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”Jeg er overrasket over,
at den nye optæningsmetode
kan spare miljøet for så stor en
del af partiklerne fra brændeovnen.
Siden vi begyndte med den nye
metode, er vores astmaramte
nabo ikke længere generet af røg
fra vores brændeovn. Det er
unaturligt at tænde op øverst,
men det virker, og det er min
fornemmelse, at brændet
holder længere.”
Leif Høyby Hansen,
brændeovnsejer, Allerød

FAKTA
I Danmark er partikler fra
brændeovne årligt skyld i:
• ca. 200 for tidlige dødsfald
• ca. 160 ekstra hospitalsindlæggelser
• ca. 60 ekstra tilfælde af kronisk bronkitis
Partikler fra brændeovne medfører:
• flere sygedage
• et øget forbrug af medicin
Kilder: Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt 1235, 2008,
Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Lungeforening.
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Vi ved selvfølgelig godt, at du ikke kan få
din brændeovn til helt at holde op med at ryge.
Men ny viden viser, at du kan fjerne op til 80 %
af partiklerne fra din brændeovn, både udenfor og i
din stue, hvis du tænder op på en helt ny måde.

www.fyrfornuftigt.dk

For miljøets, dine naboers og din families skyld.

Vær med til at fjerne
op til 80 % af de
sundhedsskadelige
partikler i røgen
Der er ca. 750.000 brændeovne i Danmark, og de er
vores største kilde til luftforurening. Derfor skal de
nu have et rygestopkursus.
Ny viden viser nemlig, at
du kan fjerne op til 80 %
af partiklerne fra din
brændeovn, hvis du
tænder op på en helt ny
måde og samtidig bruger
de øvrige råd om korrekt
fyring. Med andre ord vil
det gøre en stor forskel
både i luften udenfor og i
din stue.
Brug de fire råd, der
står på næste side.
Måske synes du ikke, at
det er nemt i starten,
men jo flere gange du
prøver, jo lettere
bliver det.
Rigtig god fornøjelse.

1. Tænd op på en helt ny måde.
Læg to stykker brænde i bunden.
Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med
luft imellem, så du kan tænde i den øverste
del. Flammerne skal arbejde sig oppefra og
ned som et stearinlys.
2. Brug kun tørt træ.
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med
affald, reklamer, behandlet træ, eller lignende.
3. Sørg for rigeligt luft til flammerne.
Skru først ned for luften, når flammerne bliver
lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for
store stykker træ.
4. Tjek at røgen er næsten usynlig.
Gå udenfor og se, at der hverken er for
meget røg, eller at det lugter grimt.
Husk prøvningsattesten, når du køber
brændeovn, uanset om den er ny eller
brugt. Prøvningsattesten er din
dokumentation for, at brændeovnen
overholder de lovpligtige
miljøkrav.

