PRESSEMEDDELELSE

Skorstensfejerne:

Skræmmekampagner om brændeovne
kommer for sent – udviklingen er vendt
Skorstensfejerlauget tager nu et offensivt træk i debatten om forurening fra brændeovne. Med
en ny informationsbrochure videregiver de danske skorstensfejermestre deres billede af,
hvordan brændeovne påvirker miljøet:
”Vi vil gerne bringe nogle nødvendige nuancer ind i debatten om de danske brændeovne og
miljøet”, siger Skorstensfejerlaugets oldermand, Keld L. Jensen.
”Nogle få interesseorganisationer har gennem længere tid – og 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, og frygten fylder meget hos mange borgere”.
Udviklingen er vendt
De danske skorstensfejere kan imidlertid ikke kende det billede, der er tegnet.
Skorstensfejerlauget finder, at debatten om brænderøgens påvirkning af miljø og mennesker
kommer for sent. Udviklingen er vendt, viser skorstensfejernes erfaring fra den virkelighed,
de arbejder i hver eneste dag”.
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 nu har den nået et niveau, hvor det er på tide, at vi orienterer om den virkelighed, vi
oplever”, siger Keld L. Jensen.
”Vores mål med brochuren er at belyse den usikkerhed, der hos forskere og myndigheder er
om problemstillingens reelle omfang og gøre opmærksom på, at udviklingen faktisk er vendt.
Samtidig vil vi gerne sende det utvetydige budskab, at ansvarsbevidste brændeovnsbrugere
fortsat kan fyre med god samvittighed”, siger Skorstensfejerlaugets oldermand.
Skorstensfejerlaugets informationsbrochure kan downloades her:
http://skorstensfejerlauget.dk/files/downloads/skorstensfejerlauget_stor_brochure_tryk.pdf

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formand for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg
Henrik B. Jensen på telefon 21 63 25 02 eller Oldermand Keld L. Jensen på telefon 21 70 05 48.

