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1. december 2011
Vedrørende: Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om våben og
eksplosivstoffer (straf for overtrædelse af knivforbuddet)
Justitsministeriet har udsendt udkast til ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
(straf for overtrædelse af knivforbuddet) i høring. Danmarks Jægerforbund ønsker
lovforslaget ændret samt at give følgende bemærkninger:
Generelt:
Det er Danmarks Jægerforbund holdning, at knive skal fjernes fra områder og personer,
hvor de intet legalt formål har. Derfor støtter Jægerforbundet politiets mulighed for
visitationszoner og lignende. Men Jægerforbundet ønsker ikke, at jægere skal
kriminaliseres på grund af en signalpolitik, der straffer banale forglemmelser pga.
besynderlige regler omkring knivens udformning. Eneste undtagelse fra knivforbuddet er
foldeknive med en klinge på højst 7 cm som ikke kan fastlåses i udfoldet position.
Desværre er de lovlige knive ikke velegnede som jagtknive, da risikoen for skader på
brugerens hænder og fingre er for stor. Derfor anvender jægere knive med enten fast
klinge, eller foldeknive hvor klingen kan fastlåses. Disse knive har historisk set altid
været anvendt som værktøj for bl.a. jægere og fiskere.
Danske jægere bruger kniv som værktøj under udøvelse af jagt, og risikerer derfor at
blive dømt for overtrædelse af knivforbuddet, hvis de ved en fejl glemmer jagtkniven
efter jagten, f.eks. i deres bil. Dette finder Jægerforbundet er i strid med både lovens
hensigt og regeringsgrundlaget. Formålet med knivforbuddet er ifølge Højesteret ikke at
forhindre almindelig brug af knive som værktøj, men derimod at forhindre, at knivene
medbringes i aften- og nattelivet til brug i voldsepisoder og knivoverfald.
Regeringsgrundlaget fokuserer ligeledes på at fjerne knive fra nattelivet.
Danske jægere har gennem en statsanerkendt uddannelse opnået ret til at eje og anvende
våben, og derfor kontrolleres de hvert år i kriminalregistret, idet udstedelse af jagttegn
kræver accept fra politimesteren. Derfor er det i praksis ikke muligt at have jagttegn, hvis
man har voldelige tendenser. Politimesterens accept bortfalder næsten automatisk, hvis
blot man anmeldes for vold eller overtrædelse af f.eks. våbenloven - til trods for der ikke
er egentlig hjemmel i lovgivningen til det. Denne praksis betyder, at en overtrædelse af
knivloven kan få helt urimelige konsekvenser, hvis man gerne vil beholde sit jagttegn.
Danske jægere løser via Schweisshunderegistret en vigtig opgave for samfundet, i det de
med specialtrænede hunde eftersøger nødstedt hjortevildt bl.a. for politiet og Falck. Disse
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dyr er ofte så hårdt såret, at eneste udvej er en dyreværnsmæssig forsvarlig aflivning, og
her er en kniv uundværlig som værktøj. Af hensyn til Schweisshundeførerens egen
sikkerhed bør man kun anvende knive med fast blad, eller hvor knivbladet kan fastlåses i
udfoldet position, da risikoen for skader på fingre og hænder ellers er for stor. Disse
Schweisshundeførere har alle gyldigt jagttegn og eftersøger på frivillig basis. De står til
rådighed når der er brug for dem, men risikerer at blive straffet for at glemme deres
værktøj i bilen. Det finder Jægerforbundet urimeligt.
Højesteret har med to afgørelser vurderet, at hvis en såkaldt ulovlig kniv har været glemt
i en bil, men anvendt til et anerkendelsesværdigt formål, samt at der er tale om et
førstegangstilfælde, så vurderes det som særligt formildende omstændigheder. Dette har
medført bødestraf på 3.000 kr. i stedet for ubetinget fængsel i syv dage.
Vedrørende lovforslagets ordlyd:
Ændringen af § 10, stk. 2 er for danske jægere ikke en lempelse, men derimod en
skærpelse. Dette skyldes som nævnt tidligere, at en glemt jagtkniv i en jægers bil ifølge
retspraksis fra Højesteret vil blive vurderet som omfattet af formildende omstændigheder.
Dermed vil straffen være bøde i stedet for fængsel, uanset evt. ændring af § 10, stk. 2.
Men en bødestraf er også en overtrædelse af våbenloven, og kan derfor medføre nægtelse
af jagttegn.
Forøgelsen af bødestraffen fra 3.000 kr. til 5.000 kr. vil ifølge retspraksis ramme
jægere, og dermed er lovforslaget i realiteten skærpelse. Loven bør derfor ændres
sådan, at et gyldigt jagttegn indebærer tilladelse til at have kniv i bilen.
Jægerforbundet mener, at har man gyldigt jagttegn, så skal det af dyreværnsmæssige
årsager altid være tilladt at opbevare en kniv i sin bil. Dette skal gælde uanset om kniven
ikke møder lovens krav om kun at tillade foldeknive uden mulighed for fastlåsning af
bladet og med en klinge under 7 cm.
Såfremt ovenstående forslag ikke indarbejdes i loven bør der som minimum ske en
tilpasning sådan, at et gyldigt jagttegn anses som en formildende omstændighed ved
overtrædelse af knivforbuddet, og hvor overtrædelsen udmøntes alene i en advarsel frem
for en bødestraf på 5.000 kr. På den måde risikerer jægeren ikke at miste sit jagttegn
grundet overtrædelse af knivforbuddet.
Venlig hilsen
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