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Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. 

og cirkulære om ændring af cirkulære om våben og ammunition mv. 

Danmarks Jægerforbund takker for tilsendte udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

våben og ammunition mv. og cirkulære om ændring af cirkulære om våben og ammunition mv.. Vi har med 

stor interesse læst de to udkast og har følgende bemærkninger, som forhåbentligt kan indarbejdes i 

lovgivningen. 

Danmarks Jægerforbund har stor forståelse for, at Justitsministeriet ønsker at stramme reglerne for 
erhvervelse af særlig kraftige luft- & fjederbøsser, og vi finder niveauet på 10 J passende. 
 
De luft- og fjederbøsser der må anvendes til jagt, vil efter ændringerne i Bekendtgørelse om våben og 
ammunition mv. nr. 449 af 9. juni 2005, kræve en tilladelse for at kunne bæres og anvendes.  
 
Vi er af den opfattelse, at registreringen af luft- & fjederbøsser for personer med gyldigt jagttegn kan 
sidestilles med registrering af glatløbede haglgeværer, og at reglerne derfor bør være de samme.  
 
Det ville betyde en tilføjelse til § 2 a i bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer og kunne affattes 
således: 
 
§2 a stk. 1, nr. 4:  
Luft- og fjederbøsser med en anslagsenergi ved mundingen (E0) for den samlede haglvægt på over 10 joule 
(J). 
 
Personer med gyldigt jagttegn bliver kontrolleret løbende i kriminalregisteret og har jf. Bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. § 3 stk. 1. tilladelse til at besidde kraftige luft- og 
fjederbøsser mod anmeldelse til politiet, hvis de ved bekendtgørelsens ikrafttræden er i besiddelse af et 
sådant våben. 
 
 Vi finder derfor, at disse våben alene skal registreres efter samme regler som gældende for glatløbede 
haglgeværer, og at registreringen skal være gebyrfri for jagttegnsløsere. 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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