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Hvor må man lave bål og bruge grill  
og kogeblus?

Friluftsliv og turisme 06.01-106 Juni 2018

Glæden ved kogekaffe, snobrød, 
bålpandekager, ristede pølser, varm 
suppe i vinterkulden og flammer fra 
et bål i sommernatten er for mange 
en stor del af glæden ved naturen. 
Men hvad er reglerne for at lave bål 
egentlig – hvor må man som gæst i 
naturen lave bål uden at have 
spurgt ejeren først?

Det er mark- og vejfredsloven, der 
giver befolkningen ret til at færdes 
på veje og stier i det åbne land, 
mens det er naturbeskyttelsesloven, 
der giver ret til at færdes og opholde 
sig i skove, klitter, på strande og på 
udyrkede arealer. 

Hverken mark- og vejfredsloven el-
ler naturbeskyttelsesloven siger 
imidlertid noget om muligheden for 
at lave bål og bruge grill. Der er 
næppe noget grundlag for at fortol-
ke den adgangsret, som de love gi-
ver os, til også omfattende det at la-
ve bål, bruge gasblus, grill og anden 
åben ild.

Adgangsbekendtgørelsen, der har 
hjemmel i naturbeskyttelsesloven, 
fastslår da også udtrykkeligt, at det i 
skove, på udyrkede arealer og på be-
voksede klitfredede arealer ikke er 
tilladt at tænde bål eller bruge åben 
ild. 

Bål på stranden
Når det gælder strande, så står der 
ikke noget forbud mod bål m.v. i 
adgangsbekendtgørelsen. Det for-
hold, at adgangsbekendtgørelsen ik-
ke indeholder et forbud mod bål, 

betyder imidlertid ikke, at man har 
ret til at lave bål på stranden i med-
før af naturbeskyttelsesloven. Ret-
ten til at lave bål på stranden skal 
findes i nogle ældre regler.

Strandgangsretten, som færdselsret-
ten til kyststrækninger tidligere 
kaldtes, går tilbage til Jyske Lov, og 
der er formentlig tradition for, at 
strandgangsretten også giver ret til 
at lave små bål m.v. Det accepteres i 
alt fald stadig i vidt omfang i praksis 
– både på den ubevoksede klitfrede-
de strandbered langs den jyske vest-
kyst og på øvrige kyststrækninger. 
Traditionen er formentlig også så 
langvarig, at man kan sige, at der er 
tale om en retssædvane.

Bål i skove
I skove må man som udgangspunkt 
ikke i kraft af adgangsreglerne lave 
bål og bruge åben ild. Det er imid-
lertid en anden sag, hvis ejeren af 
skoven giver lov. Så må man selvføl-
gelig gerne. De steder, hvor der er 

Lyse sommernætter og bål i naturen passer godt til hinanden. 
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På den ubevoksede strandbred er der tra-

dition for, at man må grille og lave mindre 

bål. 
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indrettet bålsteder og grill til skov-
gæsternes benyttelse, har skovejeren 
implicit givet lov. Det er tilfældet i 
mange af Naturstyrelsens skove. 
Det skal imidlertid være tydeligt, at 
faciliteterne er beregnet til alminde-
lig brug. At nogle har lavet et ulov-
ligt bål et sted, giver ikke andre ret 
til at fortsætte med det.

Brandværnsmæssige regler
Når man laver bål og bruger åben 
ild i naturen, skal man overholde 
nogle brandværnsmæssige regler. 
Både den bekendtgørelse, der kaldes 
ordensbekendtgørelsen, og den, der 
kaldes afbrændingsbekendtgørelsen, 
indeholder sådanne regler.

Efter ordensbekendtgørelsens § 12 
er det således forbudt at tænde bål, 
hvis det kan medføre fare eller 
ulempe for forbipasserende. Ifølge 
afbrændingsbekendtgørelsens § 3 
skal der udvises forsigtighed ved 
enhver aktivitet, der indebærer brug 
af åben ild, og bål og grill m.v. må 
ikke bruges, hvor der er brandfare. 
Man skal også sikre sig sluknings-
muligheder i tilfælde af, at det alli-
gevel går galt.

Bål m.v. skal efter afbrændingsbe-
kendtgørelsens § 4 være under pas-
sende opsyn, indtil ild og gløder er 
slukket, så der ikke er fare for, at 

der efterfølgende opstår en brand. 
Røgen fra bålet må efter afbræn-
dingsbekendtgørelsen heller ikke 
være til væsentlig ulempe for omgi-
velserne.

De brandværnsmæssige regler føl-
ger således det, som de fleste fri-
luftsmennesker synes, er sund for-
nuft. Men når de fremgår af lovgiv-
ningens regler, kan man imidlertid 
også blive straffet for ikke at over-
holde dem.

Lasse Baaner, Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi
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På Naturstyrelsens lejerpladser er der indrettet bålsteder, hvor man kan få varmen fra et 

bål og lave mad. 
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