
                             

 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 

Få en skorstensfejermester ud gratis 

(en der er tilknyttet Skorstensfejerlaugets miljøteam) 

og få renere røg fra brændeovnene i hele kvarteret 

 

Invitér dine naboer, venner, familie og kolleger til et Home Party og/eller afhold en temadag eller 
foredragsaften i grundejerforeningen, så kommer skorstensfejermesteren ud og fortæller og viser, 
hvordan man tænder op på den nye måde. 

Kontakt Peter Larsen på tlf.: 21 79 08 26 eller e-mail: vendsyssel@ve.dk, for at høre nærmere 
og/eller hvis du er interesseret i at være vært til et HomeParty og/eller en temadag. Se også på 
Miljøministeriet www.fyrfornuftigt.dk  

Miljøteam i Nordjylland er: Kim Carøe Aarestrup, Pandrup – Jesper Jul Jensen, Brovst – Flemming 
E. Nielsen, Tversted. 

 
Sådan tænder du op  
Hvis du tænder op i toppen af brændet, kan du mindske den sundhedsskadelige partikeludledning 
fra din brændeovn med helt op til 80 % i optændingsfasen, samtidig med at du sparer en del 
brænde ved at få en højere udnyttelsesprocent af dit brænde.                                            

Læg 2 – 4 stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du 10-14 optændingspinde (2 x2 cm og 15-20 
cm lange) i lag med luft imellem. Mellem de øverste pinde placerer du to-tre optændingsposer/-
blokke, som du sætter ild til. Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned ligesom et stearinlys. 

De brændestykker, som er i bunden, frigiver nu røg som stiger til vejrs og op gennem optændings-
bålet. Røgen brændes nu løbende af. 

Der vil efter ca. 5 min fra du har tændt op ikke være synlig røg fra din skorsten. 
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Sørg for rigelig luft til forbrændingen. Det gøres bedst ved at lade lågen stå på klem under 
optændingen (i ca. 15 -20 min). Når der er godt gang i bålet lukkes fyrlågen og ovnen reguleres ved 
sekundær luft. Primærluft, som er den luft, som tilføres bålet fra bunden, bør ikke bruges. Et bål 
ude i naturen får ikke luft fra bunden, men kun fra siden og fra oven. 

Brug kun tørt brænde, max 18-20 procent fugt i træet (kan måles med en fugtmåler) 
Lægger du vådt eller fugtigt brænde i ovnen, kaster du bogstavelig talt vand på bålet. Det brænder 
dårligere og frigiver flere kemiske stoffer. Hvis ikke det er ovntørret, skal det lagres, indtil det er 
tørt. Du skal opbevare brændet, så det ikke optager fugt. Udenfor er løsningen et overdækket 
brændeskur med god ventilation rundt om brændestablen, så fugten føres væk. Selv med et godt 
brændeskur er det en god idé at lade brændet eftertørre i brændekurven inde i stuen i et par 
dage, inden man kommer det i brændeovnen. Er du i tvivl, kan en fugtmåler til et par hundrede 
kroner fortælle dig, om dit brænde er tilpas tørt. Fugtigheden skal være under 18 %. 

Mindre brændestykker max 5 – 7 cm i diameter 
En brændeknude kan være en stor mundfuld for din ovn. Ved optænding skal du bruge tynde 
pinde og ikke store kævler. Undgå at bruge brændestykker med en diameter større end et 
håndled, vand / ølflaske max 5 – 7 cm. Undgå også at lægge for mange stykker ad gangen i ovnen. 
Det kvæler ilden ved at sænke temperaturen og hindrer ilttilførslen. Heldigvis er der en nem 
løsning: Køb en brændeøkse og en god, stabil huggeblok og flæk brændestykkerne ned til max 5 – 
7 cm i diameter og samtidig få noget god motion.  

Skorstenen skal passe til ovnens behov 
Skorstenen suger luft ind i brændeovnen. Hvis skorstenen er for lav, suger den mindre luft, og der 
kommer ikke nok ilt til brændet. De fleste ovne kræver en skorsten som mindst er imellem 3,5 til 
4.5 m over brændeovnen og samtidig bør skorstenen være højere end husets højeste punkt.  

Der kan også være såkaldt dårligt skorstenstræk af andre grunde, for eksempel hvis der sidder 
meget sod på indersiden af skorstenen. Har du svært ved at tænde op, så spørg din skorstensfejer 
til råds.   

 

Skorstensfejerlaugets Miljøteam i Nordjylland 


