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Vedr. høring om ændring af våbenbekendtgørelsen,
Justitsministeriet har udsendt høring om ændring af våbenbekendtgørelsen, således
at det fremover kræves at:
En person, der ønsker at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve,
besidde, bære og anvende et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4.5
mm, skal have en tilladelse hertil fra politiet.
En person, der har jagttegn, behøver ikke en tilladelse fra politiet til at
erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, der har en kaliber
over 4.5 mm.
En person, der er tidligere indehaver af et jagttegn, og som opfylder
betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde et luft- og
fjedervåben med en kaliber over 4.5 mm. Men for at bære eller anvende
våbnet skal personen have en tilladelse, indløse sit jagttegn, eller få en
våbenpåtegning på sit medlemsbevis.

Danmarks Jægerforbund har følgende bemærkninger til ændringen:
I ændringen af våbenbekendtgørelsen lægges der op til, at registreringen af luft- og
fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal indføres under § 41 og dermed
sidestilles med registrering af glatløbede haglvåben.
Det må derfor forventes at denne anmeldelse i lighed med registreringen af
glatløbede haglvåben er fritaget for gebyr, og derfor ikke skal pålægges den normale
afgift på våbentilladelser til riflede våben.
Ifølge salgstal fra våbenimportører, der har oplysninger fra de sidste 20 års salg, er
der anslået solgt flere hundrede tusinde luftvåben i større kaliber end 4.5 mm. Alle
disse våben er ikke udstyret med særligt identifikationsnummer og det forekommer
umiddelbart ikke praktisk muligt at skulle identificere, lokalisere og registrere dem.
Det vil være en økonomisk urimelig byrde at påligge indehavere af de lovlige
luftvåben, idet det vil koste op mod kr.: 30 mio. pr. 100.000 luftvåben.
For at tage højde herfor, bør man derfor under kravet i § 43 i våbenlovens § 1. stk. 1,
nr. 1 og 7 om identifikationsnummer dispensere for de luftvåben der på nuværende
tidspunkt er i omløb.
Af administrative og praktiske hensyn bør der således kun stilles krav om
identifikations nummer for nyerhvervede våben.
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En registrering af reservedele vil være meget vanskelig at udføre på visse våbendele
og kan næppe udføres på en sådan måde, at identifikation af disse våbendele er
mulig, når våbnet er samlet. Da det ikke er normalt at adskille luft og fjedervåben i
hoveddele, vil en kontrol af dette kun være mulig med assistance fra autoriseret
våbenmekaniker.
Danmarks Jægerforbund anbefaler derfor, at et sådant krav bortfalder.
Danmarks Jægerforbund har herudover ingen bemærkninger til udkastet. Vi stiller os
selvfølgelig til rådighed for evt. uddybninger af vores synspunkter m.v.

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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Formand
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