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Tre sager, der burde være afklaring på i JM, men som stadig mangler at blive
sendt i høring
1. Udfordring – lyddæmpere
Status (Justitsministeriet og MSJ):
Det er besluttet at efterkomme ønsket, så der ikke længere skal tilladelse til den enkelte lyddæmper.
Ændringen af våbenbekendtgørelsen skulle være sendt i høring i maj, med forventet gennemførelse pr. 1. juli.
Det er ikke sket, hvorfor vi stadig afventer både en høringsproces og at DJ bliver inddraget i forbindelse med en
fælles udmeldelse.

2. Opbevaring af røgsvagt krudt fra to til fem kg
Status (Justitsministeriet og MSJ):
Det er besluttet at efterkomme ønsket om 5 kg krudt.
Ændringen af våbenbekendtgørelsen skulle være sendt i høring i maj, med forventet gennemførelse pr. 1. juli.
Det er ikke sket, hvorfor vi stadig afventer både en høringsproces og at DJ bliver inddraget i forbindelse med en
fælles udmeldelse.

3. Halvautomatiske rifler
Status (Justitsministeriet og MSJ):
… der er grundlag for, at der fremadrettet vil kunne meddeles tilladelse til op til to salonrifler til brug for
regulering. Justitsministeren har som følge heraf godkendt en fremtidig praksis, der er som følger:
A. Fremadrettet vil der til regulering kunne meddeles tilladelse til maksimalt to halvautomatiske
salonrifler.
B. Derudover kan der meddeles tilladelse til én halvautomatisk riffel i en kaliber egnet til jagt på større
vildt, som man både vil kunne benytte til jagt i udlandet og i Danmark.
C. Patronbegrænsningen skal ikke længere udføres på skydevåbnet, men derimod på riflens magasin, så
våbnet både kan bruges i Danmark og udlandet. Samtidig ændres den samlede begrænsning fra to til tre
patroner i alt (to i magasinet – én i kammeret). OBS: Det er kontrolleret hos MST, at MST anbefaler
denne ændring af jagtloven.
D. Eksisterende tilladelser til halvautomatiske rifler i mindre kaliber eller til mere end én riffel i større
kaliber vil være gyldige, indtil tilladelsen udløber.
Inden denne ændring sendes i offentlig høring, bliver DJ inviteret til en uformel høring, så vi kan kommentere
på sagen inden. Det er stadig ikke sket, hvorfor vi afventer både en uformel og formel høringsproces.
Jeg har anbefalet, at man fra ministeriets/ministerens side melder meget klart ud om baggrunden for, at man
ikke længere ønsker små kalibre i halvautomat hos jægerne. Det skal fremgå krystalklart, at det hverken er
Danmarks Våbenhandlerforenings eller DJ’s ønske.

Øvrige punkter i våbenpakken
DEMONSTRATION AF SKYDEVÅBEN PÅ GODKENDTE SKYDEBANER
Ansvar: Danmarks Våbenhandlerforening
Udfordring:
Det har i mange år været almindelig praksis, at forhandlere etc. har afholdt demonstrationsskydninger for
brugere (ved overvågning af godkendte skydeinstruktører) på godkendte skydebaner. Der er aldrig krævet
forhåndstilmelding og godkendelse af deltagere ved disse arrangementer. Afholdelsen af disse arrangementer er
altid forløbet uproblematisk.
En praksisændring i juni 2018 har nu betydet, at branchen er afskåret fra denne mulighed, da myndighederne
begyndte at kræve, at alle personer forhåndsgodkendes i hvert enkelt tilfælde. Udover at dette
uhensigtsmæssigt afskærer våbenejere fra at afprøve et våben før et køb, koster det stor omsætning og
arbejdspladser i den danske våbenhandlerbranche, der som den eneste i EU er ramt af denne praksis.
Løsning:
Lovgivningen bør give mulighed for, at politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til på godkendt
skydebane at fremvise, demonstrere og overlade våben og ammunition m.v.
Våbnene overlades kun til personer, som foreviser våbentilladelse, jagttegn eller medlemsbevis med
våbenpåtegning eller til en godkendt skydeinstruktør, der får våbnet udleveret, hvis det er en
jagttegnsaspirant, som ønsker at prøve et våben (§ 20). Våbnene er under afholdelsen af demonstrationen under
konstant tilsyn (§ 25) fra enten den fremvisende eller personale fra den skydebane, hvor demonstrationen
afholdes.
Tilladelsen bør endvidere give mulighed for på godkendte skydeanlæg at demonstrere og prøveskyde de i
tilladelsen anførte våben og ammunitionstyper, herunder at overlade disse til tredjemand i tidsbegrænset
omfang, såfremt denne er under konstant opsyn af tilladelseshaver.

