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Fyr med god samvittighed
Skorstensfejerlauget har taget initiativ til udarbejdelse af en informationsbrochure som et bidrag til
miljødebatten.
Informationsbrochuren er blevet til for at bringe nødvendige nuancer ind i debatten om brændeovne
og deres påvirkning af miljøet.
Nogle få interesseorganisationer har gennem længere tid - med stor dygtighed - formået at skabe en
usikkerhed og frygt for brænderøg, og mange medier har bragt mere eller mindre skræmmende
historier om dette.
Vi har set eksempler på nabokonflikter, der er opstået på grund af frygt for hinandens brændeovne.
Paradoksalt nok kommer al denne omtale af brænderøgens påvirkning af miljø og mennesker på et
tidspunkt, hvor udviklingen for længst er vendt.
Der er sket en stor udskiftning af både brændekedler og brændeovne, og der udskiftes fortsat til nye
miljøvenlige ildsteder. Miljøstyrelsen har i samarbejde med landets skorstensfejere ført flere
kampagner om korrekt fyring med brænde, og befolkningen er blevet mere miljøbevidste.
Luftforureningen i Danmark er generelt faldende, og landets skorstensfejere er helt tæt på den
positive udvikling, der sker med brænderøgen.
Landets skorstensfejere har tidligere været tilbageholdende med at blande sig i debatten, men vi
synes, at debatten nu har nået et niveau, hvor vi mener, at det er på tide, at vi orienterer om den
virkelighed, som vi oplever.
Vores mål med brochuren er, at kunne belyse den usikkerhed, der er om problemstillingen og
samtidig gøre opmærksom på, at udviklingen faktisk er vendt.
Ansvarsbevidste brændeovnsbrugere vil fortsat kunne fyre med god samvittighed.
Vi håber, at du vil give dig tid til at læse brochuren.
Brochuren kan endvidere downloades via dette link:
http://skorstensfejerlauget.dk/files/downloads/skorstensfejerlauget_stor_brochure_tryk.pdf
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