Til justitsminister Mattias Tesfaye,
Først og fremmest tak for at vi får denne mulighed for at præsentere dig for vores branches udfordringer.
Det er jo på foranledning af det totale sammenbrud hos PAC vi mødes i dag. Men det er meget magtpålæggende
for min organisation at informere dig om at denne sag kun et symptom på en lang række af problemer i
håndteringen af dansk våbenlovgivning.
Jeg vil derfor gerne fortælle dig en lille smule om historikken bag våbenlovgivningen i Danmark.
Da Søren Pind etablerede Våbendialogforum blev vi inviteret ind til dialog, man kunne i visse tilfælde kalde det
forhandlinger, omkring dansk våbenlovgivning.
Grundlaget blev skabt ved gensidig tillid og et reelt ønske om samarbejde. For at uddanne embedsmændene
havde vi de forskellige myndighedernes repræsentanter med på skydebanen, hvor de fik mulighed for at se de
våben der var tale om. Mange af dem fik ovenikøbet lejlighed til at prøve disse under kontrollerede forhold. Det
lyder ikke af meget, men det skabte en grundlæggende forståelse for de praktiske forhold omkring våben og den
tilhørende jura. Resultatet var et yderst effektivt og pragmatisk samarbejde.
Våbenhandlerforeningen var med til at revidere knivloven, vi indgik et forlig omkring semiautomatiske rifler. Vi
deltog aktivt i skærpelsen af reglerne for opbevaring af våben og den efterfølgende kampagne hvor vi, i
samarbejde med kriminalpræventivt råd og rigspolitiet, lavede instruktionsvideoer omkring opsætning og
montering af våbenskabe, samt uddelte foldere i landets våbenbutikker.
Vi samarbejdede kort sagt om hvad vi kalder “tryg og enkel våbenlovgivning”; Tryg for borgere (Borgere våbenejere og øvrigt samfund) og enkel fordi våbenloven skal, så vidt muligt være enkel og forståelig.
Resultatet var langtidsholdbare løsninger som vi i branchen og hos brugerne kunne bakke op om.
Sådan er forholdene desværre ikke længere.
I de sidste 3-4 år har Våbendialogforum i modsætning til før ikke fungeret. Det er der flere årsager til.
For det første er hele staben af embedsmænd skiftet ud 3-4 gange, med dertilhørende tab af historik. Og de nye
folk har, med meget få undtagelser, haft ingen eller megen lidt indsigt i praktisk våbenlovgivning.
For det andet har der ikke været tale om en dialog. Men hvad der mest har mindet om ”proforma”-møder hvor
hver organisation f.eks. har haft mulighed for at fremføre 1 problematik hver, på trods af en lang liste med uløste
problemer vi har prøvet at gøre opmærksom på gennem flere år.
Hvis man kombinerer manglende dialog med manglende praktisk erfaring omkring et så komplekst og vigtigt
emne som våbenlovgivning, så taber hele samfundet. Og et af resultaterne ser du nu.
Vores oplevelse er gennemgående, at man i embedsværket fokuserer på de bureaukratiske processer, mere end
de reelle praktiske problemer der eksisterer.
Vi i våbenbranchen belastes således voldsomt på områder, der i praksis ingen kriminalpræventiv effekt vil have.
Det nye IT-system blev indført, selvom det havde mangler, med henvisning til at Kommissionen ellers havde
givet Danmark dagbøder for ikke at have implementeret regler. I Sverige har man stadig ikke implementeret
systemet – her får man dagbøder på 5.000 €. Men siden systemet blev indført, har min branche haft
omsætningstab på ca. 180 mio. kroner, som direkte årsag. Og det er kun indtil videre! Det er mange penge, men
et er penge. Noget helt andet er de menneskelige konsekvenser.

Jeg har løbende medlemmer i røret der ringer for at få hjælp til håndtering af kreditorer, banker og skat. De
mennesker er ved at miste hele deres livsværk. Her er ofte tale om små familiedrevne virksomheder hvor far,
mor og børn arbejder i butikken. Sådanne virksomheder har ikke økonomi til at miste et halvt til et helt års
omsætning.
Jeg forventer ikke at du laver virksomhedsbesøg og ser vores tomme butikslokaler, men jeg håber oprigtigt at du
kan sætte dig ind i hvordan det påvirker en hel branche når statens sjusk fjerner hele deres livsgrundlag.
I det tidligere samarbejde udpegede vi også bekymringsområder. F.eks. mener vi at det er bekymrende at skytter
uden nogen form for registrering kan købe ekstra løb til sine våben.
Det betyder i praksis, at våben brugt ved kriminalitet kan få udskiftet deres løb uden at det på nogen måde kan
spores.
Endnu værre så kan man i udlandet købe deaktiverede våben hvorefter en skytte kan gå ind i hvilken som helst
dansk våbenhandel og købe dele til at bygge våbnet tilbage til funktionel stand. En problematik som vi holdt op
med at gøre opmærksom på da vi så udkastet til EU direktivet, der effektivt ville sætte en prop i dette hul. Stor
var vores overraskelse derfor, da vi så at den danske implementering omgår denne del af direktivet.
Vi har begrundet frygt for at våbenregisteret er grundlæggende forkert bygget op. Illegale våben kan i dag
registreres helt uden kontrol.
Vi har i næsten 2 år bedt om at få godkendt vores vejledning i mærkning af våben. Intet er der sket.
Dette er alt sammen problemer som kunne være løst, hvis vi havde været inviteret med ind til bordet. Hvis du er i
tvivl, kan du læse vores høringssvar igennem de sidste 5 år. Alle nævnte problematikker er skitseret i disse. Men
ingen af dem er tilsyneladende blevet taget alvorligt.
Det interessante spørgsmål er så hvordan kommer vi videre og sikrer en tryg og enkel våbenlovgivning fremover.
Som vi ser på sagen, kan den grundlæggende problematik kun løses ved en fælles indsats alle parter imellem.
Men det kræver at vi bliver inviteret med til bordet. Og ikke kun for at blive dikteret ændringer i lovgivningen.
Vi skal, og vil gerne, bidrage konstruktivt til løsningerne. Vi har ekspertisen og den praktiske erfaring. Det er i
øvrigt vores vurdering at et sådant samarbejde vil øge embedsværkets effektivitet og ikke mindst gøre lovene
mere ”langtidsholdbare”.
Tak for din tålmodighed. Jeg håber at du vil opfatte dette som en udstrakt hånd og opfordring til at samle vores
kræfter om tryk og enkel våbenlovgivning i Danmark.
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