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Fem gode råd om brug af grill og bålplads  

Brandvæsenet i Danmark rykker hvert år ud til over 300 brande 
forårsaget af grill, bål og bortkastet aske. Følg de gode råd fra Dan-
ske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen og undgå, at grill og bål bliver til 
brand.  
 
Grillsæsonen er over os, og der tændes flittigt op med kul og gas rundt om i 
landet. I langt de fleste tilfælde er grill og bål lig med hygge, men i nogle si-
tuationer går det desværre galt.  
 
Beredskab Øst rykkede i 2020 ud til over 27 brande som følge af uforsigtig 
brug af grill med videre. Bortkastet aske er den helt store synder, der tegner 
sig for næsten 70 pct. af de formodede årsager til brandene.  
 
- Der tegner sig desværre et mønster i forbindelse med brande forårsaget af 
grill og bål. Bålfadet er for tæt på brændbart materiale, og der bliver brugt 
forkert optænding. Derudover får mange ikke slukket asken og kulresterne 
ordentligt, inden de smides ud. Det kan tage over et døgn, før aske og kulre-
ster er helt kolde og kan smides i affaldsbeholderen, siger sekretariatschef 
Ole Gregersen. 
 
Følg disse fem gode råd om brug af grill eller bål, og minimer risikoen for, at 
grillaftenen ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:  
 
• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er 

sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke  
• Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for 

kulilteforgiftning, som er livsfarligt  
• Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får 

fat i tørt buskads, dugen eller andet brændbart, og du kan køle huden, 
hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter 
efter brug  

• Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – 
generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og an-
det, der kan brænde  
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• Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller 
forlader bålpladsen - det kan tage over et døgn, før asken og kulre-
sterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage  

 
Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og 
slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller af-
montere regulatoren efter brug.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Udviklingen i antallet af 
udrykninger på landsplan 
til brande i forbindelse 
med brug af grill og bål, 
2016 – 2020. Kilde: Be-
redskabsstyrelsen. 
 
 
 

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved for-
brændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de al-
mindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp. 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
 
 
Ole Gregersen 
Sekretariatschef 
Direkte telefon: 45 20 11 23 
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