
Hvem har ansvaret? 
Det er kommunens ansvar at 
regulere luftkvaliteten fra 
lokale forureningskilder, ikke 
mindst fra brændekedler og 
-ovne.   
!
Kommunerne skal informere 
grundigt om helbreds-
skaderne fra brænderøg og 
især beskytte institutioner 
med børn, ældre og syge 
mod røgen. 
!
Man kan selv bidrage til 
sundere luft i kvarteret ved 
at gå over til røgfri 
opvarmning. Røgfrihed kan 
også indskrives i lokalplaner. 
!

 Røgfrit miljø 
LOBs formål er at fremme 

kendskabet til brænde-
røgens skadelige virkninger 

og at fjerne røggener fra 
boligområder. 

!
Vi opbygger et vidensarkiv              
på www.brænderøg.dk  
og støtter vores medlem-

mer i klagesager over 
røggener. 

!
Kontakt: 

braenderoeg@braenderoeg.dk 
www.brænderøg.dk  

   LOB 
Landsforeningen til Oplysning  

om Brænderøgsforurening 
!
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 UNDGÅ RØG FRA HUS TIL HUS 
Brænderøg indeholder 
helbredsskadelige stoffer 
!
Ved træfyring i brændeovne 
bliver både ovnbrugere og 
naboer udsat for 
sundhedsskadelig røg. 
!
Selvom der fyres i svane-
mærket ovn og med rent, tørt 
træ, indeholder udslippene 
både fine partikler og 
nanopartikler, tjærestoffer, 
dioxin, benzen og andre 
giftstoffer.  
!
Brændeovne er hovedkilde til 
disse stoffer i Danmark.  
!
Kilde: dce2.au.dk/pub/SR145.pdf  

Luften fra brændeovne  
kommer ind i kroppen 
Røgluften kan bevæge sig 
direkte til hjernen via lugte-
cellerne og kan gennem  
lunger og blod trænge ind i 
kroppens øvrige celler og 
organer. 

  
Kilde: http://www.farma.ku.dk/
index.php/Genvej-til-hjernen-via-
naesen/1603/0/  

Røgluften er sundheds- 
skadelig  
!
Det gælder både akutte følger 
som irritation af øjne, næse og 
hals, forværring af hjertekar- 
og vejrtrækningssygdomme; 
og langtidsfølger som allergi, 
astma, kroniske hjerne-, 
hjerte- og lungesygdomme og 
forskellige kræftformer. 
!
Fostre, små børn, ældre men-
nesker og svækkede personer 
tåler dårligst brændeovnsrøg. 
!
Kilde:  
Kristensen, Henrik Vejen mfl. (2010): 
Nanopartikler i arbejdsmiljøet 
(Teknologisk Institut)

Figur 1. 

Kilde: Kristensen, Henrik Vejen mfl. (2010) s. 19 og HEI 2013, s. 38  

Kort sagt kan de ultrafine partikler trænge ind overalt inklusiv i celler herunder cellekærner, 
væv og blodkar. Hertil kommer at de ultrafine partikler er bærere af toksiske og 
kræftfremkaldende kemiske forbindelser, der på denne måde også trænger ind i kroppen. 

Det nye ved figur 1 er, at den omtaler veje for ultrafine partikler til hjernen via næsens 
lugteceller, der står i direkte forbindelse med hjernen. Hidtil har man mest talt om 
adgangsvejen til hjernen via blodcirkulationen. Figur 2 viser den direkte vej til hjernen via 
lugtecellerne i næsehulen. Figuren stammer fra et farmaceutisk skrift, der diskuterer 
forskellige metoder til medicinering af centralnervesystemet: Direkte indgift via 
lugtecellerne eller gennem blodårerne.   

Fig. 2. Lugtens direkte vej til hjernen 

 Skitse af lugtcellernes placering i næsehulen og opbygning af lugtepitel:                                           
           A. Lugtehjernen, B. Si-benet, C. Lugtenervecelle, D. Lugteslimhinden.                                 

                                     

     

!
!
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!
    Kilde: Bagger, M. Aa. og Bechgaard, E. (2001)  
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helbredseffekter
!

   Ultrafine partikler 
        Hvorfor kan de være skadelige? !

De ultrafine partikler kan trænge ind i kroppen gennem luftvejene, gennem 
huden og gennem spiserøret, men forskerne vurderer, at den vigtigste 
transportvej er gennem luftvejene. Inspireret af en US-amerikansk rapport fra 
2013 om helbredseffekter fra udendørs luft har vi tegnet nedenstående 
diagram, som viser ultrafine partiklers mulige (hypotetiske) transportveje i 
kroppen fra de øvre luftveje til hjernen og til åndedræts- og 
hjertekarsystemerne.   

!!!
 Diagrammet kommenterer vi i kommende opslag her på hjemmesiden. 
               SCD 14.09.15!!!!!!!

Ultrafine partiklers indtrængen i kroppen: 
mulige transportveje 

                                             
                     Deponering i luftvejene 
      Omplacering      gennem blodcirkulation 

   Næsen  Organer uden for  Virkning på        Sensoriske           
       lungerne            celler              nerveceller  
Omplacering           hjerte, hjerne, lever,                 epitelceller, endoceller           autonome           
via lugtceller                        knoglemarv, foster etc.                       og makrofager         nervesystem         
til lugtecentret 

 

 Indvirkning på hjernen     Indvirkning på hjertekar- 
           og åndedrætsystemerne  
Kilde: Prof. Dr. Nicole Probst-Henschs oplæg på 19th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, June 28th - July 1st, 2015, ETH Zentrum, Zürich, 
Switzerland. Diagram far HEI (2013): Understanding the Health Effects of Ambient Ultrafine Particles. Perspectives 3. (Health Effects Institute, Boston, Mass., 
U.S.A.) s. 38
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