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Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov «Gjennomgang av gjeldende 
våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov» 
 

Norges Skiskytterforbund (NSSF) viser til Våpenlovutvalgets innstilling (NOU 2011:19) som er sendt 
på høring fra Justisdepartementet. 
 
NSSF er av den mening at det oppnevnte lovutvalget har levert et gjennomtenkt og på mange måter 
et godt forslag til ny våpenlov.  
 
NSSF mener det er riktig at det vedtas en ny våpenlov og er videre enig i de krav som er foreslått å 
gjelde ved førstegangs erverv av skytevåpen.  Vi vil imidlertid påpeke at organisasjonen spesielt når 
det gjelder tre områder, er uenig i utvalgets forslag. 
 
 
1. § 30, Tilbakekall av våpenkort mv. 
 
Flertallet i utvalget går inn for at våpenkort skal tilbakekalles, dersom behovet ikke lenger anses for å 
være til stede. Dette til forskjell fra gjeldende våpenlov, som sier at våpenkort i slike tilfeller kan 
tilbakekalles. Dagens lovtekst ivaretar etter vårt syn det legitime behovet for å inndra våpen som 
overhode ikke lenger er i bruk. 
 
NSSF kan vanskelig se at det skal være en forvaltningsmessig sak å avgjøre om behov for å inneha 
våpen fortsatt er tilstede. Så lenge en person tilfredsstiller kravene til ”personlig egnethet” for å 
inneha våpen, i den hensikt å kunne utøve sin legale skyteaktivitet, ser NSSF ingen grunn til at våpen 
skal inndras. Skiskyting er en sport som kan utøves i mange år av flere generasjoner innen samme 
familie, og det må være aksept for at aktivitetsnivået kan variere, uten at dette skal kunne medføre 
inndragning av våpenkort.  
 
 Så lenge en skiskytter er medlem av et lag tilknyttet NSSF, og samtidig deltar i organisert aktivitet i 
lagets regi, må grunnlaget for å beholde våpenkort absolutt sies å være til stede. 
 
 



 

2. § 59, Godkjente skytter- og våpensamlerorganisasjoners plikter 
 
Det foreslås at våpen- og skytterorganisasjoner som får kunnskap om at en person ikke oppfyller 
kravene til personlig skikkethet, uten opphold skal melde dette til politiet. 
 
Hvis en person utviser en adferd som utgjør en sikkerhetsrisiko, eller på annen måte opptrer slik at 
det ikke er forenlig med våpeninnehav, blir vedkommende i praksis bortvist fra skytebanene. Grove 
tilfeller vil også normalt bli rapportert til politiet. 
 
Det vil imidlertid være en svært stor belastning for frivillige organisasjoner å bli pålagt en 
rapporteringsplikt. NSSF ser imidlertid for seg mulige situasjoner hvor organisasjonene ved de frivillig 
tillitsvalgte, i ettertid blir holdt ansvarlig, fordi de i et gitt tilfelle ikke oppdaget og rapporterte 
personer som har vist seg uskikket til å inneha våpen. Det er også en kjensgjerning at i mange 
frivillige organisasjoner er det vanskelig å rekruttere ledere. Ved å innføre en meldeplikt for våpen- 
og skytterorganisasjoner vil de bli tillagt et ansvar som vanskeliggjør rekruttering av spesielt ledere.  

 
 

3. §65, Gebyr og utgifter 
 
Flertallet i våpenlovutvalget foreslår at det innføres et årlig gebyr, i den hensikt å styrke 
våpenforvaltingen og videre få på plass et oppdatert våpenregister. Innstillingen sier ikke noe om 
gebyret er tenkt som en fast årlig avgift per våpeneier, eller om det skal betales per våpen per år. 
 
NSSF er svært uenig i at det pålegges våpeneiere å finansiere forvaltningen av våpen, herunder 
oppgradering av det sentrale våpenregisteret.  
 
NSSF mener at merkostnad med auka kontroll av lovlig erverva våpen til våpeneiers legale 
skyteaktivitet må dekkes av Staten selv uten at det blir innført ekstra gebyr.  
Oppgradering av eksempelvis våpenregisteret og forbedring av kontrollrutiner er områder som bør 
dekkes av politiets ordinære IKT-satsing og budsjetter for øvrig. Det er uakseptabelt at en enkelt 
gruppe skal belastes kostnader som følge av politiets prioritering av våpenforvaltningen. Dersom det 
er i samfunnets interesse at dette er et område som skal prioriteres, er det samfunnet som også bør 
ta kostnaden på lik linje med andre områder som inngår i politiets/forvaltningens prioriteringer. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rakel Rauntun 
Generalsekretær 


