
Afbrænding af frøgræshalm 
Det er tilladt at afbrænde frøgræshalm på arealer, hvor der skal høstes frø i det 
efterfølgende år. 

Forholdsregler ved afbrænding 
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. 

Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer 
retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig 
ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes. 

Kommunalbestyrelsen 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 

Brandmyndighederne/brandinspektøren giver oplysninger om forbud mod afbrænding i 
lokalområderne. 

Afstandskrav 
Ved afbrænding skal der mindst være følgende afstande: 

30 m fra bygninger med hårdt tag m.v., brændbare afgrøder, mejetærskere og 
andre maskiner.  
100 m fra bygninger af træ og bygninger med letantændeligt tag, fra nåleplantager, 
lyngarealer og lignende områder, samt fra stakke og andre oplag af træ, brændsel 
eller andet brændbart materiale.  

Disse afstande skal fordobles, hvis vinden bærer fra mark mod de nævnte emner. 

Brandbælte 
Ved marken skal der etableres et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for 
halm og herefter pløjet. Etablering af brandbælte kan undlades, hvis arealet støder op til 
rodfrugter, grønt græs eller pløjede arealer. 



Andre forhold 

Afbrænding må gennemføres fra solopgang til senest 1 time efter solnedgang.  
Afbrænding skal påbegyndes mod vinden.  
Afbrænding må ikke gennemføres i stærk blæst.  
Hold opsyn indtil ilden er slukket.  
Hav et slukningsberedskab parat, f.eks. en gyllevogn eller til nød en marksprøjte.  

Afpudsning, et alternativ til afbrænding 
En tæt afpudsning af stubrester straks efter høst af frøgræs er et godt alternativ, som kan 
benyttes, hvor halm ikke må eller ikke ønskes afbrændt. Den afpudsede masse bør straks 
fjernes fra arealet for at sikre en god effekt på næste års frøudbytte. Det er også muligt 
efter vejring/tørring af den afpudsede masse i 4-6 døgn at afbrænde massen, hvis det er 
godt tørt. Også her skal man sikre sig, at der ikke er afbrændingsforbud. 

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

De lokale brandmyndigheder/brandinspektør bør kontaktes inden afbrændingen 
påbegyndes 


