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Miljøministeriet        Juni 2003 
Miljøstyrelsen 
 
 
 

Status for arbejdet med den nationale strategi   
for  

hormonforstyrrende stoffer 
 

 
Den danske strategi med hensyn til indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer er rettet mod 3 områder, 
nemlig mod handlingsorienterede undersøgelser, herunder indsats i forhold til det ferske vandmiljø, mod 
yderligere videnopbygning og udvikling, samt mod regulering. 
 
Miljø- og Planlægningsudvalget afgav en beretning om hormonforstyrrende stoffer den 13. september 2002. 
Denne status redegør for arbejdet med den nationale strategi i perioden fra afgivelse af beretningen til juni 
2003. 
 
 
Kortlægninger af årsagssammenhænge og effekter samt forebyggende indsats  
 
1. Kønsforstyrrelser hos fisk i det ferske vandmiljø 
Som opfølgning på fundet af fisk med kønsforstyrrelser i 2 danske vandløb, fremlagde Miljøstyrelsen i de-
cember 2002 en sammenfatning af den eksisterende nationale og internationale viden om forekomsten af 
hormonforstyrrende stoffer i spildevand og deres effekter på fisk i vandløb, herunder om det er muligt at vise 
en direkte sammenhæng. Rapporten ”Feminisation of fish: The effect of estrogenic compounds and their fate 
in sewage treatment plants and nature” konkluderede, at det efter al sandsynlighed er kvindelige hormoner i 
vandmiljøet, der er årsag til de kønsforstyrrelser, der er set hos fisk. Hormoner i vandmiljøet kan stamme fra 
udledning af spildevand, som indeholder naturlige kvindelige hormoner og syntetiske hormoner fra p-piller, 
der er udskilt med urinen. Spildevand kan desuden indeholde andre stoffer med østrogenlignende egenska-
ber, men påvirkning fra disse stoffer spiller sandsynligvis ikke en markant rolle.  
 
Rapporten bekræfter, at fund af kønsforstyrrede fisk ikke er et nyt fænomen. Gennem de sidste ti år har man 
fundet kønsforstyrrede fisk i en række europæiske lande og USA og Japan. Både udbredelsen og graden af 
feminisering hos fisk i Danmark svarer til, hvad man har fundet i andre lande på nær i England, hvor fæno-
menet er mere udbredt. Man kender  ikke betydningen af en øget forekomst af kønsforstyrrelser for fiskebe-
standen på længere sigt.    
  
På baggrund af rapporten fremlagde Miljøministeren i maj 2003 en handlingsplan for det videre arbejde. Der 
er afsat 5 mio. kr. til nye initiativer som opfølgning på problematikken om kønsforstyrrelser hos fisk. Der ar-
bejdes ud fra en trinvis tilgang, så hvert enkelt trin skaber et solidt fundament for det efterfølgende trin. 
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Trin 1: Identifikation af egnede testmetoder  
Der udføres udredningopgaver dels om forskellige kemiske analyser og dels om metoder til måling af østro-
genaktivitet, hvor metodernes samt metodernes usikkerheder og forbedringspotentialer gennemarbejdes. 
Analysegrænserne er centrale, og der skal foretages en vurdering af mulighederne for at opnå lavere grænser 
i de forskellige matricer, med henblik på at træffe et valg om hvilke tests der efterfølgende skal anvendes, og 
hvordan det skal gøres.  
 
Dette arbejde er igangsat. De to redegørelser bliver udført af henholdsvis Syddansk Universitet og Danmarks 
Farmaceutiske Universitet. Rapporterne forventes færdige d. 1. september 2003. 
 
Trin 2: Kortlægning af østrogenaktiviteten i det danske vandmiljø samt undersøgelse af hormoners skæbne i 
renseanlæg  
På baggrund af udredningsarbejdet udføres en kortlægning af østrogenaktiviteten i det danske vandmiljø. Der 
skal foretages målinger, så en række forskellige scenarier dækkes. Der skal tages prøver fra forskellige typer 
renseanlæg, fra markdræn og vandløb i det åbne land, hvor forskellige oplandssituationer dækkes. Østrogen-
aktivitetsmålingerne følges op af kemiske analyser, de steder det vurderes at være mest relevant. 
 
