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Hvert år er der med den nuværende lovgivning hele seks dage omkring nytår, hvor al logik omkring 

henkastet affald og miljøforurening er sat ud af spil. I disse dage er det fuldt lovligt at sende raketter og 

andet fyrværkeri op i luften, som bliver til affald i det sekund, de sprænger, hvorefter det bliver spredt ud 

over gader og stræder, i naturen og som udledes til miljøet. Selvom flere danske importører er gået over til 

plastfrit fyrværkeri, så efterlader fyrværkeriet fortsat store mængder affald i form af pap og papir samt 

skadelige kemikalier og tungmetaller. 

 

Der er et stort behov for at skærpe reglerne for privates brug af fyrværkeri. Dette kan gøres på flere måder: 

- Fuldt forbud mod køb og affyring af fyrværkeri for private, så fyrværkeri er forbeholdt 

professionelle fyrværkere. 

- Forkorte perioden, der må sælges og affyres fyrværkeri fra nuværende seks dage til fx to dage – 

den 31/12 og 1/1. 

- Indføre afgrænsede affyringszoner, så de der ikke ønsker at være i nærheden af fyrværkeri kan 

undgå det. 

- Indføre ”fyrværkeri-fri” områder i byerne, hvor det er forbudt at affyre fyrværkeri. 

 

Danskerne ønsker begrænsning på fyrværkeri 

De seneste undersøgelser af danskernes holdning til fyrværkeri tyder på, at mange danskere er enige i, at 

reglerne for brug af fyrværkeri bør strammes. I en analyse foretaget af COOP i 2021 svarede 45 procent af 

de adspurgte, at de gerne ser, at det kun er professionelle fyrværkere, der må affyre krudt nytårsaften på 

udvalgte steder. Ligeledes viste en måling foretaget af Megafon i 2019, at hele 74 procent af de adspurgte 

ønskede at perioden, hvor man må affyre fyrværkeri, blev forkortet fra seks til to dage. Den faldende 

opbakning til fyrværkeriet viste sig også i en analyse fra Dansk Erhverv i 2021, hvor tendensen er, at færre 

private køber fyrværkeri.  

At mange danskere ønsker en begrænsning på fyrværkeri understøttes også af, at der hvert år omkring 

nytår bliver indgivet borgerforslag omhandlende begrænsning på fyrværkeri. Faktisk hele 20 borgerforslag 

siden muligheden for borgerforslag blev indført i 2019, som i alt har fået 82.750 underskrifter. Ét 

borgerforslag blev behandlet i Folketinget i januar 2021, men blev forkastet af et flertal i Folketinget.  

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/naeste-nytaar-bliver-bedre-naturen-importoerer-dropper-fyrvaerkeri-med
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