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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben 

og ammunition m.v. 

Danmarks Jægerforbund (DJ) fremsætter hermed følgende bemærkninger til 
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. nr. 1444. 

Generelle bemærkninger:  
Danmarks Jægerforbund er glad for, at der med denne høring, er udsigt til at reglerne 
for overladelse mv. ændres således, at det er muligt at afprøve et våben inden et 
eventuelt køb. Samtidig er vi glade for at reglerne for udstilling mv. af våben i 
forbindelse med messer ol. er blevet genbesøgt, og at reglerne lægger op til en 
justering, der muliggør udstilling af våben på messer mv. 

Bemærkninger til § 20 a:  
Stk. 3. Personen, til hvem overladelse efter stk. 1 sker, skal godtgøre at være fyldt 18 år 
ved personlig forevisning af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er 
åbenbart, at den pågældende er fyldt 18 år. 

• Danmarks Jægerforbund har vanskeligt ved at se, hvorfor man har valgt denne 

begrænsning. Begrænsningen umuliggør, at de 16 og 17-årige jagttegnsløsere 

kan afprøve et våben inden et eventuelt køb. De 16 & 17- årige 

jagttegnsløsere er i forvejen særligt reguleret, da køb af våben kræver 

forældres eller værges samtykke. Samtidig er der, som vi vurderer det, ikke 

umiddelbart et særligt sikkerhedsmæssigt aspekt, som gør sig gældende for de 

16 & 17- årige med gyldigt jagttegn. 

Stk. 8. Ved overladelse efter stk. 1 må der ved detailsalg højst foretages prøveskydning af 
to skydevåben. Samme person må højst få overladt våben tre gange årligt hos samme 
erhvervsdrivende. Ud over den erhvervsdrivende må der højst deltage to personer under 
prøveskydningen. Ved en gros-salg må der deltage op til otte erhvervsdrivende med 
tilladelse efter § 42 eller personer, som har et pressekort samt et gyldigt jagttegn eller 
medlemsbevis med våbenpåtegning. 

• Danmarks Jægerforbund finder dette er en unødig bureaukratisering af et 

ellers godt regelsæt. Hvorfor må man kun prøve 2 våben ad gangen og 

maksimalt 3 gange årligt? Vi har vanskeligt ved at se, hvorfor denne 

begrænsning er opsat, og hvilket sikkerhedsmæssigt formål den tjener. Det 

eneste vi kan få øje på, er at dette er indsat for at undgå, at reglerne bliver 

anvendt/misbrugt til udleje af våben til skydeevents mv. Men dette forhold 

synes vi lovgivningen har taget højde for under stk. 13, hvor der er forbud 

mod at overladelsen har karakter af udlejning. Der er således efter vores 

vurdering, hjemmel til at skride ind over for de forretningsdrivende, som ikke 

overholder/misbruger regelsættet. 
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»§ 26 a. Politiet kan meddele erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42, tilladelse til 
udstilling af våben og genstande fra den erhvervsdrivendes sortiment, i forbindelse med 
afholdelse af våbenmesser, hvor våben indgår som en naturlig del af messens tema, 
eksempelvis som led i en messe om jagt og fiskeri eller lignende. Messen skal afholdes i 
lokaler eller på steder, der er godkendt hertil af politiet. 
Stk. 2. Der kan kun gives tilladelse efter stk. 1 til udstilling af den mængde våben og 
genstande efter stk. 1, der er nødvendig for at kunne fremvise den erhvervsdrivendes 
udvalg.  
Stk. 3. Det er en betingelse for meddelelse efter stk. 1, at det efter en konkret vurdering 
anses for ubetænkeligt at give tilladelse.  
Stk. 4. Politiet kan fastsætte vilkår for tilladelser efter stk. 1. 
Stk. 5.  Tilladelse efter stk. 1 kan gives til våben og genstande omfattet af våbenlovens § 
1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, med undtagelse af: 

1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm,  
2) pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere,  
3) halv- og fuldautomatiske skydevåben, bortset fra halvautomatiske rifler, der 

anvender ammunition, som opfylder betingelserne for at kunne anvendes til jagt på 
kronvildt, dåvildt og vildsvin i bekendtgørelse om våben og ammunition, der må 
anvendes til jagt m.v. og halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at anvende 
ammunition med randtænding, og som har en kaliber på højst 5,6 mm,  

4) andre lignende særligt farlige skydevåben, og 
5) funktionsdygtig ammunition.  

Stk. 6. Bestemmelserne i § 24, stk. 2, 4 og 5, finder ikke anvendelse på våben, der 
udstilles i medfør af en tilladelse efter stk. 1.« 

• Det fremgår ikke tydeligt af §26 a. om den forretningsdrivende i forbindelse 

med f.eks. en jagtmesse, hvortil der er etableret en midlertidig eller 

permanent godkendte skydebane, må anvender reglerne i §20 a. og overlade 

våben fra sit sortiment til en person der ikke har tilladelse, til det 

pågældende våben, i forbindelse med prøveskydning. 

§51, stk. 1: Slettes. 

• Da det ikke tydeligt fremgår af våbenloven mv. hvad en våbentilladelse er, og 

om et gyldigt jagttegn jf. våbenloven opfattes som en våbentilladelse, er det 

uklart om sletning af stk. 1, kan medføre at et gyldigt jagttegn ikke længer er 

gyldigt som ”våbentilladelse” til glatløbet haglgevær med en pibelængde over 

55 cm.  

§51, stk. 4: Aftagelige magasiner og lyddæmpere. 

• Det fremgår ikke af høringsmaterialet, hvordan man vil håndtere de 

eksisterende våbentilladelser, som er udstedt til en bestemt lyddæmper. Vil 

disse tilladelser blive inddraget og erstattet af nye tilladelser uden 

antalsmæssig begrænsning? 
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