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Vedr.:  Lov om knive og blankvåben mv. - j.nr 2014-1924-0141 
 
Danmarks Jægerforbund er meget tilfredse med, at enhåndsbetjente foldeknive ikke 
længere kræver tilladelse, men kan bruges – som andre foldeknive – til bl.a. jagtlige formål. 
 
Danmarks Jægerforbund bakker ligeledes op om, at indsatsen skærpes for så vidt angår 
knive i nattelivet og i kriminelle miljøer. For så vidt angår de små lommeknive, som med 
forslaget ikke længere er generelt undtaget fra reguleringen, er Danmarks Jægerforbund 
enig i intentionen om at undgå disse på steder, hvor de ikke hører hjemme, nye knivtyper 
udviklet med henblik på at omgå undtagelsesreglen og knive hos folk, der ikke har et 
anerkendelsesværdigt formål med disse, dvs. hovedsageligt folk som ønsker at bruge disse 
knive som våben frem for et værktøj til almindelige dagligdags og ufarlige formål.  
 
Derimod er det jægerforbundets opfattelse, at almindelige mennesker fortsat skal kunne 
bære en lille lommekniv med henblik på almindelige dagligdags ufarlige behov. Når dette 
vægtes højt af forbundet, er det bl.a. fordi, jagttegnsløsere, i modsætning til andre 
”knivbærere”, risikerer en dobbelt ”straf”, hvis de bliver dømt for overtrædelse af 
våbenlovgivningen, idet det årlige samtykke til at indløse jagttegn nærmest pr. automatik 
udebliver, hvis der har været konflikter i forhold til våbenlovgivningen. Derfor er det utrolig 
vigtigt, at der ikke sker en utilsigtet og uhensigtsmæssig kriminalisering af almindelige 
mennesker med almindelige små lommeknive til helt almindelige, ufarlige formål. 
 
Det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse – herunder på baggrund af udmeldingerne fra 
justitsministeren - at intentionen bag loven er den rigtige, men at det bør præciseres 
yderligere i bemærkningerne til lovforslaget, at det ikke er hensigten at ændre væsentligt 
på de gældende regler (undtagelsen) for så vidt angår almindelige menneskers anvendelse 
og besiddelse af små lommeknive.  
Dette kan f.eks. gøres ved at præcisere sproget, således at det bliver klarere, at en lille 
lommekniv (i traditionel udformning á la en ”schweizerkniv”) eller et multiværktøj med en 
tilsvarende lille kniv, kan besiddes med henblik på dagligdags formål som måtte opstå i 
løbet af en dag - også på offentlige steder. 
Dette kan ligeledes gøres ved at præcisere, at der ved en vurdering af det 
anerkendelsesværdige formål f.s.v.a. disse mindre lommeknive, ses meget på hvornår på 
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dagen, den besiddes, hvorhenne besidderen befinder sig, hvem besidderen er, og hvilken 
type kniv der er tale om (tid, sted, person og knivtype).  
Endvidere kan det præciseres, at det anerkendelsesværdige formål i relation til de små 
lommeknive kan være bredere end ved de større og længere knivtyper, netop fordi de 
hovedsageligt er tænkt og beregnet til mindre ”knivbehov”, ofte hænger sammen med 
andre praktiske redskaber og normalt anvendes til at løse almindelige dagligdags behov.  
 
Danmarks Jægerforbund har endvidere en forventning om, at der fra justitsministeriets 
side – og gerne i samarbejde med de relevante interesseorganisationer, herunder 
jægerforbundet - holdes øje med, hvordan håndhævelsen af den nye lov kommer til at ske 
med henblik på at sikre, at intentionen bag ændringen opretholdes i politi- og retspraksis.  
 
På baggrund af de nævnte forudsætninger og med de omtalte præciseringer støtter 
Danmarks Jægerforbund således lovforslaget. 
 
 
Venlig hilsen 
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