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Den største andel af fine partikler
fra danske kilder til atmosfæren
kommer fra træfyring i boliger
Det fastslår den årlige rapport fra
Centret for Miljø og Energi.
Rapporten, der sendes til FNorganisationen UNECE, er led i et
internationalt samarbejde, som har
til formål at nedbringe den
langtrækkende, grænseoverskridende luftforurening i Europa.
I følge rapportens tal fra 2011 bidrog
træfyring i boliger med 67% af de
fine partikler fra danske kilder til
atmosfæren. Mens udledningen fra
transport er faldet fra 2000 til 2011,
er den steget for træforbrug i
husholdningerne med det resultat, at
den samlede udledning af
sundhedsskadelige partikler er
steget.

I figuren ovenfor fra rapporten, som
viser de forskellige sektorers bidrag
til luftforureningen med fine partikler
fra danske kilder, udgør 'træfyring i
boliger' størstedelen af kategorien
'Non-industrial combustion' (dvs.

ikke- industriel forbrænding). - Ved
fine partikler forstår man partikler i
luften med en diameter mindre end
2,5 tusindedele millimeter (= 2,5
µm). Kategorien 'Non-industrial
Combustion' udsender samlet 74% af
de fine partikler. Til sammenligning
kan man se, at 'Transport' kun udgør
12% af de samlede udslip.
Man kan også finde oplysninger i
rapporten om udslip af gasser, som
CO og NOX, af tungmetaller f.eks.
kviksølv og af de stærkt sundhedsskadelige tjærestoffer og dioxiner.
I følge rapportens tal bidrog
træfyring i boliger med 85% af
tjærestofferne og 60% af dioxiner og
furaner fra danske kilder til
atmosfæren.
Alligevel ser vi ingen effektiv
regulering af udslip fra træfyring
i Danmark.
I 2008 udsendte den daværende
regering en bekendtgørelse, som
muliggjorde kommunale indgreb over
for væsentlig luftforurening fra
naboer. Men der fulgte hverken en
vejledning eller penge med til at føre
bekendtgørelsens paragrafer ud i
livet. - Lige siden har de siddende
regeringer indskrænket sig til at løfte
pegefingeren og indskærpe betydningen af korrekt fyring. - Men selv
ved korrekt fyring med tørt rent træ
kommer der markante udslip af
sundhedsskadelige stoffer tæt på,
hvor vi bor.
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