Trygt og enkelt
– løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer.

VÅBENPAKKEN
Dette katalog beskriver de udfordringer som de danske våbenejere dagligt støder på. Mange af disse udfordringer er
baseret på holdninger, forældet viden og i enkelte tilfælde forkert viden.
Organisationerne bag de danske våbenejere* vil med dette katalog forsøge at belyse de udfordringer, der påvirker de danske våbenejere mest og samtidig komme med konstruktive ændringsforslag, der både letter hverdagen
for den almindelige våbenejer/-bruger og for de myndigheder, der skal administrere den lovgivning, som ofte
ligger til grund for udfordringerne.

Kontaktoplysninger: Politiskkonsulent, DJ Morten Sinding-Jensen, msj@jaegerne.dk, tlf. 23930332
Pressechef, DJ Torsten Lind Søndergaard, tls@jaegerne.dk, tlf. 81880208

TOMME PATRONHYLSTRE M.M.
Udfordring

Våbenlovens definition af ammunition i siger: ”ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler”. Det betyder, at også afskudte patronhylstre samt nye hylstre uden
fænghætte eller krudtladning er omfattet af våbenbekendtgørelsens opbevaringskrav, selvom de omtalte dele på
ingen måde udgør nogen sikkerhedsrisiko for samfundet.

Uden krudt og fænghætter, er patronhylstre og projektiler blot harmløst metal.

Som loven er formuleret i dag, giver det problemer med at opbevare de ofte store mængder af f.eks. afskudte
flugtskydningspatroner, der samles på landets mere end 280 flugtskydningsbaner. På meget aktive baner er det
ikke usædvanligt, at der skydes mere end 20.000 skud på en dag.

Løsning
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.
Det er i sig selv urimeligt, at tomme hylstre og ikke isatte projektiler omfattes af våbenlovens almindelige regler.
Derfor bør der ændres i våbenlovens § 1, stk. 1, så tomme patronhylstre og ikke isatte projektiler ikke omfattes af
våbenloven eller dog at ministeren er bemyndiget til at undtage tomme hylstre og ikke isatte projektiler fra våbenlovens krav. Dernæst bør der til våbenbekendtgørelses § 22, stk. 1 (og eventuelt stk. 2), tilføjes: ”Dette gælder dog
ikke løse patronhylstre og ikke isatte projektiler”. Dette vil lette håndteringen og bortskaffelsen betydeligt.

EU-VÅBENPASSET
Det europæiske våbenpas gør det simpelt for EU borgere, der ønsker at transportere og besidde skydevåben under
rejse i to eller flere medlemsstater med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning.
Med indførslen af EU-våbenpasset i Rådets direktiv af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben
(91/477/EØF) og den senere introduktion af det lille blå pas i dansk lovgivning den 9. december 1992, blev det med
ét nemmere at rejse med våben i Europa. Derudover blev administrationen for både politi og toldere væsentligt reduceret, da det nu ikke længere var nødvendigt at udstede nye papirer hver eneste gang en jæger eller sportsskytte
skulle medbringe våben til andre medlemsstater.

Udfordring – glatløbede haglvåben
Glatløbede haglvåben kan imidlertid kun indskrives i EU-våbenpasset for et år af gangen, da ”tilladelsen” til glatløbede haglvåben – jagttegnet – kun er gyldigt for én jagtsæson af gangen og dermed kun godkendes af politiet til
at anvende og bære disse våben for ét år af gangen.
I sig selv en ganske rationel forklaring på et årligt tilbagevendende irritationsmoment for mange jægere, da tilladelser til jagtrifler og konkurrencevåben udstedes for en periode af henholdsvis 10 år og 5 år.

