
 

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 

att. Politikontoret  

Nærværende høringssvar er sendt pr. mail til politikontoret@jm.dk og suoz@jm.dk 

 

København den 18. november 2020 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. 
(Tilbagerulning af pebersprayordningen, udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære, 
ind- og udføre visse våben og implementering af forordning nr. 2019/1148 af 20. juni 2019 om 
markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosiv-stoffer m.v.) 
(sagsnr.: 2020-10-0533) 

Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 21. oktober 2020 fra Justitsministeriet modtaget 
høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.    

I den forbindelse skal vi takke for lejligheden til at bidrage med bemærkninger til det fremsendte 
udkast til forslag. 

Bemærkninger  
Danmarks Våbenhandlerforening bakkede i vores høringssvar i 2018 op om den delvise lovliggørelse 
af peberspray. Det gjorde foreningen dengang ud fra den forudsætning at det blev lovligt under 
ordnede forhold, og at reglerne var klare angående besiddelsen og brugen af dem.  

Med Justitsministeriets ”Rapport om erfaringerne med pebersprayordningen” kan det dog 
konstateres, at der i befolkningen tilsyneladende ikke har været en bred forståelse af indholdet i den 
delvise lovliggørelse af peberspray. Således udgøres langt hovedparten af lovovertrædelserne med 
pebersprays ulovlig import eller besiddelse uden for hjemmet1. Reelle sager hvor pebersprays er 
blevet brugt ulovligt er også steget, men der er overordnet set tale om ganske få tilfælde.  

I forbindelse med de mange sager om ulovlig privat import, er der tale om pebersprays som er blevet 
erhvervet uden om de godkendte, danske forhandlere. Det er derfor vigtigt at understrege, at for så 
vidt der har været tale om misbrug af disse, kan det ikke skyldes manglende rådgivning ved salg i 
danske butikker, hvor forhandlerne har været forpligtet til at rådgive om brug og regler for 
produktet.    

Overordnet set oplevede Danmarks Våbenhandlerforenings medlemmer i tiden efter den delvise 
lovliggørelse en relativt stor efterspørgsel på pebersprays, hvilket vi vurderer i højere grad kan 
tilskrives nyhedsværdien fremfor et reelt behov for beskyttelse hos befolkningen. Efter nogle få 
måneder fandt dette da også et mere naturligt leje, med langt mindre salg. I forbindelse med det nye 
lovforslag, beretter flere medlemmer dog nu igen om et stigende salg. Danmarks 
Våbenhandlerforening så på den baggrund hellere at man havde valgt at justere den eksisterende 

 
1 ”Rapport om erfaringerne med pebersprayordningen” pp. 17, 1/10/2020 
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lovgivning, fremfor at rulle den tilbage efter forholdsvist kort tid – hvilket med al sandsynlighed vil 
resultere i yderligere forvirring i befolkningen angående pebersprayens status.  

Når der alligevel lægges op til en tilbagerulning af loven, så efterlyser Danmarks 
Våbenhandlerforening en markant klarere kommunikation overfor borgere og erhverv angående 
indholdet af lovforslaget, ikrafttrædelsesdatoerne, samt information om hvor og hvordan man skal 
bortskaffe sin erhvervede peberspray. Dette er, efter vores orientering, ikke i tilfredsstillende grad 
blevet adresseret endnu, men er centralt ift. at skabe klarhed omkring lovens implikationer. Dette 
gælder også overfor forhandlerne, der reelt nu vil ligge inde med varelagre af pebersprays, der kun 
kan sælges til de omkring 10 særligt udsatte personer i Danmark, der har fået særlig tilladelse til at 
bære dem.  

Vi ønsker afslutningsvist at henvise til at pebersprays er fuldt ud lovlige at købe i store dele af EU, 
herunder Tyskland, hvor man uden videre forudsætninger kan købe produktet frit i detailhandlen – 
ligesom de kan bæres offentligt uden yderligere tilladelser.  

Danmarks Våbenhandlerforening ønsker ikke lignende rammer i Danmark, men ønsker dermed at 
påpege, at et forbud for salg for godkendte danske forhandlere ikke vil forhindre den ulovlige brug af 
peberspray i Danmark. Eftersom en stor del af lovovertrædelserne, som der er redegjort for i 
Justitsministeriets evaluering af pebersprayordningen, skyldes import af peberspray fra udenlandske 
netbutikker, vil denne lovændring ikke ændre noget som sådan i forhold til disse sager. Det vil med 
andre ord fortsat være ulovligt at importere pebersprays privat, og der vil fortsat være udenlandske 
netbutikker som sælger produkterne. Det kalder derfor på en mere målrettet indsats mod disse 
tilfælde, som ikke umiddelbart løses ved tilbagerulningen af pebersprayordningen. 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående ønskes uddybet. 

 

Med venlig hilsen 
Danmarks Våbenhandlerforening 

 

 
Matthias Lumby Vesterdal 
Sekretariatschef 


