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Dichlor-diphenyl-trichlorethan (DDT) blev kendt som insekti-
cid i 1939 [1]. I 1940 érne til 1960 érne blev det flittigt brugt til 
bekæmpelse af insektbårne sygdomme som malaria og tyfus 
samt skadeinsekter i forbindelse med land- og skovbrug [1,2]. 
I denne periode blev DDT hyldet som et vidundermiddel, men 
i slutningen af 1960 érne blev man opmærksom på, at mange 
skadevirkninger er knyttet til brugen af DDT. 

DDT ś skadevirkninger
Skadevirkninger er observeret hos både dyr og mennesker. Et af 
de alvorligste problemer mht. til vilde dyr har været æggeskals-
fortynding hos rovfugle [3,4]. Det er ligeledes et væsentligt 

problem, at DDT ikke kun påvirker de insekter man ønsker at 
slå ned, men alle insekter. Det er et problem, da mange insek-
ter, f.eks. honningbier, spiller en vigtig rolle i økosystemerne. 
Man blev også opmærksom på, at DDT spredes i miljøet i stort 
omfang [5].  Hos mennesker er DDT under mistanke for at 
forårsage brystkræft, diabetes, forringet sædkvalitet m.m. [6].

Opdagelsen af skadevirkningerne resulterede i, at man i USA 
og mange europæiske lande indførte et forbud mod DDT. For-
buddet var dog ikke totalt; det var stadig tilladt at bruge DDT 
til folkesundhedsmæssige formål som bekæmpelse af malaria 
[1,2]. Der findes ingen vaccine mod malaria, der skyldes para-
sitter, som overføres via inficerede myg. I 2010 døde 655.000 
globalt af malaria [7]. Den mest effektive forebyggelse er at 
dræbe myggene og/eller holde dem væk.

Andre insekticider blev introduceret
Selvom DDT suverænt var det mest brugte insekticid i 
1940 érne–1960 érne, kom der nye insekticider på banen i 
denne periode. Insekticider fra grupperne carbamater, organo-
fosfater og pyrethroider blev brugt sideløbende med DDT [7]. 
Da DDT senere hen blev delvist forbudt, vandt disse stoffer 
indpas som alternativer. Deres tendens til at spredes i miljøet er 
ikke så stor som for DDT, men mht. negative følgevirkninger er 
de ikke bedre (Dansk Kemi, nr. 5, 2012).

WHO anbefaler DDT til bekæmpelse af malaria
I 1980 érne anbefalede WHO at begrænse brugen af DDT pga. 
bekymringer om skadevirkningerne. Men i 2006 begyndte 
WHO igen at anbefale DDT til bekæmpelse af malaria [8]. 

Når man bruger et insekticid over en længere periode, vil in-
sekter udvikle resistens: Dette er sket med DDT og også insek-
ticider fra de andre nævnte grupper. DDT har dog den særlige 
egenskab, at det, ud over at dræbe insekter, også afskrækker. 
Denne egenskab udvikles der ikke resistens mod. Desuden er 
DDT billigere at fremstille/bruge end andre insekticider. Det 
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Dette er den femte artikel i en serie om DDT

DDT og fremtidens 
malariabekæmpelse
Vil DDT stadig blive anvendt til bekæmpelse af malaria, eller er 
der andre alternativer? I denne serie om DDT er det kontroversielle 
insekticid blevet belyst. 

Ikke kun skadelige insekter påvirkes af DDT. Gavnlige insekter, som 
f.eks. honningbier, slås også ihjel.
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er disse forhold, der ligger til grund for, at WHO igen anbefa-
ler DDT, trods de skadelige følgevirkninger. Der er dog delte 
meninger om, hvorvidt dette er forsvarligt eller ej.

Fremtidens malariabekæmpelse
Hvilke metoder, der kan bruges til at bekæmpe malaria, er 
et kritisk spørgsmål. Malariamyggen vil kunne sprede sig i 
fremtiden, da klimaet i verdens tempererede områder bliver 
varmere. Så vil malariamyggen kunne leve der, og ikke kun 
i troperne som nu [9]. Malaria kan altså blive et endnu større 
problem, end det er i dag, og det er vigtigt, at man finder en 
bekæmpelsesmetode, der er både effektiv og forsvarlig.

Et forsøg på at minimere brugen af insekticider er gjort ved at 
indføre Integrated Vector Management (IVM) i malariaom-
råder. Dette koncept går ud på, at man indfører alternative 
metoder, ofte forebyggende, til at bekæmpe malaria. 

Alternative metoder kan f.eks. være uddeling af forebyggende 
medicin samt myggenet. Da myg lægger æg i vand, er der ofte 
mange i nærheden af vandressourcer såsom brønde. Derfor kan 
planlægning af placering af sådanne ressourcer gøre en bety-
delig forskel. Nogle planter har afskrækkende effekt på myg og 
kan derfor med fordel plantes i beboede områder [10]. Man har 
eksperimenteret med biologisk kontrol, hvor man bruger andre 
levende organismer til at bekæmpe myggene med. Eksperimen-
tet gav lovende resultater [11].

Selvom et IVM-program primært fokuserer på alternative 
metoder, indgår der også brug af insekticider. Man skifter her 
jævnligt mellem forskellige insekticider. Ideen med dette er at 
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minimere myggenes resistensudvikling, men det hjælper ikke 
på insekticidernes negative følgevirkninger. Brugen af insekti-
cider i et IVM-program er dog betydeligt reduceret.

Som det fremgår af denne og de fire forgående artikler i 
serien, er spørgsmålet om, hvorvidt man skal bruge DDT til 
bekæmpelse af malaria eller ej ikke simpelt. Der er fordele og 
ulemper, alt efter hvilken vinkel man anskuer problemet fra.
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Malaria overføres til mennesker via myg og dræber på globalt 
plan ca. 665.000 mennesker om året.
Fotograf: James Gathany, Wikimedia Commons, Public domain.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan).

DDT eller ej
Der er diskussion om, hvorvidt man fortsat skal bruge DDT 
i forbindelse med bekæmpelse af  malaria eller ej. Diskus-
sionen har to fløje: Den ene fløj mener, at brugen af DDT 
bør stoppes helt pga. skadevirkninger på vilde dyr, og ikke 
mindst usikkerheden omkring skadevirkninger på menne-
sker. Tanken her er, at det er uforsvarligt at forsøge at løse et 
problem vha. en handling, der måske fører til et andet pro-
blem. Den anden fløj mener, at DDT fortsat bør bruges, fordi 
mange tusinde mennesker dør af malaria hvert år. Tanken er 
her, at det er mere fornuftigt at bekæmpe et tilstedeværende 
problem, end det er at forsøge at undgå et problem, man ikke 
ved om vil opstå.


