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Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 

Nærværende høringssvar er sendt pr. mail til politikontoret@jm.dk, egl@jm.dk og markle@erst.dk 

 

København den 23. november 2022 

 

Høring vedr. forordning om import-, eksport- og transitforanstaltninger for skydevåben samt 
væsentlige komponenter og ammunition hertil og om gennemførelse af artikel 10 mv. (sagsnr.: 
2022-3050-0143) 

Danmarks Våbenhandlerforening har ved mail den 14. november 2022 fra Justitsministeriet 
modtaget høring over udkast til ovenstående forordning.    

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

 

Overordnede kommentarer til de foreslåede ændringer 

Danmarks Våbenhandlerforening arbejder overordnet for en tryg og enkel våbenlovgivning, og vi ser 
derfor meget positivt på ønsket om at indføre en større grad af samarbejde mellem toldmyndigheder 
og andre relevante myndigheder indenfor EU for at lette import-, eksport- og transitprocedurerne, 
som vi ser et stort behov for.  

Derudover ser vi også positivt på en større systematisering af indsamlingen af data om internationale 
bevægelser af skydevåben til civil brug, forudsat at dette kan gøres på en måde der ikke lægger 
yderligere byrder på erhvervslivet.  

Det er endnu uklart for Danmarks Våbenhandlerforening om dette vil blive tilfældet, når 
forordningen er implementeret, da det før har vist sig at skabe meget store problemer for branchen. 

 

Den mest effektive og gnidningsfri implementering fås i dialog med branchen 

Vi har stor forståelse og respekt for kompleksiteten i denne form for lovgivning, men dette 
understreger blot behovet for et meget tæt samarbejde mellem myndighederne og branchen. En 
uigennemtænkt implementering kan få vidtstrakte konsekvenser - Ikke kun for branchen, men i høj 
grad også for myndighederne i form af øget administration og tidsforbrug hos nøglemyndighederne, 
der i forvejen er pressede på ressourcer og personale. 

Vi foreslår derfor nedsættelsen af et lille hurtigtarbejdende udvalg, der kan behandle 
implementeringen af forordningen i dansk lovgivning. Et sådan udvalg kunne passende bestå af 
repræsentanter fra Rigspolitiet, Politiets Administrative Center, Justitsministeriet og Danmarks 
Våbenhandlerforening. 
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Danmarks Våbenhandlerforening står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående ønskes uddybet. 

 

Med venlig hilsen 
Danmarks Våbenhandlerforening 

 

Matthias Lumby Vesterdal 
Sekretariatschef 