Løsning
Med begrundelsen i at alle jægere årligt vandelsgodkendes i forbindelse med udstedelse af nyt jagttegn, vil vi anbefale at glatløbede haglvåben, ligesom rifler, kunne optages i våbenpasset for en periode matchende våbenpassets
levetid – 5 år.
Det er vores forestilling at arbejdsbyrden for politiets administrative centre vil kunne reduceres væsentligt uden
at gå på kompromis med sikkerheden.

Udfordring - lyddæmpere
Lyddæmpere blev i maj 2014 lovlige at anvende til jagt i Danmark, ligesom de allerede var i henholdsvis Norge,
Sverige Finland og England. I Tyskland er lyddæmperen, indtil videre, tilladt i 6 delstater men alt tyder på, at de
resterende delstater hurtigt følger med.
Med det stigende antal medlemsstater, der tillader brugen af lyddæmpere, kommer der en naturlig øget interesse
i at medbringe disse og med denne stigende interesser medfølger endnu en unødvendigt administrativ opgave at
pålægge politi og toldvæsner, når man i Danmark ikke kan indskrive lyddæmperen i EU-våbenpasset.
I det nuværende EU-våbendirektiv, er det op til de enkelte medlemsstater hvorvidt man ønsker, at skrive lyddæmperen ind i våbenpasset. England har f.eks. gjort det i flere år, hvorimod Norge har valgt slet ikke at kræve
våbentilladelse til lyddæmpere, da der ikke er tale om en essentiel våbendel – det sidste håber vi bliver den almene
europæiske opfattelse, med revideringen af EU-våbendirektivet.

Løsning
Det forekommer unødig besværligt, så lovgivningen bør opbygges sådan, at der ikke kræves særskilt tilladelse til
lyddæmpere til våben, som jægere og skytter har tilladelse til.
Derfor foreslår vi at Justitsministeriet i Danmark vælger at lade lyddæmperen optage i EU-våbenpasset og på
den måde hjælpe til at minimere den administrative arbejdsbyrde i politiets administrative centre, samt gøre det
mindre kompliceret for den almindelige våbenejer.

BEKENDTGØRELSE OM VÅBEN OG AMMUNITION, DER MÅ ANVENDES TIL JAGT M.V.
Udfordring

Denne bekendtgørelse, der er fastsat i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning, hører under Miljøministeriet, men
er igennem nyere tid blevet brugt til at regulere emner, der retligt hører hjemme i våbenloven.
Organisationerne bag de danske våbenejere* er enige i at kaliberen .50 BMG ikke er egnet til jagt i Danmark og
at man ikke bør kunne bruge jagt som en begrundelse til at anskaffe våben i denne kaliber. Ligeledes er vi opmærksomme på, at et segment af danske våbenejere bruger jagttegnet, som en gyldig grund til at anskaffe våben,
de ikke kan erhverve lovligt på anden vis. Vi mener dog ikke at denne bekendtgørelse er det rigtige sted at regulere
disse uønskede våben.

Løsning
Vi foreslår, at Justitsministeriet i samarbejde med Miljøministeriets Styrelse for Vand- og Naturforvaltning samt
organisationerne bag de danske våbenejere*, reviderer hele denne bekendtgørelse, med henblik på at flytte de ting,
der retmæssigt hører hjemme i våbenlovgivning og ikke i jagtloven og dennes bekendtgørelser.
Denne bekendtgørelse er moden til en revidering, da den nuværende måde at definere hvornår et projektil/en pil
er effektiv nok til at slå et dyr ihjel - anslagsenergi og kuglevægt – ikke nødvendigvis er fremtidssikret.

Udfordring
I samme bekendtgørelse fastslås det, at glatløbede haglvåben af kaliber mindre end 20 alene må anvendes på duer
og krager m.m.
Grundlæggende er der ingen energimæssig forskel på et hagl udskudt fra en kaliber 12 og en kaliber 36 haglvåben. Forskellen ligger i antallet af hagl i patronen. De moderne patroner til kaliber 28 og 36 har et niveau, hvor det
ikke længere giver mening at fastholde et forbud mod jagt på husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle, blishøne, ænder og måger.

