
 
 
 
Justitsministeriet 
Slotholmsgade 10 
1216 København K 

København, den 23. november 2016  
PEP/kdj 

 
Nærværende høringssvar er sendt pr. mail til jm@jm.dk  
 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. (sagsnr. 2016-5002-0029)  
Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 3. november 2016 fra Justitsministeriet modtaget  
høring over udkast til bekendtgørelse om våben of ammunition m.v. og har i den forbindelse følgende  
bemærkninger.    
 
Først anerkender vi følgende ændringer: 
§24 stk. 3: Afskudte patronhylstre ikke finder anvendelse samt tilføjelsen i § 42 stk. 3, som nu giver den 
erhvervsdrivende mulighed for at købe pistoler, revolvere, luft- og fjedervåben, lyddæmpere, optisk elek-
troniske sigtemidler fra private. 
  
Øvrige bemærkninger: 
§24 stk. 4: Jf. dette punkt må der maksimalt opbevares 10 stk. ”særlige farlige skydevåben” ….. I udkast til 
ny bekendtgørelse inkluderes vekselsæt i begrænsningen. Hverken vekselsæt eller vekselpiber har nogen 
særskilt funktion og bør derfor ikke tælle med som ”særlige farlige skydevåben”. 
 
§57 stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 4: Deaktivering af skydevåben: Teksten bør tilrettes så eksempelvis et side-
by-side våben kan gennemskæres tværs. Ellers kan en gammel hanebøsse teoretisk set stadig være funkti-
onsdygtig. Samtidig savnes en præcisering af hvilke dele af skæftet, der skal eller ikke skal gennemskæres. 
Der bør i bekendtgørelsen være en præcisering af dette.  
 
Bemærkninger til punkter, der ikke er ændret i udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.: 
§12: Det bør ikke være nødvendigt at meddele en erhvervsdrivende en generel tilladelse med hensyn til 
transport. Det ligger i den vandelsmæssige godkendelse. Reelt set betyder det, at såfremt en ansat i en 
virksomhed ikke har en særskilt transporttilladelse, kan denne person ikke transportere våben og ammuni-
tion jf. forhandlertilladelsen. Det bør ændres. 
 
§14: Et bestyrelsesmedlem for en skytteforening under DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidræts-
forbund kan tillade, at medlemmer af foreningen til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og  
øvelsesskydninger transporterer: Her bør tilføjes samt til og fra våbenhandler og bøssemager. Som be-
kendtgørelsen ser ud i dag kan et bestyrelsesmedlem transportere våben til en konkurrence men ikke til  
en reparation hos en våbenhandler eller bøssemager. Det giver ikke nogen mening, derfor bør det ændres. 
  
Danmarks Våbenhandlerforening stiller sig naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger eller 
spørgsmål til ovennævnte.  
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Våbenhandlerforening    
 
Nils Juul Larsen                         Poul Erik Pedersen 
Bestyrelsesformand                 Direktør 
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