
 

FAKTA 
Indeklima: Kemikalier i støv og indeluft 
Mange af de produkter, vi tager ind i vores hjem, 
afgiver kemikalier, som samler sig i luften og i 
støvet. Herfra kan de optages i kroppen. Det er 
derfor lige så vigtigt at fjerne kemikalierne fra 
hjemmet, som det er at undgå dem i de daglige 
indkøb. Det kan du gøre ved at lufte ud, støvsuge og 
tørre støv af. Maling, elektronik og nye møbler kan 
afgive kemikalier og gøre ekstra udluftning vigtig.  
 
Hvad siger rapporten generelt om gravides 
udsættelse for kemikalier: 

 Rapporten har undersøgt om gravides 

udsættelse for 35 udvalgte mistænkte hormonforstyrrende stoffer giver 

anledning til bekymring.  

 Rapporten har både vurderet om udsættelsen for enkeltstoffer og 

udsættelsen for kombinationer af stoffer med samme effekter giver 

anledning til bekymring.  

 Hormonforstyrrende stoffer kan virke anti-androgent (nedsætte 

produktionen eller virkningen af mandlige kønshormoner), østrogent 

(indvirke på balancen af kvindeligt kønshormon) og/eller skjoldbruskkirtel-

hormonforstyrrende (forstyrre virkningen af skjoldbruskkirtlens hormoner). 

Stoffer med disse virkninger mistænkes for at kunne påvirke 

fosterudviklingen, hvis en gravid kvinde er udsat for tilstrækkeligt høje 

mængder af stofferne. 

 Rapporten har undersøgt gravides udsættelse for de udvalgte stoffer i 1) 

realistiske scenarier og 2) realistiske worst case scenarier. 

 Rapporten viser overordnet, at størstedelen af de gravide kan være udsat 

for flere af de udvalgte stoffer på samme tid, men ikke i så høje niveauer, at 

det umiddelbart giver anledning til bekymring. 

 Rapporten viser dog også at nogle gravide, på grund af deres 

forbrugsmønster, kan være udsat for kombinationer af stoffer i 

koncentrationer, der er høje nok til at give anledning til bekymring. Derfor er 

der behov for at begrænse gravides udsættelse for stoffer, der er mistænkt 

for at være hormonforstyrrende. 

 Rapporten viser, at det er vigtigt at tage højde for kombinationseffekter når 

man laver risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer. 

 
Hvad siger rapporten om indeklimaets bidrag til kemikaliepåvirkningen: 

 Vores indeluft kan indeholde væsentligt højere koncentrationer af kemiske 

stoffer end udeluften.  

 Man bliver udsat for kemikalier i indeklimaet via husstøv, da nogle 

kemikalier kan samle sig i støvet. 

 Tidligere undersøgelser har vist, at ikke mindst ftalater binder sig til støv og 

ender i kroppen via luftvejene eller ved indtag af støv.  



 2 

 I en dansk undersøgelse fra 2008 blev ftalaten DEHP fundet i alle prøver 

taget i danske hjem, mens ftalaterne DiBP og BBP blev fundet i 75 procent 

af prøverne.  

 Også PCB og nonylphenol er fundet i støv og/eller i indeluften.  

 Stofferne kommer ind i hjemmet via de produkter, der findes i hjemmet eller 

de afgives fra byggematerialer. 

 Stofgruppen PCB’er er forbudt at anvende i dag, men kan stadig findes i 

indeklimaet i ældre bygninger, hvor PCB’er blev brugt i byggematerialer.  

 Der er derfor god grund til at nedsætte gravides udsættelse for mistænkte 

hormonforstyrrende stoffer, hvor det er muligt. 
 

 
Generelle råd: 

 Gør rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer støv af, på den 

måde fjerner du de kemikalier, der findes i støv og på overflader. 

 Luft grundigt ud med gennemtræk mindst to gange fem minutter hver dag, 

på den måde får du udskiftet luften, der også kan indeholde kemikalier. 

 Undgå at bruge sprayprodukter, maling, lak og andre gør det selv-

produkter, da du kan komme til at indånde kemikalier gennem de små 

dråber i luften. Luft grundigt ud, hvis andre har brugt dem der, hvor du 

opholder dig. 

 Luft oftere ud, hvis du har fået nye møbler, da nye møbler kan afgive højere 

koncentrationer af kemikalier end brugte. 

 Sluk unødvendig elektronik, særligt når du sover, så mindsker du frigivelsen 

af kemikalier til indeklimaet. 

 Brug miljømærkede rengøringsmidler, helst uden parfume, her er sat krav til 

hvilke kemikalier der må anvendes.  

 

Vil du vide mere? 

 Du finder rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside 

www.mst.dk/klartilstorken  

 Du kan også finde flere råd på kampagnens hjemmeside 

www.klartilstorken.dk  

 Du kan også kontakte Shima Dobel fra Miljøstyrelsen på 72 54 43 15 eller 

sdo@mst.dk  
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