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Absurd fyrværkerilov
Begræns perioden for salg og affyring af fyrværkeri, lige som man gør i flere andre lande

 Af formand Anker L. Warncke
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Vi nærmer os julen med alle dens stearinlys 
og dufte – en tid, hvor MCS’ere ofte bliver 
ekstra isolerede i forhold til familien.

Det er godt for miljøet, at bly i bl.a. brænd-
stof, haglpatroner og de fleste andre steder 
er forbudt, ligesom det er et virkeligt gode, 
at partikelfiltre er påbudt i dieselkøretøjer.  
Men når talen er om fyrværkeri, er lovgiv-
ningen inkonsekvent og nærmest absurd.

Optakten til jul og nytår starter med lovligt 
salg af fyrværkeri helt fra 1. december, og 
det fortsætter året ud.

Fyrværkeri er ikke omfattet af deklara-
tionspligten, hvorfor forbrugeren ikke har 
en kinamands chance for at kende indhol-
det af de kemikalier, der er i fyrværkeriet. 
Alt fyrværkeri er skadeligt for miljøet, men 
pga. den manglende deklarationspligt kan 
man altså ikke se, hvilket produkt der er 
mindst skadeligt.

Velklædte, cigarrygende familiefædre an-
tænder mange millioner sole, raketter, ki-
nesere, kanonslag, batterier m.m. med det 
resultat, at tonsvis af farlige stoffer ligger i 
en tæt tåge over vort plagede land.

Bariumnitrat, kobberdioxid, strontium, 
hexachlorbenzen (HCB), natrium, alumi-
nium, titan samt tungmetallerne bly, kvik-
sølv og cadmium er nogle af de stoffer, der 
anvendes i fyrværkeri.

Mange af stofferne er mistænkt for at være 
kræftfremkaldende eller sundhedsskadelige 
på anden vis, og de er da også forbudt at 
anvende, men alligevel optræder de ofte i 
fyrværkeri.

Beredskabsstyrelsens kemiske laboratorium 
beskæftiger sig med, om kemikalierne sen-
des med raketter højt op i luften – men de 
miljømæssige konsekvenser tager de sig 
ikke af. Når raketterne stiger højt til vejrs, 
falder de mikroskopiske partikler ikke ned 
på affyringsstedet – til gengæld kan naboen 
få fornøjelsen. Forstå logikken, hvem som 
kan.

I USA er der borgergrupper, som forsøger 
at få fyrværkeri forbudt. De mener, at de 
mikroskopiske partikler fra forbrændingen 
kan skade helbredet.

MCS Foreningen er enig i målet om et 
fyrværkeri-forbud, men vi ved også, at det 
formentlig er urealistisk.

Vi vil i stedet bede vores politikere om at 
rette blikket sydpå til vores tyske naboer, 
hvor det kun er tilladt at sælge og af-
fyre fyrværkeri én eneste uge om 
året – nemlig mellem jul og nytår.

En lovændring med tysk forbil-
lede vil være næstbedste løsning.

Glædelig jul og godt nytår!