Sideløbende med kortlægningsprojektet, skal der udføres en laboratorieundersøgelse af hormoners omsæt-
ning ved traditionelle renseanlægsprocesser for at øge vores viden om skæbnen af østrogenerne på rensean-
lægget.  
 
Når resultaterne fra trin 2 ligger klar, vil Miljøstyrelsen udarbejde en redegørelse til Miljø- og Planlægnings-
udvalget, og på baggrund af den vil de endelige planer for trin 3 blive lagt fast. 
 
Trin 3: Nærmere Undersøgelser af kilder til østrogener i vandmiljøet. 
På baggrund af resultaterne fra trin 1 og 2 samt øvrig ny viden, vurderes hvilke yderligere initiativer, der skal 
igangsættes. Der kan f.eks. være behov nærmere undersøgelse, dels af hvilke stoffer, der er årsag  til den ob-
serverede østrogene aktivitet, og dels af hvad der er kilden.  
 
Undersøgelserne i det sidste trin kan vise sig at kræve prøvetagning på forskellige årstider, og afslutningen 
kan i så fald først ske sommeren 2005.  
 
2. Status for overvågningen af sædkvaliteten hos unge danske mænd. 
Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet fremlagde i februar 2003 den 2. rapportering fra un-
dersøgelsen af sædkvaliteten hos unge, danske mænd fra normalbefolkningen, der omhandler aktiviteter an-
det halvår 2001 og første halvår 2002. Undersøgelsen viser et relativt lavt niveau af sædtallet både blandt 
normale, unge danske mænd fra Ålborg og København. Cirka 42% af de unge københavnske mænd havde et 
sædtal, der viser at de har større risiko for at få/have fertilitetsproblemer, og omkring 20% havde et sædtal 
under WHO’s normalgrænse. Undersøgelsen konkluderer at det derfor ikke kan udelukkes, at en ganske stor 
del af de unge danske mænd risikerer at få frugtbarhedsproblemer i fremtiden, uden at vi kender årsagen der-
til. En nylig hypotese ”testicular dysgenesis syndrome” har dog formuleret, at primærårsagerne formentlig 



 

 

4

skal findes i miljømæssige påvirkninger, der er sket allerede i fostertilværelsen. Denne hypotese undersøges 
for øjeblikket af forskere i flere europæiske lande og USA. 
 
Undersøgelser af sædkvaliteten hos 494 unge mænd i andet halvår af 2002 og første halvår af 2003 er afslut-
tet og resultaterne er  ved at blive bearbejdet. 3. rapportering, der omfatter denne periode, vil blive fremlagt 
omkring årsskiftet 2003/2004. 
 
 
Videnopbygning og udvikling 
 
Forstyrrelser af hormonsystemet kan føre til mange forskellige typer af effekter. I dag har vi ikke etableret 
internationalt anerkendte testmetoder til påvisning af hormonforstyrrende effekter. Der skal derfor udvikles 
mange testmetoder til at kunne forudsige alle de hormonforstyrrende effekter. Der er tale om et meget tids- 
og ressourcekrævende udviklingsarbejde, som er af afgørende betydning for en fremtidig regulering. Egnede 
testmetoder er en forudsætning for, at klassificeringskriterier kan udvikles og mærkning i henhold til EU-
lovgivning kan gennemføres. 
 
Fra dansk side støttes arbejdet i OECD med udvikling af egnede og anerkendte testmetoder. Danmark delta-
ger aktivt i udvikling af screeningsmetoder til indikering af kemiske stoffers hormonforstyrrende effekter på 
både sundhed og miljø. De første OECD-guidelines for screeningsmetoder for hormonforstyrrende effekter i 
pattedyr og fisk forventes at være færdige i løbet af 2004 og 2005.  Arbejdet er på visse områder dog allerede 
så langt fremme, at testmetoderne umiddelbart kan anvendes af industrien til at screene stoffer for hormon-
forstyrrende effekter. 
 
