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Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

2100 København Ø. 

Kalø, den 10. marts 2015 

Sagsnr.:   

       Ref.: JM sagsnr.: 2014-5002-0025 

 

 

Vedr. høring af udkast til bekendtgørelser om ændring af våbenbekendtgørelsen 

og eksplosivstofbekendtgørelsen. 
Justitsministeriet har den 5. marts 2015 sendt udkast til bekendtgørelser om ændring af 

våbenbekendtgørelsen og eksplosivstofbekendtgørelsen til offentlig høring. 

 

Ændringerne vedrører: 

1. Reducering af antallet af blanketter på våbenområdet, som digitaliseres, i for-

hold til de tidligere høringsudkast. 

2. Ændring af eksplosivstofbekendtgørelsens bilag 5. 

 

Danmarks Jægerforbund har følgende bemærkninger: 

 

Reducering af antallet af blanketter på våbenområdet, som digitaliseres, i forhold 

til de tidligere høringsudkast. 

   Danmarks Jægerforbund tilslutter sig en overgang til obligatorisk digital selvbetje-

ning, da det må forventes at kunne nedbringe de uacceptable lange behandlingstider, 

der i øjeblikket er ved Administrativt Center Øst, bl.a. i forbindelse med ansøgning om 

våbentilladelser. 

 

   Danmarks Jægerforbund mener, at formuleringen:” Hvis politiet finder, at der fore-

ligger særlige forhold, der gør, at anmelderen eller ansøgeren ikke må forventes at 

kunne anvende digital selvbetjening… ”, lægger op til, at politiet selv skal kunne vur-

dere hvem der kan fritages for, at anvende digital selvbetjening. 

Danmarks Jægerforbund ønsker her at påpege, at Finansministeren i lov om offentlig 

digital post, allerede har fastsat regler om fritagelse af fysiske personer fra obligatorisk 

tilslutning til offentlig digital post. 

   En alternativ formulering af § 2 b. stk. 3 i våbenbekendtgørelsen, kunne være:” Per-

soner, der ifølge lov om offentlig digital post § 5, er fritaget for obligatorisk tilslutning 

til offentlig digital post, skal af politiet tilbydes… ”. 

 

Dansk Skytte Union (DSkyU) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI-

skydning) tilslutter sig ovenstående bemærkninger. 

 

Danmarks Jægerforbund forventer, at politiet påtager sig ansvaret om at informere 

borgerne om systemets anvendelse. I den forbindelse stiller Danmarks Jægerforbund 

gerne vores medier til rådighed. 
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Ændring af eksplosivstofbekendtgørelsens bilag 5.    

Danmarks Jægerforbund har ingen kommentarer vedrørende affattelsen af bilag 5. 

 

I den nuværende bekendtgørelse sidestilles farligheden af røgsvagt krudt, med det væ-

sentlige farligere sort krudt.  

På baggrund af denne, ikke korrekte sammenligning, må personer med tilladelse til 

privat genopladning af ammunition ikke opbevare mere end 2 kg røgsvagt krudt jf. vå-

bencirkulærets § 10 stk. 2. 

 

Til forskel for sort krudt, så er røgsvagt krudt ikke et sprængstof, men derimod et driv-

middel, som eksempelvis benzin og diesel, men med en langt mindre brændværdi og 

antændelighed end benzin, diesel og propangas.  

 

Det sker desværre ikke sjældent, at en gaseksplosion forekommer i et hus eller i en lej-

lighed, men der har aldrig forekommet en ulykke eller en eksplosion i hus eller lejlig-

hed, som følge af en ulykke med røgsvagt krudt. Sandheden er, at røgsvagt krudt, op-

bevaret i original emballagen, hverken er eksplosiv eller meget brandfarlig.  

Røgsvagt krudt er ikke sprængstof. 

 

Personer med tilladelse til privat genopladning af ammunition til rifler, håndvåben og 

haglgeværer, bruger flere typer røgsvagt krudt med flere forskellige brænd hastighe-

der. De fleste producenter af røgsvagt krudt sælger de mange forskellige krudttyper i 

fortrinsvis 1 kg emballager. Derfor er det yderst vanskeligt, at begrænse sig til kun 2 

kg røgsvagt krudt. 

 

Med henvisning til ovenstående, samt skelen til vores naboland Sverige, hvor private 

genoplader kan erhverve og besidde op til 5 kg røgsvagt krudt, vil Danmarks Jægerfor-

bund anbefale, at mængden af røgsvagt krudt som det tillades at opbevarer for private 

genopladere i Danmark, øges fra 2 kg til 5 kg. 

 

Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 

 

Skulle der være behov for uddybende kommentarer står Danmarks Jægerforbund 

gerne til rådighed. 

 

 

 

med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 

 

 

Claus Lind Christensen 

Formand 


