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Vedr. høringssvar til udkast til ny våbenbekendtgørelse, ny eksplosivstofbe-

kendtgørelse og nyt våbencirkulære 

Justitsministeriet har den 24. september 2013 sendt udkast til ny våbenbekendtgørelse, 

ny eksplosivstofbekendtgørelse og nyt våbencirkulære i høring. 

 

Danmarks Jægerforbund har følgende bemærkninger: 

 

Ang. Lyddæmpere 

Vedr. § 7 om lyddæmpere i udkastet til nyt våbencirkulære hilser Danmarks Jægerfor-

bund denne ændring velkommen, da der åbnes op for muligheden for, at danske jæge-

re kan erhverve lyddæmpere.  

 

Danmarks Jægerforbund mener det vil være optimalt hvis lyddæmpere klassificeres 

som tilbehør i stil med f.eks. kikkertsigte og ikke som en våbendel, som kræver en 

tilladelse. 

Såfremt Justitsministeriet ønsker at fastholde udkastets bestemmelse om, at lyddæm-

pere anses som værende en våbendel, anbefaler Danmarks Jægerforbund, at der indfø-

res en registreringspligt, lignende den, der eksisterer for haglvåben, i stedet for et evt. 

krav om personlig tilladelse. 

 

Danmarks Jægerforbund støtter ydermere en formulering af denne paragraf, der holder 

mulighederne åbne for, at DGI kan tilføje lyddæmpere til deres skydeprogram, såfremt 

et sådant ønske skulle opstå. 

 

Ang. Tomme patronhylstre 

Våbenlovens definition af ammunition i § 1 stk.1 nr. 3 siger: ”ammunition til skydevå-

ben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler”. 

Det betyder, at også afskudte patronhylstre samt nye hylstre uden fænghætte eller 

krudtladning er omfattet af bekendtgørelsens opbevaringskrav. 

En sådan formulering medfører problemer med at opbevare de ofte store mængder af 

f.eks. afskudte flugtskydningspatroner, der samles på landets mere end 280 flugtskyd-

ningsbaner. På meget aktive baner er det ikke usædvanligt at der skydes mere end 

20.000 skud på en dag. 

 

Der har tidligere været gjort opmærksom på problemerne med at bortskaffe tomme 

patronhylstre. På nuværende tidspunkt findes der kun ét genbrugsfirma i Danmark, der 

er godkendt til at håndtere afskudt ammunition/patronhylstre. Såfremt der til denne 

bekendtgørelses § 22, stk. 1 (og eventuelt stk. 2), tilføjes: ”Dette gælder dog ikke 

tomme patronhylstre”, vil det lette håndteringen og bortskaffelsen betydeligt. 
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Ang. Mængdebegrænsning for røgsvagt krudt 

Danmarks Jægerforbund er, ligesom DGI, godt tilfreds med eksplosivbekendtgørel-

sens §§ 5 og 6, der tillader, at der erhverves og opbevares op til 5 kg røgsvagt krudt. 

 

Danmarks Jægerforbund ser dog gerne at våbencirkulærets § 20 ændres således, at 

denne bekendtgørelse ligesom eksplosivbekendtgørelsen tillader opbevaring af op til 5 

kg røgsvagt krudt. Denne holdning deles af DGI. 

 

De typer røgsvagt krudt, der anvendes til almindelig ammunition, er jf. det amerikan-

ske forbundspoliti (FBI) ikke eksplosiv. 

 

Ang. Halvautomatiske våben 

Ifølge våbencirkulærets § 19 Stk. 3.: ”Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, kan kun gives til 

jagt. Det skal fremgå af en tilladelse til halvautomatisk riffel, der er konstrueret til at 

indeholde mere end to patroner, at riflen kun må anvendes til jagt i Danmark, hvis den 

er forsynet med en permanent anordning, der sikrer, at den højst kan indeholde to 

patroner.” 

 

I et brev fra rigspolitiet oplyses det, at: ”Der vil efter Rigspolitiets opfattelse som ud-

gangspunkt ikke være tale om et reelt behov, hvis ansøgeren i forvejen har våbentilla-

delse til en eller flere halvautomatiske jagtrifler.” 

 

Danmarks Jægerforbund vil fremhæve de forskellige krav til våben og ammunition 

ved jagt på og regulering af forskellige vildtarter, jf. bekendtgørelse om våben og am-

munition, der må anvendes til jagt mv. samt Miljøministeriets jagtetiske regler. 

 

En jæger der f.eks. ønsker at regulere råger og jage vildsvin, vil ikke kunne anvende 

den samme riffel til begge jagtformer. Ved anvendelse af store kalibre på mindre 

vildtarter, risikeres der unødig ødelæggelse af kød og skind så jægeren ikke kan efter-

leve miljøministeriets jagtetiske regler, der bl.a. siger: ”Nedlagt vildt skal, så vidt det 

er muligt, anvendes til føde eller pelsværk, som trofæ eller på anden fornuftig måde.” 

Danmarks Jægerforbund anbefaler en løsere fortolkning af cirkulærets § 19 Stk. 3. 

 

Ang. Jagttegnskursuslærer 

I forbindelse med uddannelse af jagttegnsaspiranter, er det ifølge våbenbekendtgørel-

sens § 19 stk. 2, tilladt for jagttegnskursuslæren at overlade glatløbede haglgeværer 

til jagtprøveaspiranter, hvis: 

1) læreren er godkendt som jagttegnskursuslærer af Naturstyrelsen, 

2) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med 

det pågældende våben, og 

3) læreren forestår undervisningen. 

 

For at sikre en tidssvarende uddannelse af jagttegnsaspiranter opfatter Danmarks Jæ-

gerforbund det som absolut nødvendigt, at det fremgår af bekendtgørelsen, at god-

kendte jagttegnskursuslærere må medbringe glatløbede haglvåben til den teoretiske del 

af jagttegnsundervisningen.  
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Denne undervisning kan foregå udenfor godkendte skydebaner og skydepladser, under 

forudsætning af der ikke medbringes skarp ammunition. Den godkendte jagttegnskur-

suslærer må overlade haglvåben til jagttegnsaspiranter som del af teoriundervisningen 

i våbenhåndtering og sikkerhed. 

 

Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 

 

Skulle der være behov for uddybende kommentarer står Danmarks Jægerforbund ger-

ne til rådighed. 

 

med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 

 

Claus Lind Christensen 

Formand 


