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ALTERNATIVET: FARLIG DÅSEMAD KALDER PÅ HANDLING 
 

”Det er i den grad utrygt, at vores dåsemad er fyldt med farlige, hormonforstyrrende 

kemikalier. Det kalder på politisk handling, og derfor har jeg nu bedt Eva Kjer 

Hansen (V) forklare, hvad hun vil gøre,” siger fødevarerordfører Christian Poll (Å), 

efter Kontant torsdag vise, at konservesdåser er fyldt med Bisphenol A.  

 
DRs Kontant kunne torsdag fortælle, at dåsemad indeholder det hormonforstyrrende kemikalie, 

Bisphenol A, der især er skadeligt for gravide, børn samt for mænds sædkvalitet. De mange 

skadelige effekter får nu danske forskere til at kalde på, at grænseværdierne for Bisphenol A 

sættes ned, og det er Christian Poll enig i:  

 

”Det er i mine øjne lidt ulækkert, at vi uforvarende fylder os selv med kemikalier, når vi spiser fx 

makrel i tomat, dåsemajs og drikker en dåsecola, men det værste er jo, at det er decideret farligt 

for os,” siger Christian Poll og fortsætter: 

 

”Bisphenol A er af samme årsag ulovligt i produkter til helt små børn, men det er ikke forbudt i den 

lak, der anvendes i dåsemad. Det er det til gengæld i Frankrig, og jeg mener, at Danmark skal 

følges deres gode eksempel.”  

 

I DRs Kontant kom det desuden frem, at Fødevareminister Eva Kjer Hansen har i sinde at vente 

på, at EU tager stilling til, hvorvidt Bisphenol A skal ulovliggøres. Det er ifølge Christian Poll 

imidlertid ikke at udvise tilstrækkelig rettidig omhu, forklarer han: 

 

”Det er i mine øjne besynderligt, at Fødevareministeren anbefaler gravide at styre uden om den 

farlige dåsemad – samtidig med, at hun hverken vil ulovliggøre Bisphenol A eller særligt markere 

de farlige dåser. Hvordan skal de så styre uden om?” spørger han og fortsætter: 

 

”Overordnet set er det en helt besynderligt situation, at vi markerer den mad, der ikke er skadelig 

for os, mens fødevarer, der beviseligt er til skade for os, fremstår umarkerede. Det burde jo være 

fuldstændig omvendt. Vi skal da alle kunne have en rimelig forventning om, at den mad og drikke, 

der står på hylderne i supermarkedet, er sikker for os og vore børn at putte i munden.” 

 

Eksperternes opråb i forhold til Bisphenol A kommer ikke længe efter, at flere markante stemmer, 

herunder ernæringsekspert Christian Bitz samt professor i miljøkemi Phillipe Grandjean, har 

advaret især gravide mod at spise andet end økologi. Og det bakker Christian Poll op om: 

 

”Stod det til mig, så var økologi normalen, mens fødevarer, der indeholder sprøjtegifte, kemikalier 

og så videre, skal markeres som det unormale. Det er jo heller ikke frisk, ren luft, vi prøver at 

påføre et Ø- eller et Änglamark-mærke, men derimod cigaretterne, der får en mærkat på. Så kan 

folk jo selv vælge, hvad de vil – det er i det mindste gennemsigtigt. Når det gælder fødevarer, så er 

praksis lige nu en anden, og det må vi simpelthen have rettet op på,” afslutter Christian Poll. 
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