Har du brændeovn?
- så bliver du let en del af den grønne omstilling
Hvis du erstatter brænde med miljørigtig varme bidrager du nemlig til:
- Færre alvorlige helbredsskader
- Mindre global opvarmning
- Større biodiversitet
Store helbredsgevinster
Uanset hvor godt du fyrer i en ny god
brændeovn, så forurener ovnen desværre
ekstremt meget med samme skadelige
og kræftfremkaldende stoffer, som der er
i tobaksrøg. Og det er ikke kun villakvarteret, der forurenes. Din brændeovn kan
også forurene luften i din stue til meget
høje niveauer. Brændeovne udleder
desværre mange flere skadelige partikler
end andre varmekilder. Derfor gør du
både din familie og naboerne en stor
tjeneste ved ikke at fyre i brændeovnen.

Mindre klimabelastning
Levende og dødt træ er naturens eget
CO2-lager. Hvis træet brændes frigives
CO2 straks og skaber præcis samme
globale opvarmning som CO2 fra kul.
Og det tager mange år for nye træer at
optage den udledte CO2 - prøv bare at
tælle årringene i et stykke brænde. Dertil
udleder brændeovne sod og metan, der
også bidrager markant til global opvarmning. Særlig nye brændeovne er et stort
klimaproblem, da de udleder forholdsvis
mange sodpartikler.
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kredsløb. I stedet for afbrænding, kan træ
f.eks. stables til et dyrehotel i haven og derved
blive hjem for pindsvin, tudser, insekter og
mange andre dyr, der har svært ved at finde
gode levevilkår i villahaverne. Derved kan du
gøre naturen en stor
tjeneste.
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Vores arbejde
Rådet for Grøn Omstilling arbejder for emissionsfrie varmekilder, dvs.

Mange fyrer i
brændeovn, fordi de
ikke ved, at
brænderøg er
skadelig

En elektrisk pejs
giver præcis samme
Partikeludledning
PM pr.uden
GJ)
hygge,
men(ghelt
lokal
et brændeovn
nvarme fra træ
10 forurening

varme produceret fra centrale og decentrale varmepumper, geotermi,
overskudsvarme m.v. Vores vision er røgfrie boligområder, så alle med
sindsro kan stille barnevognen ud i haven året rundt uden frygt for
naboens røg.

Information
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Varme og hygge
Der eksisterer heldigvis mange alternativer til brændefyring: Energire-
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fort. Fjernvarme og varmepumper udleder slet ingen sundhedsska-
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og uden videre kan undværes i vores moder-
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ne samfund.

Og langt de fleste danskere hygger sig ganske fint uden brændeovn.

Ved at melde
dig ind i Rådet
for Grøn Omstilling
kan du aktivt støtte
vores indsats – læs
mere på www.
rgo.dk

Rådet for Grøn Omstilling modtager midler fra European Climate Foundation
og Birdlife Europe til arbejdet med at reducere afbrænding af træ til gavn for
folkesundheden, klimaet og biodiversiteten.

