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Kemikalieoverfølsomme og hunde i fælles front 
 
Kemikalieoverfølsomme bliver syge, hunde bliver bange, og miljøet lider under fyrværkeri. 
Derfor støtter Danmarks største forening for duft- og kemikalieoverfølsomme, MCS Foreningen, 
op omkring et nyt folketingsforslag og en underskriftindsamling om at få begrænset salg og 
affyring af fyrværkeri til 10 dage om året 
 
 
Kvalme, hovedpine og svimmelhed er en fast følgesvend for de fleste duft- og kemikalieoverfølsomme hver 
eneste nytårsaften pga. kemikalier og gasser fra fyrværkeri. Bariumnitrat, kobberdioxid, strontium, 
hexachlorbenzen (HCB), natrium, aluminium og titan samt tungmetallerne bly, kviksølv og cadmium er blot 
nogle af de stoffer, der er i fyrværkeri. Mange af stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende eller 
sundhedsskadelige på anden vis, og de er da også forbudt at anvende, men alligevel optræder de ofte i 
fyrværkeri. 
 
 
Tag hensyn til både mennesker, dyr og miljøet 
”Der er ingen grund til at sælge sundhedsskadelig og miljøbelastende fyrværkeri ud over nogle få dage op til 
nytår, ligesom de fx har gjort i mange år i Tyskland”, siger Susanne Hemdorff. 
 
”Derfor bakker vi op omkring forslaget om at begrænse salg og affyring til dagene mellem 23. december og 1. 
januar”. 
 
Afhold store fyrværkeriforestillinger i stedet 
 Og til de mange fyrværkerielskere har hun og MCS Foreningen et utraditionelt forslag: 
”Inspireret af nogle stater i USA foreslår vi, at man i stedet landet over afholder officielle fyrværkeriforestillinger 
nytårsaften. Så kan alle fyrværkerielskere få den glæde, samtidig med at støj, røg og møg bliver koncentreret på 
ét sted, og dyr og vi mennesker, der bliver syge af fyrværkeri, kan holde os væk”. 
 
 
Støt underskriftindsamlingen på http://www.onlineunderskrift.dk/underskriftsindsamling/2945-Dansk-Kennel-
Klub/  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta om MCS: 
MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og 
kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er bl.a. irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine, 
vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. MCS’ere bliver syge af 
kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske 
stoffer, som andre knap mærker. Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS. Centret ledes af cand.scient.san., 
ph.d. Sine Skovbjerg, tlf. 39 77 73 04, sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk  
 
 

 
Yderligere oplysninger kan fås hos 

MCS Foreningen  formand Susanne Hemdorff, 70 20 10 37 s
 www.mcsforeningen.dk 

– for et duftfrit offentligt rum 
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