Hørning-virksomhed sikrer renere luft til danskerne
I øjeblikket diskuterer politikere og eksperter, hvordan Danmark kan mindske luftforureningen fra
brændeovne. Men en lokal Hørning-virksomhed ser ud til at have fundet løsningen. Som en af de
eneste producenter i verden har den kombineret den klassiske brændeovn med supermoderne
teknologi.
Brændeovne giver varme og hygge, men ofte får de skyld for at skade miljøet og genere naboerne. Sådan
behøver det dog ikke være. Hos brændeovnsproducenten HWAM, har de nemlig udviklet en teknologi, der
mindsker luftforureningen markant.
Det har fået den lokale folketingspolitiker, Jens Joel, til at besøge HWAM. Og han er begejstret for den
unikke opfindelse, som virksomheden står bag.
”Vi har brug for virksomheder, der går forrest i løsningen af miljøproblemer. På den her måde kan man både
spare brænde og få renere luft omkring os - og så gør det jo ikke noget, at det giver flere arbejdspladser i
Østjylland,” tilføjer Jens Joel.
Jens Joel var inviteret af direktør, Stefan Hvam Pedersen. Med sin position i både miljø-, energi- og
klimaudvalget er Jens Joel central for regeringens arbejde med grøn omstilling og renere luft. Og det lokale
folketingsmedlem sagde da også straks ja til at komme på besøg.
”Der er virkelig perspektiver i den lokale opfindelse. Den kan være med til at sikre hyggen foran
brændeovnen, uden at naboerne skal trækkes med sort røg fra skorstenen,” siger Jens Joel, der er valgt i
Østjylland.
Fremtidens intelligente brændeovn
Teknologien med navnet Autopilot IHS, er en af de eneste af sin slags i verden. HWAM har patent på
opfindelsen, som er udviklet i samarbejde med forskere på DTU. Administrerende direktør, Stefan Hvam
Pedersen, forklarer:
”Den indbyggede autopilot måler iltkoncentrationen og temperaturen i skorstenen og tilpasser automatisk
luftindtaget, så forbrændingen hele tiden optimeres. Dermed udledes så få skadelige partikler som muligt.
Faktisk er det primært vanddampe, der udledes med den automatiske regulering,” siger han.
Allerede stor eksportsucces
HWAM er netop blevet fremhævet af Miljøministeriet, som en af de virksomheder, der kan bidrage til at
mindske luftforureningen. Her pegede Miljøminister Kirsten Brosbøl på, at HWAMs løsning både kan skabe
eksport, nye arbejdspladser og mindre forurening.
Det glæder selvfølgelig direktøren, at Miljøministeriet har fået øje på produktionsvirksomheden i Hørning. Og
med hensyn til efterspørgslen fra udlandet, er den tendens allerede slået an.
”Vi eksporterer omkring 90 procent af alle vores brændeovne til udlandet og mærker en stor efterspørgsel
efter mere miljørigtige brændeovne. Men når de lokale folkevalgte viser interesse for os, bliver vi da ekstra
stolte og tror på, at flere og flere danskere ønsker brændeovne med styr på forbrændingen,” siger Stefan
Hvam Pedersen.

Billedtekst 1:
Det østjyske medlem af Folketinget, Jens Joel, sammen med administrerende direktør for Hørningvirksomheden, Stefan Hvam Pedersen. Det kræver mange tests før en ny ovnmodel er klar til brug.
Billedtekst 2:
Det østjyske medlem af Folketinget, Jens Joel, sammen administrerende direktøren for Hørningvirksomheden, Stefan Hvam Pedersen. I hænderne har de den særlige patenterede boks, der styrer
luftindtaget i brændeovnen.
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