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Bestyrelsens beretning  
 
Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til general-
forsamlingen i Danmarks Våbenhandlerforening, nu hvor det endeligt 
har kunnet lade sig gøre.  
 
Det er nu næsten halvandet års tid siden vi sidst holdte generalforsam-
ling, og derfor er der naturligvis sket en del. Der er sket en omrokering 
på sekretariatet, hvor Poul Erik efter mange gode år nu er gået på pen-
sion. Matthias har taget over efter Poul Erik, og har allerede været på 
posten i et år nu.  
 
Coronakrisen 
Ekstraordinært var vi nødsaget til at aflyse generalforsamlingen i marts, 
da det faldt sammen med hele det danske samfunds nedlukning, og 
pandemien har naturligvis også formet foreningens arbejde siden.  
 
Da statsministeren lukkede Danmark ned den 11. marts, påvirkede det 
vores branche meget direkte. Udover at skydebaner blev lukket og jagt-
undervisningen aflyst, så blev detailhandlen underlagt strenge og kon-
stant skiftene krav til hygiejne.  
 
Oven i det hele blev PACs medarbejdere sat til at læse andre opgaver i 
forbindelse med epidemien, hvorfor det først blev meddelt, at konto-
rerne var lukkede. Der pressede vi omgående på for at så meget som 
muligt kunne fortsætte. Bl.a. derfor blev PAC ved med at behandle er-
hvervssagerne under krisen.  
 
Dansk Erhverv har til gengæld stået for det overordnede arbejde overfor 
myndighederne. Der var rigeligt at tage fat på, blandt andet, men ikke 
begrænset til: 
 

• Uklarheder i forbindelse med tvangslukninger. 

• Forsyningssikkerhed ift. værnemidler. 
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• Hjælpepakker, som ikke var skruet optimalt sammen for erhver-
vet 

• Restriktioner, fx indretningskrav, kvadratmeterkrav i butikker, 
stormagasiner og indkøbscentre, samt uklarheder om fortolk-
ninger af restriktioner og anbefalinger. 

• Genåbning, som var præget af uklare prioriteringer af hvilke om-
råder, der skulle åbnes i hvilken rækkefølge, herunder sund-
hedsfaglige begrundelser for hvilke restriktioner der blev pålagt. 
 

Arbejdet var kompliceret i og med at udfordringen var ukendt og at 
myndighederne var meget fokuserede på at vise handlekraft og fremvise 
resultater. Men det blev bl.a. kompliceret af manglende koordinering 
mellem myndighederne, som til gengæld gav meget uklare meldinger til 
erhvervslivet. Endvidere har forløbet til tider været præget af en ”zig-
zag kurs”. 
 
Politikerne bad virksomhederne om at vise samfundssind, men erhver-
vet oplevede i en række tilfælde at myndighederne manglede at hono-
rere dette samfundssind ved at udvise fleksibilitet, fx ift. de virksomhe-
der som omstillede produktion til håndsprit. 
 
Erhvervslivet har grundlæggende behov for forudsigelighed, og derfor er 
der behov for klare og præcise meldinger og prioriteringer fra politikere 
og myndigheder. Virus ser ikke ud til at forsvinde, hvorfor vi skal finde 
en balance, hvor samfundet kan fungere, samtidig med at der naturligvis 
bliver taget hånd om nye smitteudbrud. 
 
Udfordringer med våbenlovgivningen 
Generelt har det på det våbenpolitiske område været til stor ulempe for 
os, at der har været en helt exceptionel stor udskiftning på de centrale 
poster i Justitsministeriet. Derudover har corona heller ikke hjulpet, da 
alle vores politiske sager er blevet skubbet tilbage i baggrunden, mens 
krisen var på sit højeste. 
 
På trods af dette trådte der den 1. juli en ny våbenbekendtgørelse i 
kraft, samt to nye cirkulærer, der på flere områder påvirker branchen. 
Ændringerne er et resultat af lang tids arbejde og en meget langvarig 
dialog med Justitsministeriet, som i virkeligheden startede med et afslag 
på et arrangement ved Ulfborg i 2018. Og på nogle områder, f.eks. de 
halvautomatiske rifler, har det været endnu længere tid undervejs. 
 
Det er vigtigt at understrege, at i denne dialog var det myndighedernes 
udgangspunkt, at der ikke var lovgivningsmæssigt grundlag for at lave 
udstillinger og overladelser med våben i langt de fleste tilfælde. Det var 
altså det vi havde at arbejde med, og det er i det lys man skal se de æn-
dringer der kom med våbenbekendtgørelsen.  
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Er vi tilfredse? Nej. Men vi har nu et juridisk fundament, som vi kan og 
vil arbejde videre ud fra. Det havde vi ganske enkelt ikke før. 
 