EU-VÅBENPASSET
Ansvar: Danmarks Jægerforbund
Det europæiske våbenpas gør det simpelt for EU borgere, der ønsker at transportere og besidde skydevåben
under rejse i to eller flere medlemsstater med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning.
Med indførslen af EU-våbenpasset i Rådets direktiv af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben
(91/477/EØF) og den senere introduktion af det lille blå pas i dansk lovgivning den 9. december 1992, blev det
med ét nemmere at rejse med våben i Europa. Derudover blev administrationen for både politi og toldere
væsentligt reduceret, da det nu ikke længere var nødvendigt at udstede nye papirer, hver eneste gang en
jæger eller sportsskytte skulle medbringe våben til andre medlemsstater.
Udfordring – glatløbede haglvåben
Glatløbede haglvåben kan imidlertid kun indskrives i EU-våbenpasset for et år ad gangen, da ”tilladelsen” til
glatløbede haglvåben – jagttegnet – kun er gyldigt for én jagtsæson ad gangen og dermed kun godkendes af
politiet til at anvende og bære disse våben for ét år ad gangen.
I sig selv en ganske rationel forklaring på et årligt tilbagevendende irritationsmoment for mange jægere, da
tilladelser til jagtrifler og konkurrencevåben udstedes for en periode af henholdsvis 10 år og 5 år.
Løsning
Med begrundelsen i at alle jægere årligt vandelsgodkendes i forbindelse med udstedelse af nyt jagttegn, vil vi
anbefale, at glatløbede haglvåben, ligesom rifler, kan optages i våbenpasset for en periode matchende
våbenpassets levetid på fem år.
Det er vores opfattelse, at arbejdsbyrden for politiets administrative centre vil kunne reduceres væsentligt
uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Udfordring – lyddæmpere
Lyddæmpere blev i maj 2014 lovlige at anvende til jagt i Danmark, ligesom de allerede var det i henholdsvis
Norge, Sverige, Finland og England. I Tyskland er lyddæmperen indtil videre tilladt i seks delstater, men alt
tyder på, at de resterende delstater hurtigt følger med.
Med det stigende antal lande, der tillader brugen af lyddæmpere, kommer der en naturlig øget interesse i at
medbringe disse og med denne stigende interesser medfølger endnu en unødvendig administrativ opgave at
pålægge politi og toldvæsner, når man i Danmark ikke kan indskrive lyddæmperen i EU-våbenpasset.

I det nuværende EU-våbendirektiv er det op til de enkelte medlemsstater, hvorvidt man ønsker at skrive
lyddæmperen ind i våbenpasset. England har f.eks. gjort det i flere år, hvorimod Norge har valgt slet ikke at
kræve våbentilladelse til lyddæmpere, da der ikke er tale om en essentiel våbendel.
Løsning
Lovgivningen bør opbygges sådan, at der ikke kræves særskilt tilladelse til lyddæmpere til våben, som jægere
og skytter har tilladelse til, hvilket ser ud til at lykkes.
Derfor foreslår vi, at lade lyddæmperen optage i EU-våbenpasset og på den måde hjælpe til at minimere den
administrative arbejdsbyrde i politiets administrative centre samt gøre det mindre kompliceret for den
almindelige våbenejer.

