
Dihydrogenmonooxid 
- den usynlige dræber 

 
Dihydrogenmonooxid (DHMO) er farveløs, lugtfri, smagsfri og 

slår utallige tusinder af mennesker ihjel hvert år. De fleste af disse 
dødsfald skyldes uheld, hvor DHMO inhaleres, men farerne fra DHMO 
stopper ikke der. Længere tids udsættelse for DHMOs faste form kan 
forårsage kraftige vævsskader. Symptomer på DHMO indtagelse kan 
inkludere kraftig svedning og vandladning, og muligvis en oppustet 
fornemmelse, kvalme, opkastning og ubalance i kroppens elektrolytter. 
For dem, der først er blevet afhængige, betyder mangel på DHMO den 
visse død. 

 
DHMO: 
• Er også kendt som hydroxyl syre, som er den største bestanddel af 

syreregn. 
• Bidrager til drivhuseffekten. 
• Kan forårsage kraftige forbrændinger. 
• Bidrager til erosionen af vores landskab. 
• Accelererer korrosion og rustning af mange metaller. 
• Kan føre til elektriske fejl og nedsat effektivitet af bilers bremser. 
• Er blevet fundet i svulster hos døende kræftpatienter. 

 
Forureningen er ved at nå epidemiske proportioner 

 
Mængder af DHMO er blevet fundet i alle vandløb og søer i 

Danmark i dag. Men forureningen er global, og kontaminanten er 
endda blevet fundet i isen på Antarktis. DHMO forårsager jævnligt 
skader på ejendomme for millioner rundt om i verden. 

 
På trods af farerne bruges DHMO ofte: 
• Som et industrielt opløsnings- og kølemiddel. 
• I atomkraftværker. 

• I produktionen af mange fødevarer. 
• Som ildhæmmer. 
• I mange former for ondskabsfulde dyreforsøg. 
• Ved spredning af pesticider. Selv efter grundig afvaskning forbliver 

afgrøderne forurenet med denne kemiske forbindelse. 
• Som tilsætningsstof i visse former for junkfood og andre fødevarer. 
• Mange virksomheder dumper affalds-DHMO i vandløb og have, og 

intet kan gøres for at stoppe dem, fordi det stadig er lovligt. 
Indvirkningen på dyrelivet er ekstrem, og vi har ikke råd til at 
ignorere situationen længere. 
 

Rædslen må stoppes 
 
Den danske regering nægter at forbyde produktion, distribution og 

brug af denne skadelige kemiske forbindelse på grund af dens 
”vigtighed for nationens økonomiske helbred.” Faktisk udfører flåden 
og andre militære organisationer eksperimenter med DHMO, og der 
bliver udviklet udstyr for milliarder til at udnytte DHMO under 
krigssituationer. Hundredvis af militære forskningsstationer rundt om i 
verden modtager tons af det gennem sofistikerede underjordiske 
distributionssystemer, og mange gemmer store mængder til senere 
brug. 

 
Det er ikke for sent 

 
Handel NU for at forhindre yderligere kontaminering. Lær mere 

om denne farlige kemiske forbindelse. Hvad du ikke ved, kan skade 
dig og andre over hele verden. Send derfor straks en email til 
mail@forbyddhmo.dk, eller en selvadresseret og frankeret svarkuvert 
til 

 
Koalitionen for afskaffelse af DHMO 
Campusvej 55 
5230 Odense M 