Løsning
Vi foreslår en ændret formuleringen til:
” Haglgeværer af kaliber mindre end 20 må alene anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4 & 5.”

GENOPLADNING
Udfordring

Våbencirkulæret beskriver, at: ”Ved ansøgning om genopladningstilladelse til eget eller privat brug kan der maksimalt gives tilladelse til opbevaring af i alt 2 kg røgsvagt krudt og sortkrudtserstatning. Der kan endvidere maksimalt gives tilladelse til opbevaring af 5.000 fænghætter. ”
I den nuværende bekendtgørelse sidestilles farligheden af røgsvagt krudt med det væsentlige farligere sort krudt
og på baggrund af denne ikke korrekte sammenligning, må personer med tilladelse til privat genopladning af ammunition ikke opbevare mere end 2 kg røgsvagt krudt jf. våbencirkulærets § 10 stk. 2.
Til forskel for sort krudt, så er røgsvagt krudt ikke et sprængstof, men derimod et drivmiddel, som eksempelvis
benzin og diesel, men med en langt mindre brændværdi og antændelighed end benzin, diesel og propangas.
Det sker desværre ikke sjældent, at en gaseksplosion forekommer i et hus eller i en lejlighed, men der har aldrig
forekommet en ulykke eller en eksplosion i hus eller lejlighed som følge af en ulykke med røgsvagt krudt. Sandheden er, at røgsvagt krudt opbevaret i original emballagen, hverken er eksplosiv eller meget brandfarlig.
Røgsvagt krudt er ikke sprængstof.
Personer med tilladelse til privat genopladning af ammunition til rifler, håndvåben og haglgeværer, bruger flere
typer røgsvagt krudt med flere forskellige brænd hastigheder. De fleste producenter af røgsvagt krudt sælger de
mange forskellige krudttyper i fortrinsvis 1 kg emballager. Derfor er det yderst vanskeligt, at begrænse sig til kun
2 kg røgsvagt krudt.

Løsning
Med henvisning til ovenstående, samt skelen til vores naboland Sverige, hvor private genoplader kan
erhverve og besidde op til 5 kg røgsvagt krudt, vil organisationerne bag de danske våbenejere anbefale, at
mængden af røgsvagt krudt, som det tillades at opbevarer for private genoplader i Danmark, øges fra 2 kg
til 5 kg.

VÅBENSKABE
Udfordring

Skadeforsikringsudvalget i Forsikring & Pension (sammenslutning af De danske forsikringsselskaber) har udarbejdet en sikkerhedsklassificering af låse og låsecylindre kaldet SKAFOR-godkendelse. Denne godkendelse og
den tilhørende testmetode blev fra udgangen af 2013 lukket og efter 1. januar 2016 har man skulle – inden man
installerer våbenskabet - sikre sig, at våbenskabet er testet efter den europæiske standard EN 1143-1 og har opnået
klassifikationen grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil.

I våbenbekendtgørelsen er der kun nævnt den europæiske standard ”eller tilsvarende”. Denne formulering
medfører ofte mange misforståelser om hvilke skabe, der reelt kan anvendes.
Forsikring og Pension (F&P) og Rigspolitiet besluttede efter et møde den 25. september 2015 med bl.a. Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening igen efter 31. december 2015 at angive sikringsskabe,
testet efter den svenske sikkerhedsstandard SSF3492 (tidligere SS3492), og FG-norm 520:1 som værende sammenlignelige med den europæiske standard EN 1143-1 grade 0.

Løsning
Ud fra denne beslutning anbefaler vi, at våbenbekendtgørelsens § 22 Stk. 3 tilføjes: ” … SSF3492, FG-norm
520:1…”, således § 22 stk. 3 fremadrettet lyder: Stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller indtil 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt
i mindst EN 1143-1 grade 0, SSF3492, FG-norm 520:1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Alternativt kunne
definitionen af ”… svarer hertil” beskrives i våbencirkulæret.

