
Fyr med 
Forstand 



Her er fire enkle råd til, hvordan du 
fyrer i din brændeovn. Hvis du følger 
rådene, sparer du penge på brænde, og 
du sparer dig selv og dine naboer for 
røg og sundhedsskadelige partikler. 

1. tÆnd oP Fra oven
Vend bålet på hovedet ved at lægge 
de store brændestykker i bunden og 
optændingsbrændet ovenpå. Fyr op for 
oven, og lad ilden brede sig nedad - det 
giver bedre forbrænding og hjælper 
til, at din brændeovn udleder færre 
partikler.
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4. GÅ Ud oG tJeK – rØGen sKaL 
vÆre nÆsten UsynLIG
Hvis der er for meget røg, og det lugter 
grimt, gør du sandsynligvis noget  
forkert. Spørg din skorstensfejer.

2. BrUG rent oG tØrt trÆ
Vådt træ giver dårlig forbrænding og 
meget røg. Fyr aldrig med affald - f.eks. 
reklamer, magasiner, mælkekartoner, 
pap eller træ, som er malet eller 
behandlet.

3. sØrG For rIGeLIGt LUFt
For lidt luft til flammerne giver mange 
sundhedsskadelige partikler i røgen. 
Tænd op med pindebrænde, 
optændingsblokke eller lidt avispapir, 
så ilden hurtigt kan få godt fat. Fyr 
derefter lidt ad gangen, og skru først 
ned for luften, når flammerne bliver 
blålige. 

de FIre FyrInGsrÅd 
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KØB aF BrÆndeovn
Siden 2008 har det kun været tilladt at 
tilslutte brændeovne, der dokumenteret 
udleder maks. ti gram partikler for hvert 
kilo træ, der kommer i ovnen. Der skal 
medfølge en prøvningsattest. 
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, 
at du køber en svanemærket ovn, fordi 
de udleder maks. fem gram partikler pr. 
kilo træ.

NB: Det er vigtigt, at du har gode 
fyringsvaner, selvom du har en 
svanemærket ovn. Så er du sikker på 
at bidrage til bedre luft i nabolaget. 



nÅr dU Fyrer rIGtIGt

•	 får du og dine naboer bedre luft.
•	 får du en ren og velfungerende      

skorsten.
•	 sparer du penge.

nÅr dU IKKe Fyrer rIGtIGt

•	 giver det dårlig lugt og usund luft for 
dig og dine naboer.

•	 soder det din skorsten til med risiko 
for en skorstensbrand.

•	 bliver det dyrere for dig at have 
brændeovn, fordi du ikke udnytter 
ovnen godt nok. 
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sÅdan ser ILden Ud, nÅr dU Fyrer 
rIGtIGt

•	 Der kommer tilstrækkelig ilt              
ind i ovnen.

•	 Der er en lav udledning af              
sundhedsskadelige partikler.

sÅdan ser LÅGen Ud, nÅr dU IKKe 
Fyrer rIGtIGt 
  
•	 Ilden får ikke nok ilt.
•	 Brændet er ikke godt nok.
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BrÆndestyKKer sKaL CIrKa vÆre 
PÅ stØrreLse med en voKsen 
Persons Underarm

Det giver en bedre forbrænding. Man 
må ikke brænde affaldstræ som paller, 
spånplader, trykimprægneret eller 
andre former for behandlet træ.

For store styKKer BrÆnde 
Betyder dÅrLIG ForBrÆndInG
 
Det giver mere røg, lugt og luftforurening 
og mere sod i din skorsten.
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oPBevar dIt BrÆnde tØrt

Tørt brænde er nødvendigt for en god 
forbrænding.
•	 Brændet skal være lagret mindst et til 

to år, efter det er savet og kløvet.
•	 Køb eventuelt en fugtighedsmåler, 

f.eks. i et pejsecenter eller et      
byggemarked.

vÅdt BrÆnde GIver en dÅrLIG 
ForBrÆndInG

Det betyder:
•	 at energien og varmen går tabt til at 

tørre træet i ovnen.
•	 at der kommer mere røg og mere 

forurening.
•	 at du får en tilsodet ovn og skorsten. 7



LÆs mere
Forbrugerstyrelsen: 
www.forbrugerstyrelsen.dk
 
Miljøstyrelsen: 
www.mst.dk
 
Skorstensfejerne i København: 
www.skorstensfejer.dk

KontaKt
Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Center for Miljø / Team Miljøgener
Njalsgade 13
Postboks 259
2300 København S

Telefon: 3366 3366
Telefax: 3366 7133
E-mail: miljoe@tmf.kk.dk
Web: www.miljoe.kk.dk
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