
Ta’ snakken: 
Tænk dig om, 
når du fyrer af 
 
 

Kære forældre

Nytåret nærmer sig, og det betyder, at interessen for fyrværkeri stiger 

særligt blandt de unge. Mange af dem har svært ved at gennemskue 

konsekvenserne, og det er her, du kommer ind i billedet. En god dialog 

om brug af fyrværkeri og regler er nemlig vigtig - og derfor vil vi gerne 

klæde dig godt på til at ta’ snakken.

Københavns Kommune søsætter i år kampagnen ”Hva’ vil du helst? 

Tænk dig om, når du fyrer af!” for at øge de unges opmærksomhed om-

kring sikker og tryg håndtering af fyrværkeri i nytårsperioden. 

”Hva’ vil du helst?” er en populær leg blandt unge, hvor de opstiller 

skøre og obskure dilemmaer for hinanden, som aldrig er ligetil at svare 

på. Idéen er at anvende denne leg fra målgruppens dagligdag til at en-

gagere de unge i de dilemmaer, de står over for, når de omgås fyrværk-

eri. Her er ingen løftede pegefingre, men vi vil gerne sætte gang i tanker 

og snakke - både mellem dig og dit barn og de unge imellem.

Fem fremragende fyrværkeriråd 
1   Brug altid beskyttelsesbriller
2   Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
3   Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
4   Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
5   Gå aldrig tilbage til en fuser



Fem hurtige facts  
om fyrværkeriregler  

Hvornår må du fyre fyrværkeri af? 

Du må kun fyre fyrværkeri af mellem den 27. december og den 1. januar. 

Resten af året er det ulovligt og kan give en bøde på 500-2000 kr.

Hvor gammel skal man være for at fyre fyrværkeri af?  

Man skal være 18 år for at købe og fyre fyrværkeri af. Fra man er 15 år, kan 

man dog helt lovligt fornøje sig med knaldperler og stjernekastere. 

Hvilke konsekvenser er der for brug af ulovligt fyrværkeri?

Man må ikke købe, besidde eller fyre ulovligt eller hjemmelavet fyrværk-

eri af. Konsekvensen kan være en bøde på 500-2000 kr

Hvilke konsekvenser er der for at fyre fyrværkeri af mod andre?

I 2020 trådte ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene er blevet er 

blevet endnu hårdere. 

Straffen for at angribe personer i offentlig tjeneste - som eksempelvis 

politiet og beredskabet - er typisk fængsel i fire til ni måneder. 

Straffen for at udsætte almindelige borgeres liv og førlighed for fare ved 

at affyre fyrværkeri er typisk fængsel i 10 til 60 dage.  

Hvis man er mellem 15 og 18 år, kan det give en plet på straffeattesten

Hvor mange kommer til skade af fyrværkeri?

Sidste år fik 228 danskere fyrværkeriskader - heraf var 27 af skaderne  

alvorlige. Otte ud af ti af dem der kom til skade var drenge og mænd.  

Og to tredjedele af de tilskadekomne var under 26 år gamle. 

Det er særligt raketter, batterier og ulovligt fyrværkeri, der giver  

alvorlige skader.



Ta’ snakken:  
Hva’ vil du helst?
  

Dilemmaerne i legen ”Hva’ vil du helst?” er et godt værktøj til at få gang 

i snakken om store som små konsekvenser ved at træffe både de rigtige 

og forkerte valg, når det kommer til fyrværkeri – uanset om det drejer 

sig om dit barns egen eller andres sikkerhed og tryghed.

Husk at spørge nysgerrigt ind til deres valg. Der er ikke noget rigtig svar, 

men de fire dilemmaer kan sætte tankerne i gang omkring nogle af de 

konsekvenser, der kan være, hvis det går galt.

   
Hva’ vil du helst? 

Miste synet  
eller kun se vejrudsigten resten af livet?  

For altid høre en hyletone  
eller for altid høre Baby Shark? 

Gå tilbage til din eks  
eller gå tilbage til en fuser?

Game med én hånd  
eller aldrig spille andet end skak? 

   
Er det svært at få gang i snakken? Her er nogle spørgsmål, 

du med fordel kan tage udgangspunkt i:

→   Tænker du nogle gange over, hvad der kan gå galt, når du bruger fyrværkeri?

→   Hvordan kan du passe på dig selv og andre, når du fyrer af?

→   Hvad er grunden til, du ikke (altid) følger fyrværkerirådene- og reglerne?


