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Kære Solveig Czeskleba-Dupont

Miljøminister Ida Auken har bedt Miljøstyrelsen takke for og besvare din mail fra d. 
5. marts 2012 om fejl i kampagnen "Rygestop-guide for brændeovne".

Du kritiserer, at Miljøministeriet i kampagnen skriver, at op til 80 % af partiklerne i 
røgen kan fjernes med den nye optændingsmetode.

Du har helt ret i, at det mest korrekte ville være at sige, at op til 80 % af 
partikelmassen kan fjernes. Miljøstyrelsen har dog vurderet, at det for den 
almindelige dansker går ud på et, og har derfor valgt ikke at medtage dette 
kompleksitetsniveau i kommunikationen omkring kampagnen.

Det har tidligere været diskuteret i pressen, at det er forkert at fokuserer på en 
reduktion af partikelmassen, da det fører til fjernelse af de store partikler, som ikke 
nødvendigvis er de mest sundhedsskadelige. Men som de australske studier, som 
du refererer, viser, så er alle partikler fra brændeovne mindre end 2,5 µm, ja 90 % 
er sågar mindre end 1 µm. Derfor vil enhver reduktion af partiklerne fra brænderøg, 
hvad enten der tales om antal eller masse, betyde en reduktion af de 
sundhedsskadelige partikler i røgen.
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Miljøministeren er forkert orienteret om forureningen fra 
brændeovne i sit indlæg på DR idag. Det er en påstand, at der kan 
fjernes 80% af sundhedsskadelige partikler i brænderøg ved 
optænding ovenfra. Dette er der ikke belæg for i de to svejtsiske 
artikler, der ligger til grund for rygestopkampagnen.

Jeg har vedhæftet en undersøgelse af teksterne udarbejdet til LOBs 
medlemmer. 
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