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Vedr. høring over Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om skydevåben, j.nr. 2022-3050-0143. 
 
Justitsministeriet har den 14. november 2022 fremsendt høring over Europa-
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
skydevåben. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende 
bemærkninger. 

Af forslaget fremgår det blandt andet, at et af formålene er at bekæmpe og 
forebygge ulovlig handel med skydevåben til og fra EU, mens et andet formål er at 
lette den administrative byrde for ejere af skydevåben, herunder jægere.  

Disse overordnede formål rammer præcist ned i Danmarks Jægerforbunds motto 
for våbenområdet: Trygt og enkelt. Det indebærer helt overordnet, at den danske 
våbenlovgivning skal være udformet, så den giver tryghed for befolkningen og er så 
enkel som muligt for våbenbrugeren (eller jægeren).  

Vi er således tilfredse med tiltag i retning af mindre bureaukrati, men for så vidt 
angår, at man i fremtiden kun kan rejse med gyldigt EU-våbenpas, og at vi ikke 
kender ikrafttrædelsestidspunktet for forordningen, er vi nødt til at tage det 
forbehold, at EU-våbenpas skal kunne udstedes inden for acceptabel 
sagsbehandlingstid, f.eks. maksimalt 20 dage, som tidligere har været gældende. I 
dag (17. november 2022) er sagsbehandlingen mellem tre og fire måneder jf. 
politiets hjemmeside. 

Ovenstående forbehold udspringer af, at art. 9.1 (b) i den nuværende version af 
Reg.258/2012 - ”Når de forlader Unionens toldområde gennem den medlemsstat, 
hvor de har bopæl, kan jægere og sportsskytter i stedet for et EU-våbenpas, vælge 
at fremvise et andet dokument, som anses for gyldigt til dette formål af de 
kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat” – er blevet fjernet fra 
forslaget. 

De svenske myndigheder anerkender i dag ikke EU-våbenpasset som gyldigt 
rejsedokument og pålægger derfor jægere mv. fra andre EU-lande svenske regler 
for indrejse i Sverige med skydevåben. Da EU-våbenpasset ikke anerkendes i 
Sverige, kan jægere mv. fra andre lande ikke bruge Sverige som transitland, når de 
forlader EU, uden først at have fået svensk importtilladelse.  
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For danske jægere mv. vil den foreslåede ændring gøre det meget mindre 
bureaukratisk at indføre våben til f.eks. Sverige, hvilket Danmarks Jægerforbund 
kun kan støtte op om.  

Vi mener således, at forordningen generelt skal stille krav om, at medlemslandene 
hverken må fastholde eksisterende eller efterfølgende indføre bureaukratiske 
nationale regler for indførsel af våben, der strider mod hensigten i forordningen. 

Art. 10 i forslaget indfører en forenklet procedure vedrørende importtilladelser for 
jægere, der rejser med deres skydevåben til EU.  

Den præciserer, at importtilladelse ikke er påkrævet for jægeres eller 
sportsskytters midlertidige indførsel af skydevåben og ammunition som en del af 
deres ledsagede personlige ejendele, forudsat at de over for toldmyndighederne 
underbygger årsagerne til rejsen, især ved at fremlægge en invitation eller andet 
bevis for jagt- eller sportsskydningsaktiviteter i EU.  

Mens det dog stadig gælder for ikke-EU-jægere, at de skal overholde deres egne 
nationale love om våbenlicenskrav, er denne administrative forenkling vigtig for at 
forhindre EU-medlemsstater i at indføre yderligere bureaukrati for jægere og 
sportsskytter i form af "importtilladelse". Danmarks Jægerforbund støtter således 
denne forenklede procedure vedrørende importtilladelser for jægere, der rejser 
med deres skydevåben til EU. 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan de stiles til politisk chefkonsulent 
Morten Sinding-Jensen på msj@jaegerne.dk eller på tlf.: 23 93 03 32. 
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