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Nu börjar kampanjen om att Elda rätt: Mer Värme-Mindre sot! 

Genom att tillämpa de senaste rönen om vedeldning minskar utsläppen av 

luftföroreningar och sot, samtidigt som det går åt mindre ved. Den största 

förändringen som rekommenderas är att tända veden uppifrån istället för 

underifrån. En stor mängd utsläpp av luftföroreningar och sot sker just vid 

starten. En broschyr beskriver vidare hur nästa vedinlägg ska gå till, hur man 

kontrollerar att inget sot bildas och hur man ska hantera veden. Det finns 

också fakta om sotbildning som förklarar varför och hur sot bildas.  

Kampanjen och råden har utarbetats genom stöd från Nordiska Ministerrådet. Den är en 

följd av de Nordiska Miljöministrarnas strävan för minskade utsläpp av bl.a. sot som faller 

ner i Arktis och bidrar till en ökad uppvärmning och avsmältning av is och snö i Arktis. Den 

största källan till sot i de Nordiska länderna är vedeldning. Dieselbilar är en annan stor källa, 

men där minskar utsläppen snabbt beroende på de nya EU-kraven. Arktis är viktigt för alla 

som bor i Nordliga länder men avsmältningen av Grönlandsisen bidrar också till att havsytans 

nivå höjs drastiskt. Det påverkar hela världen. 

Fem kommuner i Kronobergs län går nu ut med information om detta i en broschyr till dem 

som eldar med ved, hur de kan minska både utsläppen av sot och andra luftföroreningar 

liksom minska åtgången av ved. De fem kommunerna är Växjö, Markaryd, Alvesta, Älmhult 

och Ljungby. 

Bakom arbetet med broschyren ligger International Cryosphere Climate Initiative (ICCI), som 

genom stöd från Nordiska Ministerrådet tagit fram faktainnehållet. Svante Bodin, ICCIs 

Europeiska chef, som under 20 år jobbat med klimatfrågor och luftföroreningar på 

Miljödepartementet, har samordnat arbetet med att organisera kampanjen.  

- Att minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar från vedeldning är en viktig 

åtgärd för att förbättra den lokala luftkvaliteten men också för att bidra till att rädda 

Arktis. Jag hoppas att det budskapet ska förmå människor att ändra sina vanor och 

börja elda rätt. Jag hoppas också att vi ska kunna gå vidare och informera större 

grupper om fördelarna med att elda enligt de nya råden, säger Svante Bodin. 

 

- Jag och en kollega tänder nu våra brasor uppifrån med braständare och det blir 

märkbart mindre sot. Elden tar sig snabbt, och förutom uppenbara miljövinster, 

behöver glasluckorna i våra spiskasetter inte alls putsas lika ofta. Det är dock viktigt 

att använda braständare, med tidningspapper fungerar det inte, säger Annika 

Sandberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Älmhults kommun. 



Ytterligare information om vedeldning och projektet finns i bilagan. Även broschyren 

biläggs. Nedan finns kontaktpersoner som kan besvara frågor eller kommentera 

kampanjen. 

Kontakt: 

Svante Bodin 

European Director 

International Cryosphere Climate Initiative 

Tel. 0722 350878 

Email: svante@iccinet.org 

Växjö 

Eva Hallgren Larsson 

Tel. 0470 41336 

E-mail: Eva.HallgrenLarsson@vaxjo.se 

Markaryd 

Ingrid Borg Svantesson 

Tel. 0433 72064 

E-mail: ingrid.b.svantesson@markaryd.se 

Alvesta 

Annelie Elf 

Tel. 0472 15000 

E-mail: Annelie.elf@alvesta.se 

Älmhult 

Annika Sandberg 

Tel. 0476-550 00 

E-mail: annika.sandberg@almhult.se 

Ljungby 

Mathilda Johansson 

Tel. 0372 799270 

E-mail: mathilda.johansson@ljungby.se 
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