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LOB – kort fortalt

• Stiftet i 2009 af Solveig Dupont og Vienni Henriksen.

• Landsdækkende forening med > 100 medlemmer på landsplan.

• Formål:
• At udbrede kendskabet til brænderøgs skadelige virkninger.

• At hjælpe medlemmer med klagesager.

• At opbygge et vidensarkiv til hjælp for medlemmerne.

• Vi er imod røgen, ikke ovnene som sådan eller deres ejere.



Hvad oplever medlemmerne ?

” Jeg er som allergiker flyttet til [by ved kysten], fordi jeg 
troede, at luftforureningen heroppe ville være minimal. 
Men jeg skulle blive klogere....naboerne på vejen bruger 
i vid udstrækning brændeovne som primær 
opvarmningskilde. Og jeg oplever i den grad en 
forværring af mine allergiproblemer, når brændeovnene 
bliver tændt.
[...]
Jeg selv sætter huset til salg igen til foråret... ”

”Sofie [i barnevognen] der ikke kan sove ude pga. 
brændeovnsrøgen, ligeledes at vores tøj og hår 
lugter af røg ....
[...] alle de vindstille, halvkolde vinteraftener, hvor 
røgen bare ligger i luften, vinduerne der ikke kan 
åbnes pga. sur dårlig luft ... ”

• Undertegnede er selv flyttet på landet – med langt til naboerne!

• En tidligere kollega flyttede da han var ”omringet af 5 
brændeovnsbrugere” og ”aldrig vidste hvornår man kunne lufte ud”.



Hvad gør kommunerne ?

• Klagesager fører næsten aldrig til reduktion af røggener.
• Kommunerne mener at de har begrænset magt til at udstede påbud.

• Fremsynede kommuner har nu lokalplaner hvor nybyggeri enten er 
uden skorstene eller hvor fastbrændsels ovne er ”uønskede”.
• Lejre

• Furesø

• Frederikssund

• Måske fremskyndet af gentagne undersøgelser der viser at > 500 000 
danskere er generet af lugt fra brændovne. Statens Institut for Folkesundhed, juni 2019



Vil du vide mere ?

• Solveig Dupont, LOBs mangeårige formand, 
har skrevet bogen ”Brænderøg og Helbred –
fra kilde til krop”.

• Præsenterer viden om røgens skadelige 
virkninger pga. indholdet af:
• Dioxin
• Partikler
• Tjærestoffer
• Tungmetaller
• Benzen

• Kan købes på LOBs stand her.