Der arbejdes også med udvikling af computermodeller – QSAR – til forudsigelse af kemiske stoffers potenti-
elt hormonforstyrrende effekter med henblik på at kunne anvende QSAR som screening for hormonforstyr-
rende effekter, inden mere tidskrævende og dyre testmetoder tages i anvendelse. Miljøstyrelsen har i foråret 
2003 igangsat et projekt, der undersøger om der kan opstilles en pålidelig model, der kan forudsige kemiske 
stoffers evne til at binde til den samme receptor som det naturlige mandlige kønshormon, testosteron. 
 
På forskningssiden deltager Danmark aktivt i underprojekter til EU’s store forskningsprojekt om hormonfor-
styrrende stoffer. Projektet har til formål at undersøge, hvilke stoffer der har hormonforstyrrende egenskaber, 
at undersøge omfanget og arten af de hormonforstyrrende effekter på mennesker og miljø samt at udvikle 
bedre metoder til at forudsige risikoen ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Danmark deltager 
blandt i underprojekter, der skal bidrage til at øge forståelsen af de forskellige virkningsmekanismer og år-
sagssammenhænge, samt til undersøgelse af effekterne af samtidig udsættelse for flere forskellige hormon-
forstyrrende stoffer. 
 
Herudover er der afsat 40 mio. kr. over de næste 3 år til en styrket forskningsindsats på området hormonfor-
styrrende stoffer. Statens SundhedsVidenskabelige Forskningsråd (SSVF) forvalter 10 mio. kr. for 2003, som 
er afsat på Finanslov 2003. Midlerne ønskes udmøntet inden for en række særlige temaer. De omfatter hor-
monforstyrrende stoffer i relation til: Brystkræft, sygdomme i mandlige kønsorganer og dårlig sædkvalitet, 
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afvigende pubertetsmønstre, kemikaliepåvirkninger, deformiteter i nyfødtes kønsorganer, samt de hormon-
lignende stoffers påvirkning af det ydre miljø og de i mennesket naturligt forekommende hormoners påvirk-
ning fra det ydre miljø. Midlerne forventes udmøntet gennem 2 større rammebevillinger. Der lægges vægt 
på, at satsningen bidrager til øget samarbejde mellem de danske forskningsmiljøer for bl.a. at ruste miljøerne 
til deltagelse i forskningsprojekter under EU’s 6. rammeprogram. Forskningsprojekterne under initiativet kan 
således omfatte flere forskergrupper i en tværvidenskabelig og netværksskabende kombination. Der lægges 
samtidig vægt på samspil med udenlandske forskningsmiljøer. SSVF vil i fornødent omfang inddrage eksper-
tise fra andre råd. De 10 mio. kr. for 2003 udbydes i sommeren 2003 med ansøgningsfrist 1. oktober 2003. 
De resterende 30 mio. kr. vil blive udmøntet af det nye forskningsrådssystem, der oprettes pr. 1. januar 2004. 
 
Miljøministeriet har under det danske formandskab givet støtte til afholdelse af en international konference 
med titlen: 2nd Copenhagen Workshop on Endocrine Disrupters: A possible role of mixed exposures for re-
productive failures and malignancies. Konferencen blev afholdt den 7.-9. december 2002. Konferencens 
formål var at bidrage til at en større videnopbygning og erfaringsudveksling om hormonforstyrrende stoffer 
forskere og administratorer imellem. 
 
Herudover har Miljøministeriet støttet en international workshop om testikelkræft, der også blev afholdt un-
der det danske formandskab (28.-30. august 2002), idet testikelkræft sættes i forbindelse med udsættelse for 
hormonforstyrrende stoffer. 
 