PRAKSIS OMKRING VEKSELPIBER
Ansvar: Danmarks Jægerforbund
Udfordring
Jf. § 7 i Cirkulære om våben og ammunition er det praksis, at i tilladelser til vekselpiber er det specificeret
hvilket system, disse skal anvendes til. Hvordan og hvorfor denne praksis er opstået, er uvist.
Dette giver udfordringer, når jægeren har flere systemer som vedkommende veksler imellem. F.eks. kan en
jæger godt have flere systemer, til hvilke der anvendes samme pibe.
Hele naturen i de modulopbyggede systemer er, at man som jæger kan løse flere opgaver med færre våben
ved at veksle imellem forskellige kalibre og systemer; således sker det også i praksis.
Løsning
Fjern denne begrænsning.

REGISTRERING AF VÅBEN TIL FLERE AKTIVITETER
Ansvar: Danmarks Jægerforbund
Udfordring
I dag skal man ved ansøgning om våbentilladelse ved politiet angive, om våbnet skal anvendes til jagt,
konkurrence eller andet. Denne differentiering er fastsat, da man i dag ikke kan anvende et jagtvåben til
konkurrence eller erhverv, såfremt tilladelsen på våbnet er givet til jagt.
En jæger/sportsskytte, der skyder flugtskydning, går på duejagt og arbejder som professionel reguleringsjæger
kan komme ud for at måtte erhverve tre identiske glatløbede haglvåben, da det samme våben ikke må anvendes
til alle tre aktiviteter.
Denne udfordring vil, hvis den bliver håndhævet af politiet, i høj grad ramme professionelle jægere,
reguleringsjægere, jagttegnskursuslærer m.fl. Det betyder også, at der bliver flere våben i samfundet med
denne unødige bureaukratiske regel.
Løsning
At gøre det muligt at kunne få tilladelse til mere end en aktivitet.

GENOPLADNING
Ansvar: Danmarks Våbenhandlerforening
Udfordring
For forhandlere af røgsvagt krudt er problemstillingen særdeles indgribende i deres daglige drift. Efter
ulykken i Seest er der strammet gevaldigt op på opbevaringskravene af røgsvagt krudt i fareklasserne 1.3C og
1.4C, hvilket for rigtig mange våbenforhandlere nærmest har umuliggjort deres opbevaring af røgsvagt krudt.
Kravene til opbevaring af røgsvagt krudt er i Danmark væsentlig skærpede i forhold til i Norge, Sverige og
Finland ligesom sikkerhedsafstandene, der kræves af de respektive styrelser, ligeledes er væsentlig skærpede.
Løsning

Med henvisning til ovenstående vil medlemmerne af Dansk Våbenforum anbefale en dialog med
Justitsministeriet, Sikkerhedsstyrelsen samt Beredskabsstyrelsen med henblik på en egentlig evaluering af de
danske krav til opbevaring på forhandlerniveau.

SKV
Ansvar: DGI Skydning
Udfordring
Med de nuværende regler vandelsgodkendes et medlem af en skytteforening efter maksimalt fem
prøveskydninger, og den optagende forening modtager besked fra politiet, hvis godkendelsen ikke kan
opretholdes.
Efterfølgende skal der søges for samme person igen ved følgende: Adgang til våbenboks, adgang til transport
af foreningsvåben, ansøgning om våbentilladelse og godkendelse til bestyrelsen.
Dvs. man kan reelt ansøge op til fem gange om tilladelse, hvorefter PAC skal undersøge vandelsforholdet, og
det vel at mærke hvor man skulle have reageret inden, hvis ikke forholdene var i orden.
Løsning
Det er vores opfattelse, at flere af disse godkendelser bør kunne bortfalde, og at dette vil lempe såvel
arbejdet for politiet (PAC) som for de frivillige i foreningslivet.

