortskaffes på en miljøsikker måde. 

• EU er i nogen grad præget af lobbyisme - det er rigtig godt, at Danmark er fremme i skoene (generelt, ikke 
blot i dette tilfælde). 

• Jeg synes det er godt at være forgangsland. Det er ogs¨fint at forbyde/begrænse anvendelsen af 
hormonforstyrrende stoffer. Jeg synes det bedste ville være hvis man havde en positiv-liste med stoffer der 
var garnteret ikke-hormonforstyrrende stoffer. Det ville være nemmere at gennemskue som forbruger tror 
jeg. Som det er nu, kan producenterne vel udskifte de problematiske stoffer, med andre ikke testede 
stoffer, som i realiteten kan være ligeså skadelige, eller måske endda mere skadelige. 

• Men jeg synes bestemt også der bør arbejdes med et pres på EU-niveau 
• det er dejligt at vi kan "tænke" selv. Det gavner forbruger og miljø. 
• Her kunne jeg godt tænke mig at man havde mulighed for flere svar, da jeg samtidig er enig i at DK skal 

arbejde for enighed på EU niveau. 
 