 
Regulering 
 
I konklusionerne fra miljørådsmødet i juni 2001, hvor hvidbogen for den fremtidige EU-kemikaliepolitik 
(REACH) blev behandlet, blev det specifikt nævnt, at hormonforstyrrende stoffer skal med ind under autori-
sationsordningen under REACH, når der findes egnede testmetoder og kriterier er blevet etableret. Dette blev 
bekræftet af Miljøministrene ved Rådsmødet i december 2002. Autorisationssystemet vil indebære, at de 
mest problematiske stoffer automatisk bliver forbudt, medmindre myndighederne giver tilladelse til særlig 
anvendelse. Kommissionens forslag til EU’s fremtidige kemikalieregulering blev fremlagt den 7. maj 2003. 
Forslaget til REACH medtager hormonforstyrrende stoffer under autorisationsproceduren efter en case-by-
case vurdering.  
 
Danmark vil fortsat arbejde for at hormonforstyrrende stoffer kommer med under autorisationsordningen i 
den endelige kemikalieregulering. 
 
Danmark bidrager aktivt i arbejdet med EU’s strategi for hormonforstyrrende stoffer. Miljøstyrelsen har bi-
draget med viden og erfaringer til Kommissionens globale undersøgelse af initiativer i forhold til forskning, 
udvikling af testmetoder og regulering af hormonforstyrrende stoffer. Herudover har Miljøstyrelsen indvilli-
get i at bistå Kommissionen  med arbejdet med fastlæggelse af procedurer, der kan sikre den dynamiske pro-
ces omkring EU’s kandidatliste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, således at stoffer kan optages 
henholdsvis udgå af listen, når ny viden fremkommer. Disse procedurer og status for arbejdet med EU’s kan-
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didatliste over potentielt hormonforstyrrende stoffer skal behandles på et stakeholder-møde i EU i efteråret 
2003. 
 
 
Status for de yderligere nye initiativer overfor hormonforstyrrende stoffer 
 
1. At Miljøstyrelsen igangsætter en kortlægning med henblik på at belyse anvendelsesmønstre og ekspone-
ringsforhold for resorcinol og 4-nitrotoluen, som ikke er under risikovurdering i EU, med henblik på at vur-
dere, om der er behov for at gribe ind over for de 2 stoffers anvendelse. 
 
Arbejdet med massestrømsanalyser for resorcinol og 4-nitrotoluen er påbegyndt i foråret 2003. Opgaven va-
retages af et konsulentfirma. Dansk Industri, står for indsamling af data fra virksomhederne. Massestrømsa-
nalysen vil, udover selv kortlægningsdelen for de 2 stoffer, også omfatte en undersøgelse af mulig/anvendte 
alternativer, samt  en screening af disses miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. De færdige rapporter vil 
foreligge i slutningen af 2003. 
 
2. At Miljøstyrelsen udvider listen over uønskede stoffer med de 5 hormonforstyrrende stoffer (styren, 
bisphenol A, 3,4-dichloranilin, resorcinol og 4-nitrotoluen), som ikke er forbudt og som ikke er bekæmpel-
sesmidler. 28 af de 66 stoffer er allerede opført på listen over uønskede stoffer.  
 
Arbejdet med at revidere listen over uønskede stoffer er igangsat, og data fra Produktregistret er ved at blive 
indhentet. Stofferne styren, bisphenol A, 3,4-dichloranilin, resorcinol og 4-nitrotoluen vil blive inkluderet i 
den reviderede liste, som forventes sendt i høring i efteråret 2003. 
  
3. At alle stoffer, der fremover optages på EU’s liste over stoffer med dokumenteret hormonforstyrrende 
virkning, også bliver opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. 
 
EU’s liste over stoffer med dokumenteret hormonforstyrrende virkning er ikke blevet udvidet siden beretnin-
gen blev afgivet. Såfremt nye stoffer bliver optaget på listen, som følge af fremlæggelse af nye data for stof-
fers hormonforstyrrende virkning på det planlagte stakeholder-møde i Kommissionen i efteråret 2003, vil det 
-  så vidt det er muligt - blive forsøgt at få disse stoffer med i det pågående revisionsarbejde med listen over 
uønskede stoffer.  
 
