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Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) 
ønsker, at alt byggeri er økologisk til gavn 
for verdens miljø, energi og de mennesker 
der bor og arbejder i sunde huse. Vi har 
siden 1997 arbejdet for at fremme økologisk 
byggeri på tegnestuer, byggepladser, uddan-
nelser og i alle menneskers bevidsthed.

Herunder arbejder vi for lokal energi. 
Det er sund fornuft og god økologi, at den 
energi vi skal bruge til at leve og bo, skabes 
så lokalt som muligt. Sol, vind og vand giver 
os al den energi vi behøver, hvis vi opbevarer 
og bruger den bedst muligt.

LØBs medlemmer arbejder blandt andet 
med solfangere, solceller, solvarme opsu-
get i tunge materialer og solenergi i træ fra 
bæredygtige skove og haver. Og vi arbejder 
med at nedbringe energiforbruget med fx 
tunge indvendige vægge som opsamler var-
me, god organisk isolering, diffusionsåbne 
konstruktioner, naturlig ventilation, sunde 
lokale materialer og alternativer til dyre og 
energikrævende spildevandsløsninger.

LØB arbejder for at få lokal energi aner-
kendt af lovgivningen, i bygningsreglement 
og i de teoretiske energiberegninger af huse.

BRÆNDE ER HELT OPLAGT EN GOD 
KILDE TIL LOKAL ENERGI
Brænde kommer typisk fra udtynding i ha-
ver, skove og læhegn, og det er træ som ikke 
ville komme til gavn på anden måde end ved 

at varme og spare kul, olie og gas. I den sam-
lede livscyklus er det oplagt, at opvarmning 
med brænde har en vigtig plads i økologisk 
byggeri.

Men jævnligt og mindst hvert efterår 
dukker alarmerende historier op i medier-
ne om dødsfald som følge af partikler i røg 
fra brændefyring. Der følger altid politiske 
forslag med, fx om forbud mod brændeovne 
eller afgifter på brænde, ovne og skorstene.

Medieomtalen forvrider ofte forsknings-
resultater og den videnskabelige dokumen-
tation om brændefyrings påståede farlighed. 
Og de alarmerende budskaber er hvad politi-
kere, vælgere og forbrugere hører.

VÆR MED TIL AT SPREDE BUDSKABET
Siden 2019 har vi udgivet en serie artikler 
som giver et veldokumenteret, nuanceret 
og økologisk perspektiv på brænde, miljø 
og sundhed. Artiklerne er lagt på www.lob.
dk, på LØBs facebookside, og de er samlet i 
dette særnummer af Økologisk Byggeri.

Vi beder alle, som bruger brænde og som 
støtter økologisk byggeri om at sprede den-
ne viden – på sociale medier og ved at vise 
dette særnummer til alle, som interesserer 
sig for debatten om brænde. 
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I ØKOLOGISK BYGGERI
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LØBs synspunkter  
om brændefyring

Brændefyring hører med til økologisk byg-
geri. Det er lokal, fornyelig, CO2-neutral og 
forsyningssikker udnyttelse af solenergi.

LØB ønsker at Danmarks millioner af 
brændeforbrugere ved hvordan og hvorfor 
de kan fyre med god samvittighed – og 
selv spreder denne viden.

Reelle problemer ved brændefyring skal 
tages alvorligt. LØB ønsker brugbar viden 
om partiklers skadevirkning og at dårlige 
fyringssteder og –metoder sløjfes.

LØB ønsker seriøs forskning og udvikling 
af lokal energi, herunder brændefyring 
med akkumulering af varme som i fx 
masseovne.

LØB støtter ikke forslag om afgift på 
brændefyring.
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