VÅBENSKABE
Ansvar: DGI Skydning
Udfordring
Skadeforsikringsudvalget i Forsikring & Pension (sammenslutning af De danske forsikringsselskaber) har
udarbejdet en sikkerhedsklassificering af låse og låsecylindre kaldet SKAFOR-godkendelse. Denne godkendelse
og den tilhørende testmetode blev fra udgangen af 2013 lukket, og efter 1. januar 2016 har man skulle – inden
man installerer våbenskabet – sikre sig, at våbenskabet er testet efter den europæiske standard EN 1143-1 og
har opnået klassifikationen grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil.
I våbenbekendtgørelsen er der kun nævnt den europæiske standard ”eller tilsvarende”. Denne formulering
medfører ofte mange misforståelser om, hvilke skabe der reelt kan anvendes.
Forsikring og Pension (F&P) og Rigspolitiet besluttede efter et møde den 25. september 2015 med bl.a.
Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening igen efter 31. december 2015 at angive
sikringsskabe testet efter den svenske sikkerhedsstandard SSF3492 (tidligere SS3492) og FG-norm 520:1 som
værende sammenlignelige med den europæiske standard EN 1143-1 grade 0.
Løsning
Ud fra denne beslutning anbefaler vi, at våbenbekendtgørelsens § 22 Stk. 3 tilføjes: ” … SSF3492, FG-norm
520:1…”, således § 22 stk. 3 fremadrettet lyder:
Stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller indtil 10 særligt
farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0, SSF3492,
FG-norm 520:1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Alternativt kunne definitionen af ”… svarer hertil”
beskrives i våbencirkulæret

TRANSPORT AF VÅBEN OG AMMUNITION
Ansvar: DGI Skydning og Dansk Skytte Union
Udfordring
Jf. § 12 i Våbenbekendtgørelsen er det nødvendigt at meddele en erhvervsdrivende en generel tilladelse med
hensyn til transport. Reelt set betyder det, at såfremt en ansat i en virksomhed ikke har en særskilt
transporttilladelse, kan denne person ikke transportere våben og ammunition jf. forhandlertilladelsen.
Løsning
I forbindelse med vandelsgodkendelse af personer, der er ansat hos Våbenforhandlere, bør der automatisk
meddeles tilladelse til transport af våben og ammunition.

Udfordring
Jf. § 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
øvelsesskyd-ninger transporterer. Denne paragraf meddeler ikke tilladelse til transport af våben og
ammunition til og fra våbenforhandler og bøssemager.
Løsning
Her bør tilføjes ”samt til og fra våbenhandler og bøssemager”. Som bekendtgørelsen ser ud i dag, kan et
bestyrelsesmedlem transportere våben til en konkurrence, men ikke til en reparation hos en våbenforhandler
eller bøssemager. Det giver ikke nogen mening, og derfor bør det ændres.

REGISTRERING AF VÅBEN, DER KAN ANVENDES TIL BÅDE SORTKRUDT OG
RØGSVAGT KRUDT
Ansvar: Dansk Skytte Union
Udfordring
I forbindelse med udvikling af aktivitetsområdet for sortkrudtforeninger, S&W klasse 56, Western- og
Terrænskydning, er det konstateret, at flere våbentyper, specielt bagladerpistoler/revolvere kan skyde med
både røgsvagt krudt og sortkrudt. Disse bagladerpistoler har indtil videre været godkendt enten som
sortkrudtvåben eller røgsvagt våben på hvert deres godkendelsesnummer.
Det er vores opfattelse, at det kun er en teknisk administrativ hindring, der gør, at det ikke allerede i dag er
muligt at registrere samme våben til flere aktiviteter, fordi systemet kræver en unik kategori på baggrund af
ammunitionens type.
Løsning
Vi skal anmode om, at disse våben fremover vil kunne godkendes på et og samme godkendelsesnummer, der
fortæller, at våbnet kan anvendes og er godkendt til begge krudttyper, og om der i den forbindelse er forhold,
der skal tages hensyn til.
DSkyU ser ikke en konflikt i forhold til Bekendtgørelse om våben og ammunition, idet der efter § 14 stk. 2 alene
omtales registrering af følgende:
”Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte
våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. §
43.”
Kommentar
Vi har tidligere uformelt vendt sagen i forskellige fora, hvor det ikke har givet anledning til spørgsmål.
Umiddelbart vil jeg ikke mene, at den skal over JM’s bord, men blot forelægges Rigspolitiet.