4. At Miljøstyrelsen undersøger, om nogle af bekæmpelsesmidlerne evt. bliver brugt til andre anvendelser og 
derfor også skal opføres på listen over uønskede stoffer. 
 
I foråret 2003 er igangsat et projekt, der har til formål at kortlægge eventuelle anvendelser af visse hormon-
forstyrrende stoffer, der anvendes som aktivstoffer i bekæmpelsesmidler, i forbrugerprodukter. Projektet, der 
gennemføres af et konsulentfirma,  afsluttes i slutningen af 2003. 
 
5. At Miljøstyrelsen fortsætter indberetningen til EU, når man får kendskab til nye potentielt hormonforstyr-
rende stoffer, som skal på listen.  
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Miljøstyrelsen har ikke indberettet nye stoffer til EU siden beretningen blev afgivet, men har henledt Kom-
missionens opmærksomhed på stoffer, som man tidligere har indberettet, samt på nødvendigheden af at sikre 
at kandidatlisten bliver dynamisk.  
 
6. At for stoffer, der er opført på listen, hvor man har dokumentation for hormonforstyrrende effekt, og som 
er under risikovurdering, men hvor denne ikke er afsluttet i 2004, vil et nationalt forbud på baggrund af en 
gennemgang af anvendelsesmønstre, farlighed og eksponeringsforhold blive overvejet. 
 
Stofferne DEHP, BBP, DBP, styren, bisphenol A, 3,4-dichloranilin og 4-tert-octylphenol er stadig under ri-
sikovurdering. For DEHP og DBP er der udarbejdet et udkast til strategi for at håndtere den påviste risiko. 
Disse EU-strategier skal diskuteres igen i slutningen af 2003.  
 
I maj 2003 blev der opnået politisk enighed i EU om et forbud mod nonylphenol og nonylphenolethoxylater 
til visse anvendelser. 
 
7. At der i øvrigt vil blive taget initiativ til forbudsregulering, såfremt nye oplysninger om anvendelses- eller 
eksponeringsforhold taler herfor. 
 
Der er ikke fundet yderligere data/oplysninger, som nødvendiggør initiativer til forbudsregulering af hor-
monforstyrrende stoffer. 
 
8. At Miljøstyrelsen udarbejder en eller flere pjecer om hormonforstyrrende stoffer, som rettes mod forbru-
gerne, herunder gravide og forældre med små børn, og som på en lettilgængelig måde skal give information 
om, hvad hormonforstyrrende stoffer er, hvilke effekter de kan have, samt hvordan og hvor man kan blive 
udsat for dem. 
 
Miljøstyrelsen udsendte - sammen med Sundhedsstyrelsen og Fødevaredirektoratet i december 2002 pjecen 
”Stof til eftertanke – fakta om hormonforstyrrende stoffer”. Pjecen er rettet mod forbrugerne, herunder gra-
vide og forældre med små børn, og giver på en lettilgængelig måde information om, hvad hormonforstyrren-
de stoffer er, hvilke effekter de kan have, samt hvordan og hvor man kan blive udsat for dem.  
 
 
National strategi og internationalt samarbejde 
 
Den trestrengede danske indsats på området skal ses i tæt sammenhæng med den internationale indsats på 
området og udgør i sig selv et væsentligt bidrag hertil. Indsatsen skal også ses i lyset af, at der er tale om me-
get komplekse problemstillinger, hvor vi i vidt omfang arbejder med at udvikle og præcisere hypoteser om 
sammenhænge, som altså ikke er bevist, mellem forekomsten af hormonforstyrrende stoffer i vores omgivel-
ser og forekomsten af en række sygdomme og forstyrrelser hos mennesker. Indsatsen overfor hormonforstyr-
rende stoffer fortsætter både i nationalt, regionalt (EU) og internationalt (OECD) regi. 
 