VÅBENTILLADELSER UDSTEDT TIL JAGT
Udfordring

Rigspolitiet har pålagt politiets administrative centre, at der kun kan udstedes to tilladelser til halvautomatiske
rifler, som kan indeholde mere end to patroner, pr. jæger. Desuden må de to rifler ikke kunne løse samme opgaver
(eks. kaliber 30-06 og .308w, der er ganske forskellige kalibre, men begge er 7,64mm i diameter).
Med denne beslutning har rigspolitiet gjort sig til smagsdommere og eksperter i praktisk jagt, da politiets
administrative centre skal kunne definere, hvornår to forskellige rifler kan løse den samme opgave og ansøgeren
dermed ikke kan få udstedt tilladelsen.
Vi fornemmer en strategi fra Justitsministeriets side med det formål at fjerne alle halvautomatiske rifler fra det
danske marked. Hvis dette ikke er tilfældet, og ministeriet blot ønsker at stoppe det segment af danske våbenejere,
der bruger jagttegnet som en gyldig grund til at anskaffe våben, de ikke kan erhverve lovligt på anden vis – heriblandt halvautomatiske rifler – rammer denne praksis desværre utilsigtede mange lovlydige jægere.

Løsning
Da brugen af halvautomatiske rifler, der kan indeholde mere end to patroner allerede er begrænset til personer,
der overfor politiet kan dokumentere, at de har et anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. jagt i udlandet, ser
Danmarks Jægerforbund gerne den nuværende praksis standset og en målrettet indsats mod det ønskede segment
af våbenejere, indført.
Sagt med andre ord, det er kun jægere, der lovligt kan erhverve halvautomatiske rifler, der kan indeholde mere
end to patroner.
Vi anerkender, at det er vanskeligt at regulere via lov, hvornår der er tale om et ganske særlige omstændigheder.
Men da Justitsministeriet tidligere har anerkendt jagt i udlandet som ”særlige omstændigheder” forslår vi, at politiets administrative centre gives mulighed for at kræve dokumentation for dette mod en fjernelse af praksis, hvor
der kun tillades to våben.

FORHANDLERTILLADELSER OMFATTER IKKE PISTOLER MV.
Udfordring

Våbenbekendtgørelsens § 40, stk. 3 er – formentlig utilsigtet – formuleret sådan, at en forhandlertilladelse ikke
omfatter pistoler og revolvere. Det betyder, at en forhandler skal søge tilladelse hver gang forhandleren vil erhverve en pistol mv., og det besværliggør handlen med sådanne våben for alle parter. Forhandlere kan ikke købe en
brugt pistol af en skytte uden at have konkret tilladelse og politiet har en administrativ byrde med at give tilladelse
fra gang til gang, hvilket er unødig administration, som kan undgås ved, at forhandlertilladelser omfatter sådanne
våben.

Løsning
Våbenbekendtgørelsens § 40, stk. 3 bør ændres, så erhvervelse af pistoler og revolvere fra private også omfattes af
forhandletilladelsen. Det kræver ikke lovændring, da ministeren har den fornødne bemyndigelse.
Registrering af våben, der kan anvendes til både sortkrudt og røgsvagt krudt.

Udfordring
Dansk Skytte Union har i forbindelse med udvikling af aktivitetsområdet for sortkrudtskytteforeninger konstateret, at flere våbentyper, specielt bagladerpistoler kan skyde med både røgsvagt krudt og sortkrudt.
Disse våben er af politiet blevet betragtet som forskellige våben grundet krudttype, hvilket har afstedkommet,
at ansøger skal vælge om våbnet skal anvendes som sortkrudtvåben eller røgsvagt våben desuagtet, at det kan
anvendes til begge dele, og at skytten er medlem af foreninger, hvor begge aktiviteter afvikles. Ergo, skytten skal i
dag købe to våben, hvor det reelt kun er nødvendigt at købe et våben.

