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Professor: Ingen kan sige noget sikkert
om sundhedsrisikoen ved brænderøg
Professor Torben Sigsgaard fra Århus Universitet punkterer påstanden om, at flere end
hidtil antaget dør for tidligt på grund af partikelforurening fra brændeovne
”Så længe vi ikke ved hvor meget og hvordan, den enkelte brændeovn bliver brugt, kan vi ikke med sikkerhed sige noget om, hvor meget befolkningen egentlig udsættes for brænderøg.
Derfor kan man heller ikke med sikkerhed sige, hvor stor en sundhedsrisiko brænderøg udgør.”
Så kontant punkterer Torben Sigsgaard, professor i miljø-og arbejdsmedicin ved Institut for
Folkesundhed ved Aarhus Universitet, over for Jyllands-Posten den seneste tids påstande om,
at antallet af for tidlige dødsfald som følge af partikelforurening fra brændeovne er langt højere end hidtil antaget.
Offentliggørelsen af en opgave fra en studerende ved RUC har genoplivet debatten om forurening fra brændeovne. Men nu fastslår altså professor Torben Sigsgaard, at ingen med sikkerhed kan sige noget om, hvordan brænderøg påvirker vores heldbred.
Problemet kan kun estimeres
Professor Torben Sigsgaard siger:
”Hvis man vil beskrive, hvor mange der dør af røg fra brændeovne, må man først vide, hvor
stor en del af luftforureningen der kommer fra brænderøgen, og hvor stor en del af befolkningen, der er udsat for brænderøgen.
I denne sammenhæng er det et stort problem, at man ikke ved, hvor stor en del af vores luftforurening, der stammer fra brændeovne. Det er kun muligt at estimere mængden af brænderøg ud fra antallet af brændeovne i Danmark. Men så længe, vi ikke ved hvor meget og hvordan, den enkelte brændeovn bliver brugt, kan vi ikke med sikkerhed sige noget om, hvor meget befolkningen egentlig udsættes for brænderøg.
Derfor kan man heller ikke med sikkerhed sige, hvor stor en sundhedsrisiko brænderøg udgør,” siger Torben Sigsgaard til Jyllands-Posten.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for DAPO, Peter Jessen Hansen, Morsø
Jernstøberi A/S på telefon 40 35 85 87.
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