
Bekæmpelsesmidler 
 
Bekæmpelsesmidler dækker over to hovedgrupper: biocider og plantebeskyttelsesmidler som 
også kaldes pesticider eller sprøjtemidler. Fælles for de to hovedgrupper er at de spredes 
bevidst i miljøet. Plantebeskyttelsesmidler anvendes som herbicider (bekæmpe ukrudt), 
insekticider (bekæmpe insekter) og fungicider (bekæmpe svampe) i planter, mens biocider 
anvendes til at bekæmpe andre skadedyr (f.eks. rotter, myg) og svampe. Gruppen af 
bekæmpelsesmidler er en meget bred gruppe med mange forskellige typer som virker via 
forskellige mekanismer. 
 
Bekæmpelsesmidler kan være direkte giftige for mennesker. Det er især insektmidler da de 
virker direkte på insekterne og skal have en kraftig effekt ved enten at slå dem ihjel eller ved 
at forhindre at de formerer sig. Nyere forskning viser at også svampemidler kan have skadelige 
effekter. I dyreforsøg og i laboratorieundersøgelser er nogle bekæmpelsesmidler fundet 
hormonforstyrrende og andre at skade hjernens udvikling i fostre.  
 
Bekæmpelsesmidler anvendes for at sørge for de bedste vækstbetingelser til planterne. I skov- 
og landbrug anvendes de bl.a. til træ- og kornproduktion og i gartnerierne til produktion af 
prydplanter, frugt og grøntsager. Der er dermed risiko for at mennesker udsættes for disse 
miljøfremmede stoffer via arbejde indenfor disse erhverv, via kosten og via miljøet. 
 
Da fostres hormon- og forplantningssystem er under udvikling er de meget følsomme for 
kemiske påvirkninger. Det er derfor vigtigt at undersøge om disse stoffer i mennesker kan 
overføres fra moderen til fosteret og med hvilken hastighed og i hvor stor grad det evt. sker. 
En sådan viden vil bidrage til at forstå i hvilken grad det ufødte barn udsættes for disse stoffer. 
 
I samarbejde med Miljømedicin ved Syddansk Universitet undersøges hvordan udvalgte 
bekæmpelsesmidler transporteres over moderkagen og gennemtrænger hud. Studierne over hud 
udføres i Odense. Formålet er at kombinere denne viden med stoffernes kemiske egenskaber 
således det bliver muligt at forudsige andre stoffers transport over disse to barrierer.  
 
Der er udvalgt otte stoffer på baggrund af deres fysiske og kemiske egenskaber som 
opløselighed i vand, molekyle størrelse og fedtelskende egenskaber. Disse stoffer inkluderer 
fem bekæmpelsesmidler (dimethoat, glyphosat, malathion, methiocarb og tebuconazol), to 
modelstoffer (benzoesyre og caffein) og et lægemiddel (miconazol). 
 
Stofferne spænder fra molekylvægte på 122 g/mol til 416 g/mol. Benzoesyre, glyphosat og 
caffein hører til de lette, dimethoat og methiocarb ligger i midten efterfulgt af tebuconazol, 
malathion og til sidst miconazol. 
 
Benzoesyre findes naturligt i tranebær og anvendes desuden som konserveringsmiddel i 
marmelade, eddikelage og saft. 
 
Dimethoat er et insektmiddel som anvendes indenfor gartneri, frugtavl og landbrug. Det er 
farligt ved indånding og indtagelse. I 2005 blev der solgt 22 ton i Danmark. 
 
Glyphosat er et meget anvendt middel mod ukrudt og findes bl.a. i produktet Roundup. I 2005 
blev der solgt 963 tons i Danmark. Det kan bl.a. anvendes under frugttræer til afgrøder, til 
planteskole- og skovkulturer og ved jernbaner.  



 
Malathion findes i produkterne Maladan og Bonus malathion insektmiddel. Det anvendes mod 
insekter i visse grøntsager, frugter og prydplanter. Det nedbrydes til en giftig metabolit, 
malaoxon. 
I 2005 blev der solgt 10,5 ton i Danmark. 
 
Methiocarb kaldes også mercaptodimethur. Det findes i produktet mesurol og anvendes mod 
snegle og saint pauliatrips i prydplanter og grøntsager i væksthus samt til bejdsning af rapsfrø. 
Methiocarb er giftigt ved indånding og indtagelse og desuden fundet hormonforstyrrende i 
laboratorie-undersøgelser. 
 
Miconazol er et svampemiddel og findes i lægemidlet Brentan. Det anvendes af mennesker 
mod bl.a. svamp i skeden og i mundhulen. Miconazol har en kemisk struktur som gør at den 
hører under gruppen af azol-forbindelser som både findes som lægemidler og 
bekæmpelsesmidler. Miconazol er fundet hormonforstyrrende i laboratorie-undersøgelser og 
mistænkes derfor at kunne påvirke fosteret hvis moderen udsættes for dette svampemiddel 
under graviditeten. Idet lægemidlerne anvendes på huden eller i munden, hvor optagelsen er 
minimal, vil koncentrationen i blodet være ringe. 
 
Tebuconazol anvendes mod svampe og hører ligeledes til gruppen af azol-forbindelser. 
Tebuconazol anvendes i korn og roser. I 2005 blev der i Danmark solgt 26 ton. Tebuconazol 
har i laboratorieundersøgelser vist at være hormonforstyrrende og mistænkes derfor at kunne 
påvirke fosteret hvis moderen udsættes for dette svampemiddel under graviditeten. 
 
Projektet udføres med tilskud fra Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning. 
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