Lyddæmpere:
Fra den 1. juli 2020 vil der af en tilladelse til riflede våben til jagtbrug fremgå, at tilladelsen samtidigt giver
mulighed for at erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere, der passer til det riflede våben.
Ændringen betyder, at der ikke længere skal søges om særskilt tilladelse, såfremt man til jagtbrug ønsker at
erhverve, besidde, bære og anvende en lyddæmper til sin riffel. Tilladelsen til lyddæmpere, der passer til
våbnet, følger riffeltilladelsens gyldighed, og mister dermed også sin gyldighed, hvis riffeltilladelsen
tilbagekaldes eller udløber uden at blive fornyet.
For personer, der ønsker at erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere til andre formål, vil det
fortsat gælde, at der skal ansøges om særskilt tilladelse hertil hos Politiets Administrative Center.
Overgangsordning
Jagttegnsindehavere, der den 1. juli 2020 har gyldig tilladelse til riflede våben til jagtbrug, kan – uagtet at
det ikke følger af riffeltilladelsen – i hele riffeltilladelsens gyldighedsperiode erhverve, besidde, bære og
anvende lyddæmpere til disse våben uden at søge særskilt tilladelse, jf. våbenbekendtgørelsens § 65. Når
riffeltilladelsen fornyes, vil det følge direkte af den nye tilladelse, at den også giver ret til lyddæmpere.
Prøveskydning:
Ændring af våbenbekendtgørelsen giver våbenhandlere mulighed for – uden at det kræver dispensation
eller anden tilladelse – at overlade skydevåben til potentielle købere med henblik på prøveskydning.
Våbenhandleren skal inden overladelsen sikre sig, at køberen er fyldt 18 år, har gyldigt jagttegn eller er
vandelsgodkendt via en skytteforening.
De våbentyper, der kan overlades, er våben, som er omfattet af skytteforeningernes skydeprogrammer, og
de våben som må anvendes til jagt i Danmark.
Overladelsen må kun ske på en skydebane, der er godkendt til brug af det pågældende våben, og
våbenhandleren skal notere i en logbog, til hvem våbnet overlades, hvornår og hvilket våben.
Der må højest foretages prøveskydning af to skydevåben pr. gang, og samme person må højest få overladt
skydevåben tre gange årligt.
Reglerne er udformet med henblik på at imødekomme branchens ønske om en mindre bureaukratisk
ordning, hvor der ikke skal søges om dispensation hver gang et våben skal prøveskydes.
Reglerne om overladelse i forbindelse med prøveskydning følger af våbenbekendtgørelsens § 20 a.
Udstilling af skydevåben på våbenmesser:
Ændringerne giver endvidere våbenhandlere mulighed for, at der kan søges om tilladelse til udstilling af
våben og ammunition på egentlige våbenmesser.
Messen skal afvikles i lokaler, der er godkendt af politiet, og der må udstilles våben fra den
erhvervsdrivendes sortiment med undtagelse af visse særligt farlige våben (herunder pistoler, korte
haglgeværer og fuldautomatiske våben).
Udstilling af våbnene skal foregå under en række vilkår, hvor bl.a. skydevåben skal være gjort
funktionsudygtige og forsvarligt fastlåst med stålwire. Udover de vilkår, der følger af de nye regler, kan
Politiets Administrative Center fastsætte yderligere vilkår i det konkrete tilfælde.

Reglerne herom, herunder de betingelser, der skal være opfyldt, følger af våbenbekendtgørelsens § 26 a og
våbencirkulærets § 25 a.
Nye regler om halvautomatiske rifler:
Som reglerne er nu, kan man alene få tilladelse til en halvautomatisk riffel til brug for jagt, hvis der
foreligger ”ganske særlige omstændigheder”. Hvis våbnet skal anvendes til jagt i Danmark, skal magasinet
være fastgjort(fastsvejset) permanent til våbnet og må kun kunne indeholde to patroner.
Fra den 1. juli 2020 vil det være muligt at søge om tilladelse til halvautomatiske rifler til jagt og regulering.
Ansøgeren skal have jagttegn, være fyldt 20 år og kendt som en absolut pålidelig person.
Ordningen giver mulighed for, at Politiets Administrative Center kan meddele tilladelse til én centraltændt
halvautomatisk riffel i en stor kaliber, der egner sig til fx jagt på vildsvin, og til to randtændte
halvautomatiske rifler (salonrifler) som har en kaliber på højest 5,6 mm til brug for jagt og regulering, per
person.
Der vil ikke længere gælde et krav om, at magasinet skal være fastsvejset, men om at der kan anvendes et
aftageligt magasin. I Danmark må man dog alene anvende et magasin, der er permanent begrænset til kun
at kunne indeholde to patroner (samlet set vil der dermed kunne være tre patroner i våbnet).
Tilladelser til en halvautomatisk riffel, der ikke opfylder de oven for nævnte betingelser om kaliber mv., kan
ikke forlænges efter tilladelsens udløb. Det gælder således for centraltændte, halvautomatiske rifler, der
ikke anvender ammunition, som egner sig til fx jagt på vildsvin. Tilladelse til en sådan halvautomatisk riffel
kan dog forlænges, såfremt riflen omdannes til en repetérriffel.
Politiet kan alene meddele tilladelse til en halvautomatisk riffel til brug for jagt og regulering og ikke til
alene at besidde en halvautomatisk riffel, der eksempelvis har affektionsværdi.
Reglerne om halvautomatiske rifler findes i våbencirkulærets § 19 a, og i cirkulæreskrivelse nr. 9398 af 29.
juni 2020 om halvautomatiske rifler.
De nye regler er tilgængelig på Retsinformation:
Bekendtgørelse nr. 1046 af 29. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
(våbenbekendtgørelsen):
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1046.
Cirkulære nr. 9392 om ændring af cirkulære om våben og ammunition m.v. (våbencirkulæret):
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9392.
Cirkulæreskrivelse nr. 9398 af 29. juni 2020 om halvautomatiske rifler:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9398.