Jeg vil her nævne nogle af de ændringer der trådte i kraft den 1. juli: 
(OBS: Følgende er i stikordsform) 
 

• Halvautomatiske rifler 
- Der kan meddeles 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 kali-
ber på højest 5,6 mm til brug for jagt og regulering, per person. 
 

• Lyddæmpere 
- Lyddæmpere sidestilles med riffelmagasiner, og man behøver 

dermed ikke mere en særskilt tilladelse til disse. Problemer i 
starten med at få tilladelse til lyddæmpere, såfremt man skulle 
til udlandet, det ser ud til at kunne løse sig nu, bl.a. grundet en 
aftale med de svenske myndigheder.  
 

• Udstillinger 
- Udgangspunktet for myndighederne var, at det ikke kunne lade 

sig gøre. Der er nu givet mulighed i våbenbekendtgørelsen for, at 
udstillinger af våben kan finde sted i forbindelse med ’messer’. 
Der gives afslag med henvisning til ’praksis’, som der ikke kan re-
degøres tilfredsstillende for.  
 

• Prøveskydning af våben 
- Der er nu givet mulighed for, at en vandelsgodkendt person kan 

prøveskyde våben tre gange per våbenhandler om året. Stærkt 
utilfredsstillende og uforståeligt at branchen stilles dårligere end 
private/jagttegnsundervisere. 

 
Andre våbenpolitiske udfordringer 
 
Opbevaring af røgsvagt krudt 
Opbevaring af røgsvagt krudt er i en selvstændig proces, der p.t. beror 
på diskussioner mellem Beredskabsstyrelsen, Justitsministeriet og Rigs-
politiet. Grundet den tid denne proces tager er den blevet skilt ud fra 
resten af sommerens ændringer for ikke at forsinke de andre tiltag. 
 
Implementering af våbendirektiv III (våbenmærkning) 
Våbendirektiv III, bedre kendt som våbenmærkningsdirektivet, trådte i 
kraft i april i år. Der er dog fortsat en stor mængde usikkerheder. Vi er 
tidligere blevet meddelt, at direktivets artikel 4, stk. 3 og 4 ikke kan for-
ventes implementeret før sidste halvdel af 2021 – med andre ord er 
PAC/Rigspolitiet ikke i stand til at registrere de berørte våbendele med 
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det første. Samtidig har vi fået lovning på at Rigspolititiet vil gå i dialog 
med os om de konkrete detaljer. Det er dog ikke sket endnu.  
 
Peberspray 
Ubetinget det våbenpolitiske område hvor der er størst mediemæssig 
interesse. Regeringens støttepartier ønsker fortsat at gøre salg af peber-
spray forbudt igen, men sagen er gledet lidt i baggrunden efter at 
Justitsministeriet igangsatte en undersøgelse af lovens konsekvenser. Vi 
blev også spurgt i denne sammenhæng, og afventer fortsat konklusio-
nerne. Umiddelbart virker salget til at have ramt et mere naturligt lejde.  
 
Blyforbud  
Danmarks Våbenhandlerforening vil, såfremt der vil komme en politisk 
udvikling på området, anbefale et forbud mod brug af blyholdig central-
tændt ammunition til jagt, under visse betingelser.  
 
Et forbud bør ikke omfatte: 
1.  Randtændt ammunition.  
2.  Ammunition i kalibre designet uden kappe. Dette inkluderer 
luftbøssehagl.  
3.  Træningsammunition.  
 
Desuden bør lovkravene omkring ammunition til de store hjortearter, 
moderniseres. Så f.eks. 6.5X55 kan forblive lovlig til kronvildt.  
 
Et forbud bør udformes som et forbud mod brugen og ikke salget. (Jagt-
lov) Dette af hensyn til baneskytter og jægere der rejser på jagt i udlan-
det. Desuden vil et salgsforbud være umuligt at håndhæve, da man ikke 
skarpt kan skelne mellem jagt, bane og træningsammunition.  
 
Vi anbefaler en varslings periode på 3 år, hvorefter forbuddet kan træde 
i kraft. Herefter anbefaler vi løbende årlig evaluering. Og efter 5 år bør vi 
se på om der rent teknisk er opstået mulighed for at medtage de reste-
rende kalibrer. 
 
Afsluttende bemærkninger      
2020 blev året, hvor foreningen fik en hjemmeside. Bestyrelsen håber at 
I allerede har lært den at kende. Målsætningen er at give bedre overblik 
over fordele og materiale, som medlemmerne kan gøre brug af, samt 
forbedre kontakten til medlemmerne helt generelt. 
 
Derudover blev 2020 året hvor Nils Juul Larsen trak sig som formand 
efter mange års godt arbejde for foreningen og hele branchen. Der skal 
lyde en stor tak til Nils for hans kæmpe indsats! 
  
Dette var bestyrelsens beretning, som nu gerne vil give ordet til Nils. 
 


