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Justitsministeriet 

Slotholmsgade 11 

1216 København K.  

 

                                                                                                      9. juli 2010 

 

Vedr. Høring af udkast til cirkulære om våben og ammunition mv. 

 

I forbindelse med at Justitsministeriet den 28. juni 2010 har udsendt udkast til 

ændring af overnævnte bekendtgørelser i høring, har Danmarks Jægerforbund 

følgende kommentarer: 

 

Genopladning 

§ 10. Stk. 2. Jægerforbundet kan ikke godtage den yderligere indskrænkning i den 

maksimale opbevaring af røgsvagt krudt fra tidligere 3 kg til foreslåede 2 kg. For de 

genopladere som benytter forskellige typer røgsvagt krudt er indkøbsmængderne fra 

½-1 kg og derved er det ikke praktisk muligt med en yderligere indskrænkning af 

opbevarelse af røgsvagt krudt. Desuden er det uddannede og godkendte 

hjemmeladere, der opbevarer krudtet under særlige forhold, hvorfor Jægerforbundet 

som minimum ønsker at beholde den nuværende gældende regel om opbevaring af 

maksimalt 3 kg røgsvagt krudt. 

  

 

Personer under 18 år 

§ 16. Stk. 1. Forbuddet mod, at personer under 18 år ikke kan købe skydevåben 

virker ikke gennemtænkt. Tilladelse til skydevåben for personer under 18 år med 

jagttegn antages jf. forslaget at dække det at bære, anvende og besidde et våben, 

men ikke erhvervelse gennem et køb. Men hvis en person under 18 år ikke kan 

erhverve et skydevåben ved køb, hvordan skal denne så kunne erhverve sig et 

våben? Erhvervelse af jagttegn kan ske når man er fyldt 16 år. Jægerforbundet 

finder det derfor vildledende, at jægere under 18 år jf. jagtlovens § 22, stk. 2 har ret 

til at udøve jagt, hvis de er i følgeskab med jægere over 18 år med gyldigt jagttegn, 

men jf. § 16 stk. 1 i Cirkulære om våben og ammunition mv. ikke kan købe et våben 

til dette formål.  

 

Er det tilladt på anden vis at erhverve et skydevåben end gennem køb og hvordan 

kan dette finde sted? Det er langt fra alle ungjægere som har mulighed for at få 

bære- eller medejertilladelse til andres skydevåben.  

 

Jægerforbundet skal på det kraftigste anbefale, at dette punkt revurderes, således at 

der i større grad er sammenhæng mellem de to lovgivninger.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 

 

 


