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1. GENERELT 

 

Brandhensyn 
 Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at 
personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at 
der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. 
 Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, 
herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes 
for væsentlig varmepåvirkning. 

Miljøhensyn 
 Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte anlæg (forbrændingsanlæg m.v.) – 
erhvervsaffald såvel som privat haveaffald m.v. - er forbudt. 
Undtaget er dog afbrænding af rent haveaffald på landbrugs- og gartneriejendomme. 
Forbuddet omfatter ikke afbrænding af tørre grene, da disse kan afbrændes som ”Rent træ”.  

Hvad må afbrændes 

Rent træ 
Rent træ må afbrændes i en mængde på:  

 højest 200 liter (0,2 m3) uden anmeldelse, eller 
 over 200 liter (0,2 m3) efter anmeldelse til Beredskabet 

 
Ved rent træ forstås: 

• paller, træemballage og andet ubehandlet træ. Træ må gerne være med mindre beslag, skruer 
og søm 

•  Grene som er tørre og uden blade 

Haveaffald 
Haveaffald må KUN afbrændes når: 

 det sker som en integreret del af den almindelige drift på landbrugs- og gartneriejendomme  

Halm 
Halm må kun afbrændes når: 

• halmen er fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år 
• halmen har været anvendt til overdækning og lignende 
• halmen er fra mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer 
• afbrænding sker efter anmeldelse til Beredskabet 
• afbrænding sker tidligst ved solopgang og afsluttes samme dag, senest 1 timer efter 

solnedgang 

Træstød, kvas og hugstaffald 
Træstød, kvas og hugstaffald må kun afbrændes når: 

 det sker som en integreret del af almindelig skov- eller landbrugsdrift 
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2. I FORBINDELSE MED AFBRÆNDINGEN 
 
 

  Du Skal 
 Sikre at afstandskrav overholdes og evt. etablering af brandbælter sker (Se afstandsregler 

ved afbrænding) 
 have slukningsredskaber tilgængelige før afbrændingen påbegyndes 
 sikre at røgen ikke er til ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik 
 holde afbrændingen under konstant tilsyn (kan kun foretages af myndige personer) 
 sikre at al ild og gløder er slukket ved afbrændingens afslutning 

 

Du må ikke 
 afbrænde i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i 

styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne 
ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes 

 udsætte luftledninger og ledningsmaster for væsentlig varmepåvirkning 
 afbrænde siv og rør, i søer, åer, moser, rørskove, enge og lyng, der står på roden samt hede- 

og mosetørv, hede- og mosejord uden tilladelse fra Beredskabsafdelingen 
 
   

3. HVIS DET GÅR GALT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarmer straks 1-1-2 og fortæl: 
 hvor det brænder 
 hvad der brænder 
 om der er tilskadekomne 
 hvilket telefonnummer du ringer fra 

 
Modtag Redningsberedskabet og vis vej 
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4. AFSTANDSREGLER VED AFBRÆNDING 

 

Afbrænding af rent træ med en mængde på højst 200 l (0,2 m³) skal 
afbrændingen ske i en afstand af mindst: 

1) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), 

2) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 

3) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og 

4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, 
herunder brændbare markafgrøder. 

 I vindens retning fordobles de nævnte afstande 

 

Afbrænding af rent træ herunder Sct. Hans bål med en mængde på over 200 l 
(0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst: 

1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), 

2) 60 m fra brændbare markafgrøder, 

3) 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 

4) 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og 

5) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 

 
 
Afbrænding. med en mængde over 200 liter (0,2 m3), skal anmeldes til Beredskabet. 
 
Undtaget er dog afbrænding af Sct. Hans bål på Sct. Hans aften (23. juni). 
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Afbrænding af halm m.v. af frøgræsser fra arealer hvor afgrøden dyrkes det 
følgende år, halm der har været anvendt til overdækning, løs halm fra mindre 
spild i forbindelse med presning samt våde halmballer og Haveaffald: 

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), 

2) 30 m fra brændbare markafgrøder, 

3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med 
selve afbrændingen, 

4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, 

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og 

6) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 

 I vindens retning fordobles de nævnte afstande 
 Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal 

være renset for halm m.v. og derefter pløjet* 
 
Afbrænding af våde halmballer skal anmeldes til Teknik og Miljø. 

Afbrænding af fejlbundne halmballer m.v. i stakke: 

1) 100 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),  

2) 100 m fra brændbare markafgrøder,  

3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med 
selve afbrændingen, 

4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, 

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og 

6) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation 

 I vindens retning fordobles de nævnte afstande 
 Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal 

være renset for halm m.v. og derefter pløjet* 
 
* Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan 
etablering af brandbælte undlades. 
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Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skov- og landbruget, der sker 
som en integreret del af den almindelige drift: 

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),  

2) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, 
herunder brændbare markafgrøder,  

3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med 
selve afbrændingen, 

4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og 

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer 

 

 

Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget hvor større 
samlede afbrændinger af bål, med et grundareal på mere end 100 m² eller 
strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden: 

1) 100 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),  

2) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, 
herunder brændbare markafgrøder,  

3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med 
selve afbrændingen, 

4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og 

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af 
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, 
trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer 
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5. FORBUD OG PÅBUD 
 
Beredskabet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for 
enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke 
eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand. 
 
Beredskabet kan til enhver tid forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller 
påbegyndt afbrænding i det fri, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor. 
 

6. GODE RÅD OM AFBRÆNDING 

Før afbrændingen 
 Anmeldelse foretages til rette myndighed (såfremt dette er påkrævet) 
 Området sikres mod brandspredning 
 Frembring og klargør slukningsudstyr 
 Bålet bør umiddelbart før afbrænding flyttes af hensyn evt. dyreophold i bålet 

 

Under afbrændingen 
 Medbring mobiltelefon til alarmering, hvis noget skulle gå galt 
 Kend den nøjagtige adresse hvor afbrændingen finder sted 

 

Efter afbrændingen 
 Det skal sikres at der ikke er gløder tilbage 
 På offentlige steder skal evt. bålrester fjernes 
 På stranden skal bålpladsen (sandet) køles med vand. (Køl aldrig bålstedet ved blot at kaste 

sand over)  
 

7. LOV- OG REGELGRUNDLAG 
 
Afbrændingsregler i dette regulativ er fastsat i medfør af: 

1. Bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding 
af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 

2. Bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1991 om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 
3. Bekendtgørelse nr. 66 af 27. marts 1961 om brug af ild og lys 
4. Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald 
5. Regulativ for husholdningsaffald i Slagelse kommune 

 

Kontakt 
Beredskabet 

Slagelse Landevej 3 – 4220 Korsør 
Tlf.: 58 57 97 00  

E-mail: beredskab@slagelse.dk 

Teknik og Miljø 
Dahlsvej 3 – 4220 Korsør 

Tlf.:58 57 36 00 
E-mail: teknik@slagelse 
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Afbrænding af Bål < 200 liter (Rent træ)
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