
vinkar för vedeldaren

bränn 
ved rent 



R Bränn endast torr, ren ved. Det tar över ett år  
för veden att utomhus eller i ett vedförråd bli 
tillräckligt torr för att brännas. 

R Förvara veden i ett täckt förråd med god 
luftcirkulation. Ta in lämplig mängd ved för att  
torka några dagar innan den ska brännas. 

R Bränn inte skräp, målat eller impregnerat trä  
och inte heller annat avfall. Återanvänd papper,  
paff burkar och förpackningsavfall. 

R Lär dig att känna igen din eldstad och att använda 
den rätt. Om bruksanvisning saknas, fråga råd av 
tillverkaren eller din sotare. Försäkra dig om, att inte 
din familj eller dina grannar besväras av rök.

R Kontrollera innan du gör upp eld, att spjället 
är öppet, aska avlägsnad ur eldstaden och ett 
eventuellt bottengaller rengjort. 

ved- 
eldarens 

minneslista 
vinkar för vedeldaren



R Rada veden helst vågrätt, så att luft kan cirkulera  
mellan vedträna. 

R Placera stora vedträn underst, mindre ovanpå och  
överst tände. Lämna minst en tredjedel av eldstaden  
tom på höjden. 

R Tänd veden ovanifrån. I de flesta eldstäder är detta det 
bästa sättet att tända, men inte i alla. Kontrollera alltså med 
tillverkaren, vilket tändningssätt som är bäst i din eldstad.

R Försäkra dig om, att tillräckligt med ersättningsluft kommer 
in i rummet. Vid behov kan du för en stund öppna fönstret. 
Om ditt ventilationssystem har en braskontakt, använd 
den. Minska på effekten i en eventuell spisfläkt eller på 
utsugningen av förbrukad luft i spiskupa.

R Se till att den luftmängd som behövs för förbränningen är 
lämplig. Då lågorna är klara och ljudet från brasan är jämnt 
och lugnt, är luftmängden lämplig. 

R Genom att kontrollera röken som kommer ur skorstenen 
kan du försäkra dig om, att vedeldningen sker på rätt sätt. 
Efter tändningsskedet bör röken bli ljus och knappt synlig. 

R Undvik risken för os genom att stänga spjället först då,  
när glödelden säkert brunnit ut. 

R Beställ sotning regelbundet. Eldstäder och rökkanaler som 
används året runt bör sotas en gång i året, i fritidsbostäder 
vart tredje år.

R Välj eldstad enligt användningsändamål. Då du skaffar  
en ny fäst uppmärksamhet på eldstadens verkningsgrad 
och utsläppsvärden. Anlita en yrkeskunnig montör.
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 Din sotares kontaktuppgifter :

 Din sotares besök (datum):

 Saker som bör beaktas beträf-

fande den egna eldstaden:

 
R då man eldar med fuktig ved 

åtgår energi till att torka veden, 

varvid uppvärmningen är ineffektiv 

och man slösar i onödan med ved.

R dålig eldningsteknik, så som när 

man använder för litet dragluft 

vid eldning och bränning av 

skräp, försämrar eldstadens och 

rökkanalernas kondition.

R en sotig eldstad släpper ut 

värmen åt kråkorna och är inte 

brandsäker.

R din egen eldningsteknik inverkar 

på ett betydande sätt på närmiljöns 

luftkvalitet. 

R dålig vedeldning ger rök som 

innehåller stora mängder småpartik-

lar, os, olika kolväten och andra för-

eningar som är skadliga för hälsan. 

tilläggsuppgifter om vedeldning  
och god eldningsteknik:

www.heli.fi/poltapuutapuhtaasti
www.nuohoojat.fi
Röksignaler. En guide för vedeldning i liten skala  
(SAD och Heli)
Korta tips om vedeldning  
(Motiva, Heli, Sotningsbranschens Centralförbund) 