TILLADELSE TIL HAGLVÅBEN, DER KAN INDEHOLDE MERE END TO PATRONER
Ansvar: Dansk Skytte Union
Udfordring
Dansk Skytte Union har i forbindelse med godkendelse af Westernskydning som aktivitet et ønske om, at der i
særlige tilfælde kan anbefales haglvåben med flere end to patroner, som anført i Cirkulære om våben kapitel 2
§ 19. Det drejer sig specifikt om to våben: en Winchester Lever Action (haglgevær) model 1887/1901, der kan
indeholde fem patroner, og en Winchester Pump Action (haglgevær) model 1897/M12, der kan indeholde seks
patroner – begge udstyret med et enkeltladersystem.
Løsning
DSkyU foreslå, at der i Cirkulære om våben kapitel 2 §19 stk. 4 tilføjes et pkt. syv med følgende ordlyd: –
tilladelse til Winchester model 1887/1901 og model 1897/M12 kan kun gives efter forudgående forelæggelse for
Justitsministeriet.

Kommentar
DSkyU har i forbindelse med bilaterale forhandlinger om tilladelse til brug af halvautomatiske rifler og
haglgeværer fremført ovenstående ønske.

BLYHAGL
Ansvar: Dansk Skytte Union
Udfordring
Dansk Skytte Union har af Miljøministeriet fået udstedt dispensation til brug af blyhagl på et antal skydebaner i
Danmark i forbindelse med de Olympiske discipliner i flugtskydning, OL-Trap og Skeet, senest den 2. oktober
2019. I den forbindelse har Dansk Skytte Union i samarbejde med politiet udfærdiget en ansøgningsblanket,
hvorpå de enkelte skytter kan søge om tilladelse til at bære, besidde og eje blyhaglspatroner til brug for de
tidligere nævnte discipliner. Imidlertid forholder det sig sådan, at enkelte skytter, der kan opnå en
blyhaglstilladelse, ikke ønsker en sådan, men blot ønsker at skyde med blyhagl på banen. Der er derfor fra
foreningernes side et afklarende spørgsmål, om de må overdrage/sælge blyhagl til en person uden
blyhaglstilladelse, og hvordan overdragelse til den enkelte skytte skal ske ved et stævne eller træning.
Løsning
Dansk Skytte Union foreslå, at foreninger, der gør brug af skydebaner, der er omfattet af dispensationen, ved
stævner og træning kan sælge/overdrage blyhagl til den enkelte skytte. Eventuelt ikke forbrugt
blyhaglsammunition skal returneres til foreningen.

