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Justitsministeriet 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K. 

Rødovre, den 17. januar 2013 
 
 
 
Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af våbenloven og straffeloven 
Justitsministeriet har den 12. december 2012 sendt forslag til ændring af våbenloven 
og straffeloven i høring. 
 
Lovforslaget har primært til formål at sørge for, at dansk ret er i overensstemmelse 
med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU), der omhandler regler om kontrol 
med udførsel af skydevåben mv. til civilt brug fra EU’s toldområde til eller gennem 
tredjelande. 
 
Lovforslaget indeholder ydermere et forslag om, at alle hardball- og paintballvåben - 
uanset drivmiddel - kan erhverves, bæres, besiddes eller anvendes af personer over 18 
år uden særlig tilladelse. 
 
Afsluttende foreslås det, at den række af udtrykkeligt anførte organisationer, der ifølge 
våbenloven på nuværende tidspunkt har en række beføjelser, ændres, således at loven 
ikke eksplicit opregner de organisationer, som efter justitsministerens nærmere 
bestemmelser kan give våbenpåtegning mv., men at justitsministeriet bemyndiges til 
administrativt at fastsætte regler om hvilke organisationer, der skal være omfattet af 
ordningen i våbenlovens § 2 c, stk. 1, mv. 
 
Danmarks Jægerforbund har følgende bemærkninger: 
 
Så længe proceduren i forbindelse med udførsel af skydevåben mv. til civilt brug i 
lande uden for EU, som f.eks. jagt og konkurrenceskydning, ikke besværliggøres 
yderligere, hvilket ikke umiddelbart er tilfældet i dette lovforslag, har Danmarks 
Jægerforbund ingen indsigelser. 
Danmarks Jægerforbund har ingen bemærkninger til forslaget vedrørende hardball- og 
paintballvåben. 
 
I forbindelse med foreningers opbevaring af våben, er det for nuværende ikke muligt 
for jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund at søge politiets tilladelse til at 
kunne erhverve og besidde skydevåben, da Danmarks Jægerforbund ikke står direkte 
nævnt sammen med flugtskytteforeningerne. 
 
I våbenbekendtgørelsens § 19, stk. 5 er nævnt: ”udlevering af våben, som opbevares i 
skytte- og jagtforeninger, kan kun finde sted ved en af de personer, der i medfør af 
stk. 2 er godkendt af politiet til at have adgang til opbevaringsstederne.” 
I våbencirkulærets § 1, stk. 2, 2. punktum står: ”En skytte- eller jagtforening har 
hjemsted i den politikreds, hvor foreningen opbevarer våben eller…” 
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I samme cirkulære står i § 1, stk. 1 nr. 2: ”Skytte- og jagtforeninger til brug for 
foreningens medlemmer. Tilladelse må kun gives til foreninger der disponerer over en 
skydebane, hvor våbenet kan anvendes, og over sådanne lokaler, at våben og 
ammunition kan opbevares forsvarligt”. 
 
Ud fra disse 3 eksemplarer er det Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at 
jagtforeninger bør have samme vilkår for opbevaring som øvrige skytteforeninger. 
 
Da Danmarks Jægerforbund forestår driften af omkring 80 % af landets 
flugtskydningsbaner (225 ud af 285), ønskes det, at jagtforeninger under Danmarks 
Jægerforbund bliver medtaget under samme vilkår som ”skytteforeninger”. Dette kan 
opnås ved enten at ændre våbenlovens § 2c, stk. 1:”…skytteforeninger…” til 
”…skytte- og jagtforeninger…”, eller ved at justitsministeriet inkluderer Danmarks 
Jægerforbund i de organisationer, der skal være omfattet af ordningen i våbenlovens § 
2 c, stk. 1, mv. 
 
 
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget 
 
med venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
 
 
 
 
 

 


