Af Skorstensfejerlauget

Stop skrækkampagnen
Se på virkeligheden
Alle som fyrer med brænde i dette land, har hørt det
og undret sig: Kan det virkelig passe at brændefyring er Danmarks største kilde til luftforurening og
værre end fx trafikken? Påstanden dukker op
ustandselig, også fra kilder som man burde kunne
tro på, fx Københavns Kommune.
Men påstanden er falsk. Den bunder dels i en sammenblanding mellem ordene ”partikler” (som er
hvad brændeovne udsender) og ”luftforurening”
(som er meget mere end blot partikler). Dels i en
grov og forkert antagelse om at alle partikler er lige
farlige, uanset om de kommer fra fx brænde eller
trafik. Den antagelse ligger bag de officielle danske
beregninger af brænderøgs sundhedsvirkninger,
men meget tyder på, at partikler fra fx diesel er farligere end partikler fra træ. Forskningen i dette blev
desværre stoppet for 10 år siden.

brænde og andre træprodukter. Brænde laves især af
træ fra udtyndinger i skovene. Disse udtyndinger
gavner skovenes sundhed og produktionen af kvalitetstræ til den grønne omstilling. Derfor gavner det
både miljøet og skovene at fyre med brænde.
Og overalt giver brændefyring mennesker trivsel og
ro. Det er mere end bare hygge. Ild og varme fra
brænde rammer dybt og godt i menneskers psyke og
nervesystem. Hvor meget er det værd for Danmark,
at millioner af mennesker kan trives ekstra i hverdagen med ild i stuen?
Vi opfordrer alle politikere til
• Bed forskerne om reel viden: Hvad er usikkerheden på de uhyrlige tal og gæt på for tidlige dødsfald pga. brændefyring?

Den hyppige misinformation om brændefyring tjener ingen gode formål.

• Se på luftforureningens reelle kilder og gør noget
ved dem.

Brændefyring er grøn omstilling. Hvert stykke
brænde er et lille batteri af solens varme og lys. Det
er vedvarende og fossilfri energi. Det er også lokal
og forsyningssikker energi. Brænde står for 7 % af
Danmarks vedvarende energi og er mange steder
nødvendig for at bo på landet.

• Udnyt brændefyring som lokal, forsyningssikker,
vedvarende og fossilfri energikilde.

Der er rigeligt med træ i de danske skove, og der
kommer endda mere til hvert år, end der tages ud til
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