
Bål
Merke 5. Bålmerke
Krav 1. Lære reglene for båltenning/slukking (når/hvor/sikkerhet) 

2. Lage en bålplass og sanke opptenningsved/ved
3. Kunne tenne bål med kun fyrstikk og kvist
4. Koke opp vann på bål

Varme+luft+brennbart stoff
Tre ting er nødvendig for at 
noe skal brenne: varme, 
 oksygen (luft) og et brenn
bart stoff. Fjerner vi 
lufta kveles flammene og 
brannen slukkes, f.eks. 
hvis vi legger et ullteppe 
over et brennende plagg 
eller en metallbøtte over et lite bål. Vann 
både kveler og kjøler ned, mens brann
slukingsapparat, sand og jord kveler. 
De fleste stoffer er brennbare ved høy nok 
temperatur. Tre brenner ved ca. 300°C. 

Regler for båltenning
Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs på 
slik måte at det kan føre til brann. Bål må 
ikke forlates før det er fullstendig slokt.
Det er ikke lov å tenne bål i skog og mark i 
tiden fra 15. april til 15. september. Noen 
sted er er det forbudt ellers også.

Sted for bål
Gjør hva du kan for å unngå brann og skade 
på folk og natur. Avgrens bålet med steiner. 
Ha alltid vann nær. Tenn ikke bål i sterk vind.
Husk at bålglør kan blåse et stykke med 
vind en før de slukner, bygg bål i le. Ikke 
bygg større bål enn du har kontroll over, 
bruk bålvakt. Vit hvordan du skal greie å 
slukke en evt. brann FØR du tenner opp.
Velg alltid et underlag som ikke kan ta fyr, 
slik som stein, grus og sand. Mose, torv, røt
ter o.l. under bålplassen kan ulme i mange 
dager før flammene blusser opp igjen. 
Bruk helst en gammel bålplass. 
Lag ikke bål på svaberg eller fjell, berget kan  
få svarte merker og sprekke.
Slukk bålet godt med vann. Rydd opp.

Egnet ved og tenning av bålet
Ta med opptenningsbriketter, eller en vann
tett opptenningspose med fyrstikker, never 
og småved/flis, eller «opptenningskubber»: 
Melke kartong med tynn ved, flis, litt avis og 
noen lysstumper. Kvae, spikkeflis, tørre kon
gler og never er også godt til opptenning. 
Fuktig ved, f.eks. greiner på bakken, gir mye 
røyk. Ta med tørr ved hjemmefra eller finn 
tørr ved i skogen. Vi har lov til å sanke brensel 
i utmark, men ikke hogge trær grunneier kan 
bruke. Bruk never fra døde trær. Sank ved til 
både opptenning og ved likehold av bålet.
Flis opp pinnene. Ulike treslag: Einer, dverg
bjørk og bjørkeris inneholder olje som bren
ner selv om det er vått. Gran: De nederste, 
døde greinene på stammene er som regel 
tørre og egner seg godt til bål. Furu: tørre 
kvister og greiner, ofte våtere enn gran. Gam
le tørrfuruer er viktig for mange fugler og 
innsekter, så prøv å unngå dem. Bjørk: never. 
Dvergbjørk brenner godt. Einer: tynne, tørre 
kvister til opptenning, våte kvister som er 
spikket opp. Selje: brenner godt, også når våt 
utenpå. 
Tennstål, lighter, forstørrelsesglass og islinse 
kan også brukes til å tenne bålet. 

Bygge bål
Start med små kvister og annet lett til anten
nelig materiale, bygg på med tørre større 
kvister og ved etter hvert.

Koking av vann
Bruk kjele, hermetikkboks e.l. på bålet. Legg 
lokk på kjelen, da koker vannet raskere. 
Evt. brett kokekar av papp, papir eller ne
ver. Lag bålet på en steinhelle, la det brenne 
nest en helt ned, kost vekk glørne og sett det 
improviserte kokekaret på steinen. Eller legg 
varme steiner i kokekaret. Ki
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Pyramidebål 
• bark, gras, papir o.l. innerst
• tynne, tørre kvister i pyramide 

rundt, tenn på
• når bålet tar fyr: mat ild

en med flere tynne og 
tykkere kvister og tynne 
og tykke vedkubber, i pyramide rundt

Bålet egner seg som «kosebål», grille pølser e.l. 
eller henge en kaffekjel over bålet i en trefoting.  
Bålet er litt ustabilt og kan lett rase sammen.

Pagodebål 
• legg to ved kubber parallelt, 

med avstand ca. 20 cm.  
Legg to nye vedkubber 
på tvers, to på tvers av 
dem igjen osv. så de 
danner en pagode 

• sett mindre pinner på høykant inni pa
goden, gjerne i en pyramide med opp
tennings materiale innerst.  

Denne båltypen brenner raskt og kraftig og 
egn er seg godt når man f. eks. skal ha en stor 
bålgryte med masse mat. Bålgryten henger 
man da gjerne over bålet i en trefoting.

Friluftsbål/Vinterbål
• grav en stor grop i snøen, med plass til bål 

og folk, tramp snøen hard
• legg lange og tykke vedkubber tett i tett i 

ett lag, så et nytt lag på tvers oppå. Legg 
evt. flere lag, de våteste kubbene nederst.

• lag et mindre (pagode)bål oppå øverste 
lag. Tenn bålet fra toppen.. 

Vær forsiktig og følg godt med, så kan du sette 
en bålgryte med mat direkte oppå vinterbålet.

Stjernebål 
• flis opp vedkubbene med en øks/kniv
• legg 56 vedkubber i en 

stjerne formasjon
• legg småflis til 

opptenning i 
midten

Når bålet bren
ner godt, kan 
man sette en bålgryte 
med mat oppå vedkubbene. Etter hvert som 
vedkubbene brenner opp innerst, skyver man 
de forsiktig innover mot sentrum.
Alle bilder: MichaelPhilip/Wikipedia

Jegerbål / Jamboreebål
• sett to store stei

ner/store vedstok
ker med samme 
høyde på siden av 
hverandre

• lag et lite bål med små tørre kvist på langs 
mellom steinene/stokkene

• sett kokekar/stekepanne oppå

Nying 
• egnet leirplass: inntil en fjellvegg/stein med  

svakt overheng mot der du sitter/ligger
• bruk tre store og tørre furu eller granstok

ker, gjerne opphugget i flatene
• legg to stokker på bakken med litt avstand
• legg opptenning/småved i mellomrommet
• legg to tverrpinner på tvers nær end

en av de to store stokkene
• legg en tredje stor 

stokk oppå 
tverr
pinnene.  

God til å 
holde varmen 
gjennom natta. Let 
frem en solid beholdning ved som legges 
innenfor rekkevidden av der du ligger. Har 
du tykke nok stokker i bunnen vil dette bålet 
brenne hele natten gjennom.

Kokeplatebål/kubbebål
• Finn en stor, rund og tykk vedkubbe som 

står stødig på høykant
• Hugg, skjær eller sag 

hakk kløfter.
• Legg spon e.l. i kløftene, 

tenn på. 
Sett kjele rett på toppen av 
kubben. 

V-bål/plogbål
• legg to vedstokker i en V, i retning slik at 

vinden blås er inn i Ven
• lag et lite pyramidebål innerst i en Ven, 

legg etter hvert mindre vedpinner litt mer 
horisontalt

• legg to ferske, litt tykke greiner oppå Ven 
til stekepanne e.l.

Vbål eller plogbålet brukes gjerne når man er 
få personer og ønsker å lage mat på bålet.  


