
 
 
 
 
Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
 
 
 
Nærværende høringssvar er sendt pr. mail til jm@jm.dk  

 
 
 

København den 19. januar 2016 
PEP/kdj 

 
 
Høringssvar vedrørende udkast til forslag om Lov om knive og blankvåben m.v.  
(sagsnr.:2014-1924-0141) 
 
Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 22. december 2015 fra Justitsministeriet modta-
get forslag til Lov om knive og blankvåben m.v. og har i den forbindelse følgende kommentarer og 
bemærkninger. 
 
Medlemsvirksomhederne i Danmarks Våbenhandlerforening har i en årrække stået model til en ræk-
ke retssager, der skyldes den nuværende knivlovgivning. Foreningen kvitterer for - efter det politiske 
skifte på Christiansborg, at være blevet taget seriøs i forbindelse med indholdet i knivloven, der nu 
har udmøntet sig i udkast til Lov om knive og blankvåben mv.    
 
Indholdet i udkast til den ny knivlov indeholder også nogle af de områder, som Danmarks Våben-
handlerforening har fremlagt i dialogen tidligere. 
 
Lovforslaget til den ny knivlov indebærer, at der principielt bliver et totalt forbud mod knive i natteli-
vet og i de kriminelle miljøer – hvilket Danmarks Våbenhandlerforening fuldt ud støtter op om. Det 
samme gælder lovforslagets indhold om forbud af knive ved koncerter, festivaler, fodboldkampe, 
byfester m.v.  
 
Når det drejer sig om den markante strafskærpelse i lovforslaget støtter Danmarks Våbenhandlerfor-
ening også fuldt op. 
 
Så langt så godt…. 
 
Efter Danmarks Våbenhandlerforenings opfattelse tilgodeser lovforslaget generelt politiet, jægere, 
fiskere, spejdere m.fl. Derimod indeholder lovforslaget en stramning for den almindelige borgers 
brug af knive til dagligdags formål. 
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Indholdet i lovforslaget er fornuftsstridigt for den almindelige borgers brug af knive til legitime for-
mål – det kan ikke være rigtigt, at lovforslaget skal ”tilgodese” ovennævnte brugergrupper på den 
almindelige borgers bekostning. 
 
Danmarks Våbenhandlerforening er dog af den opfattelse, at det fortsat skal være lovligt for helt 
almindelige borgere at kunne bære og anvende en lille lommekniv eller et multiværktøj til at vare-
tage helt almindelige (og dermed fredelige) dagligdags gøremål af praktisk karakter. Såfremt denne 
frihed fratages lovlydlige borgere, ser foreningen ikke dette som en liberalisering af knivloven –  
snarere tværtimod. 
 
Danmarks Våbenhandlerforening anbefaler på det kraftigste, at det i bemærkningerne til Knivloven 
præciseres, at små lommeknive og multiværktøjer dagligt bruges af mange retskafne borgere til reel-
le, ufarlige dagligdags gøremål, og at disse typer værktøj typisk har et bredere anvendelsesområde 
end til eksempelsvis jagt, fiskeri, outdooraktiviteter og lignende. Dermed kan disse også bruges til 
mange forskellige og pludseligt opståede praktiske gøremål.  
 
Danmarks Våbenhandlerforening ønsker, at det tydeligt præciseres i bemærkningerne, at det IKKE er 
intentionerne med Knivloven at kriminalisere kombinationen ”helt almindelig borger/lille lomme-
kniv/multiværktøj/offentlig sted”. Ydermere bør det præciseres, at det i sådanne tilfælde kan være 
vanskeligt at godtgøre definitionen på et anerkendelsesværdigt formål, men at der ved en vurdering 
af anerkendelsesværdige formål altid tages behørigt hensyn til parametrene: tid, sted, person, kniv-
type, eventuel kriminel baggrund, etc.  
 
Ligeledes anbefaler Danmarks Våbenhandlerforening, at det tillades at have en kniv liggende i sin bil i 
tilfælde af, at man eksempelvis skal skære en sikkerhedssele over i tilfælde af ulykke; aflive et større 
dyr, der er blevet påkørt eller lignende. 
 
Danmarks Våbenhandlerforening mener, at det er en ”ommer”, når det gælder den nye knivlovning 
for almindelig borgers brug af små lommeknive og multiværktøjer og deltager gerne i en ”hurtig” 
dialog om nævnte problemstilling i lovforslag til den ny knivlov. 
 
Danmarks Våbenhandlerforening opfordrer til – efter at den nye knivlov er trådt i kraft, at der løben-
de vurderes om den nye knivlov efterlever Justitsministeriets intentioner bag nævnte ændringer. 
Foreningen foreslår, at den nye knivlov evalueres efter et år i samarbejde med relevante interesseor-
ganisationer, eller øjeblikkeligt, såfremt der afsiges kendelser, der med al tydelighed strider mod 
lovens intentioner. 
 
Bemærkninger til lovforslagets §3, §4 og §5 
Danmarks Våbenhandlerforening iagttager, at følgende lovområder i knivloven er uændret i forhold 
til de gældende regler i våbenbekendtgørelsen m.v. 
 
§3  
Hjemmel til at Justitsministeren kan fastsætte regler for erhvervsdrivende – erhvervsmæssig handel 
samt om-annoncering. 
 
§4  
Hjemmel til at Justitsministeren kan fastsætte regler om ind- og udførsel. 
 
§5  
Tilladelser udstedt i medfør af loven - herunder anvendelse af digital løsning og regler for betaling af 
afgift for indgivelse af ansøgninger og tilladelser.  
    
 
 



Danmarks Våbenhandlerforening ser med stor tilfredshed, at Justitsministeren oplyser, at lovforsla-
get ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 
 
Danmarks Våbenhandlerforening stiller sig naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger eller 
spørgsmål til ovennævnte. 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Våbenhandlerforening    
 
 
Poul Erik Pedersen   Nils Juul Larsen 
Direktør    Bestyrelsesformand 


