
RIKTIG 
VEDFYRING
skåner miljøet og klimaet,
reduserer kostnadene
og øker brannsikkerheten.

Fire grunner til å fyre riktig
Miljøvennlig

Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar 
dermed til mindre lokal luftforurensning. 

Klimavennlig
Ved er en fornybar energikilde og derfor et klimavennlig alternativ til 
fossil oppvarming. Sot fra vedfyring i Nord-Europa bidrar til raskere 
oppvarming i Arktis. Soten legger seg på snø og is, og tiltrekker seg 
varme. Riktig vedfyring reduserer disse negative klimaeffektene.

Lønnsomt og effektivt 
Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår inntil dobbelt 
så mye varme.

Trygt og brannsikkert 
Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. 
Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert risiko for 
sot- og pipebrann. Vedfyring varmer også ved strømbrudd.

Investér i et rentbrennende ildsted. Det gir mer varme og  
 lavere utslipp. 

Toppmonter ildstedets røykrør. Dette øker varmen ovnen gir. 
Velg et ildsted som kan lagre varme (for eksempel i stein,  

 metall eller vann). De gir mer behagelig og langvarig varme.

Hvis du opplever at du ikke lykkes med vedfyring, så ta kontakt  
med en feier, Norsk Varme eller annen fagperson. Ofte er det
samspillet mellom pipe, ildsted og luft inn i huset som bør justeres.

Norsk Varme er bransjeforeningen for 
miljøvennlige ildsteder og skorsteiner. Foreningen 

arbeider for at vedfyring fortsatt skal dekke en viktig 
del av folks oppvarmingsbehov i fremtiden. 

              Feiermesternes Landsforening er interesse -
organisa sjonen for feiere. FLF har som formål å 

fremme den faglige utvikling innen feierfaget, og å 
bidra til opplysninger om feierfaget og dets gjøremål.

Naturvernforbundet feirer 100-årsjubileum i 2014 
og er Norges ledende natur- og miljøvernorganisasjon. 

Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med 
over 20 000 medlemmer. Som medlem av 

Naturvernforbundet kan du bidra til vårt arbeid for å 
ta vare på naturen og stanse klimaendringene.

Bli medlem i Naturvernforbundet
Send en SMS med NATUR til 2377 eller gå inn på 

www.naturvernforbundet.no/medlem
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Bygg bålet riktig 
Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved

  og 2 - 3 opptenningsbriketter øverst.
Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot  

 hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir 

 sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store. 

Tenn fra toppen
Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brenn-

 kammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør 
 og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. 
 Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under 
 slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og 
 holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask 
 nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du  
 unødvendig røyk i opptenningsfasen.  

Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet  
 blir mangedoblet.

Sørg for nok luft 
Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får  

 nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg  
 som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle  
 ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter  
 til det brenner godt.

Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres  
 ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at  
 flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.

Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

1. Bygg bålet riktig - bruk tørr ved
Bålet bygges med tørre vedkubber nederst og en  
blanding av opptenningsved og 2 – 3 opptennings-
briketter øverst. 

Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Er den tørr nok 
låter det som et balltre treffer en ball når du slår to  
kubber mot hverandre.

Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet) øker 
partikkelutslippene 10 til 30 ganger.

2. Tenn fra toppen
Veden tennes fra toppen og skal brenne nedover,
- topp-ned – ikke motsatt.

Opptenningsbrikettene gir enklere opptenning og  
mindre røyk og aske enn avispapir. 

Tenner du bålet fra bunnen øker partikkelutslippene 2 til 6 
ganger. 

3. Sørg for nok luft
Ventilene til ildstedet skal være helt åpne i  
opptenningsfasen. 

Først når ildstedet er varmt (etter 10 - 20 minutter) 
regu leres ventilen ned. Pass på at du ikke regulerer 
ventilen for mye ned. Veden skal alltid brenne med 
!amme.

Lar du bålet brenne uten !amme dobles utslippene  
av kullos og partikler.
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