CO2-VÅBEN UNDTAGES FRA VÅBENLOVEN OG SIDESTILLES MED TRYKLUFTVÅBEN
Ansvar: Dansk Skytte Union
Udfordring
Dansk Skytte Union har siden 1999 anmodet om denne ændring. Teknologien har indhentet tiden, og i dag
anvendes primært trykluft som drivmiddel. Der findes dog fortsat enkelte CO 2-våben, 994 stk. i SKV-registeret,
hvoraf 183 er privatejede, og som anvendes i idrætsøjemed.
Jf. fast praksis - siden 1966, (CIS nr. 37 af 21/02/1966) har CO2-drevne luftvåben i kaliber 4,5 mm, 5,5 mm,
6,35 mm og 9 mm været omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og ikke våbenlovens § 1, stk. 2, litra a.
Undtaget fra forbuddet er:
a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,
b) kulsyredrevne hardball- og paintballvåben
I vores termer omfatter ”Luft- og fjederbøsser” som anført i våbenloven:
Luft: luftvåben (pistol- og riffel), der lades med komprimeret luft.
Fjeder: mekanisk (fjeder) betjent ladesystem.
Der er ikke anført nogen undtagelse for CO2drevne luftvåben.
På JM’s hjemmesiden er udførligt beskrevet, at ”Luft- og fjederbøsser” med kaliber på 4,5 mm og derunder er
tilladelsesfri for personer over 18 år.http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/vaaben/erhvervelsebesiddelse-og-anvendelse-af-vaaben/luft-og-fjedervaaben
Løsning
Dansk Skytte Union ønsker, at CO2-drevne luftvåben sidestilles med våbenlovens § 1, stk. 2, litra a eventuelt
med en tilføjelse i litra b, således at der kommer til at stå:
b) kulsyredrevne luftvåben og hardball- og paintballvåben,
eller reguleres af § 1, stk. 5
Kommentar
Det skal bemærkes, at det for Dansk Skytte Unions vedkommende kun gælder 4,5 mm (cal. 0.177), og at
anslagsenergien er tilsvarende trykluftsvåben, ca. 7,5 Kilojoule.
Det er os oplyst, at praksis jf. litra 2 blev ændret af JM, da våbenlovens formulering af § 1, stk. 2, litra b blev
ændret til at omfatte alle hardball- og paintballvåben uanset drivmiddel.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146509

Desværre var det ikke tilfældet for CO2-luftvåben, hvorfor kulsyredrevne luftvåben som idrætsredskab i kaliber
4,5 mm stadig er tilladelsespligtige.
Sagen blev rejst på seneste møde i JM og uddybet på foranledning af JM i en e-mail af 13. juni 2019.

ÆNDRING AF MINDSTEMÅL FOR GODKENDELSE AF TOTALLÆNGDE FOR
PISTOLER/REVOLVERE
Ansvar: Dansk Skytte Union
Udfordring
Dansk Skytte Union (DSkyU) fremsender hermed anmodning om at ændre Cirkulære om våben og ammunition
m.v. § 20 stk. 4 punkt 2), således at den nuværende mindste totallængde på 210 mm for pistoler/revolvere
ændres.
Baggrunden for ansøgningen er, at der for skytter, som dyrker skydedisciplinen IPSC-skydning med pistol og
revolver, i de senere år er sket en udvikling i sporten og våbnene på produktionslisten, som i stigende omfang er
begrænset til pistoler med piber under 5”, og at pistolerne/revolvernes maksimale længde således er ændret til
mellem 180-210 mm.
Dermed er danske skytter stærkt udfordret og har således over tid fået ringere forhold og færre valgmuligheder
for at vælge den pistol, de konkurrerer bedst med, end skytterne i andre lande, ikke mindst de lande vi normalt
sammenligner os med, Norden og EU. Dette medfører, at vores konkurrenter ved internationale stævner har
langt flere modeller og typer af sportspistoler at vælge imellem.
Det internationale verdensforbund ”International Practical Shooting Confederation” (IPSC) har udarbejdet en
altid gældende liste over pistoler og revolvere, der er tilladte. Våben bliver for at komme på listen testet for så
vidt om, de opfylder specifikke krav til sikkerhed, funktionsmåde og størrelse m.m. Listen ”IPSC Produktion
Handgun” revideres årligt.
Løsning
1. totallængde på pistol og revolvere i cirkulæret ændres fra 210 mm til 185 mm – et mål, som vil dække ca. 95
% af de pistoler og revolvere. der jf. produktionslisten kan anskaffes til skydedisciplinen IPSC.
2. at grænsen for håndvåben i cirkulæret sættes ved min. løbslængde på 100 mm ”3,9” for både pistol og
revolver, revolver målt til bagkant af tromlen, hvilket dækker 100 % pistoler og revolvere.
Kommentarer
DSkyU har 30. oktober 2018 fremsendt ovenstående ønske, ligesom det er genfremsendt 4. april 2019 i
forbindelse med bilaterale forhandlinger om tilladelse til brug af halvautomatiske rifler og haglgeværer og
ligeledes bragt i erindring 29. august 2018.