Løsning
Vi skal anmode om, at disse våben fremover vil kunne godkendes til begge dele på et og samme godkendelsesnummer, der fortæller, at våbnet kan anvendes og er godkendt til begge krudttyper.
Organisationerne bag de danske våbenejere ser ikke en konflikt i forhold til Bekendtgørelse om våben og ammunition, idet der efter §14 stk. 2 alene omtales registrering af følgende:
Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte våben
ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43. Der er
altså ikke anført krudttype.

REGISTRERING AF VÅBEN, DER KAN ANVENDES TIL BÅDE JAGT- OG SPORTSSKYDNING.
Udfordring

Organisationerne bag de danske våbenejere har i forbindelse med Dansk Skytteunions udvikling af nye aktivitetsområde konstateret et overlap af rifler, der både kan anvendes til jagt- og sportsskydning. I dag er det ikke muligt
at få udstedt tilladelse til brug for både jagt- og sportsskydning desuagtet, at riflen kan anvendes til begge dele.
Ergo, skytten skal i dag købe to våben, hvor det reelt kun er nødvendigt at købe ét våben.

Løsning
Vi skal anmode om, at der til rifler fremover vil kunne udstedes tilladelser til både jagtlig brug og sportsskydning.

Organisationerne bag de danske våbenejere ser ikke en konflikt i forhold til Bekendtgørelse om våben og
ammunition, idet der efter § 14 stk. 2 alene omtales registerring af følgende:
Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte våben
ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43. Det
strider ikke imod, at der kan udstedes to tilladelser på samme våben.

TILLADELSE TIL HAGLVÅBEN, DER KAN INDEHOLDE MERE END 2 PATRONER
Udfordring

Dansk Skytteunion har forbindelse med godkendelse af Westernskydning som aktivitet et ønske om, at der i særlige tilfælde kan anbefales haglvåben med flere end 2 patroner, som anført i Cirkulære om våben kapitel 2 §19.
Det drejer sig specifikt om to våben, en Winchester Lever Action (haglegevær) model 1887/1901, der kan indeholde 5 patroner, og en Winchester Pump Action (haglegevær) model 1897/M12 der kan indeholde 6 patroner - begge
udstyret med et enkeltladersystem.

Løsning
Organisationerne bag de danske våbenejere foreslå, at der i Cirkulære om våben kapitel 2 §19 stk. 4 tilføjes et pkt.
7 med følgende ordlyd:
- tilladelse til Winchester model 1887/1901 og model 1897/M12 kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet.

BLYHAGL
Udfordring
Dansk Skytte Union har af Miljøministeriet fået udstedt dispensation til brug af blyhagl på et antal skydebaner i
Danmark i forbindelse med de Olympiske discipliner i flugtskydning, OL-Trap og Skeet.
I den forbindelse har Dansk Skytteunion i samarbejde med politiet udfærdiget en ansøgningsblanket, hvorpå de
enkelte skytter kan søge om tilladelse til at bære, besidde og eje blyhaglspatroner til brug for de tidligere nævnte
discipliner. Imidlertid forholdet det sig sådan, at enkelte skytter, der kan opnå en blyhaglstilladelse, ikke ønsker
en sådan, men blot ønsker at skyde med blyhagl på banen.
Der er derfor fra foreningernes side et afklarende spørgsmål, om de må overdrage/sælge blyhagl til en person uden
blyhaglstilladelse, og hvordan overdragelse til den enkelte skytte skal ske ved et stævne eller træning.

Løsning
Dansk Skytteunion foreslå, at foreninger ved stævner og træning kan sælge/overdrage blyhagl til den enkelte skytte. Eventuelt ikke forbrugt blyhaglsammunition skal returneres til foreningen.

Jesper Hansen var bedste danske skytte ved OL i Rio med en finaleplads i skeet.

