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Vedrørende Høring - NOU 2011:19 Ny våpenlov

Norges Skytterforbund (NSF) er av den mening at det oppnevnte lovutvalget har levert et
gjennomtenkt og på mange måter et godt forslag til ny våpenlov.
NSF 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.

Skytterforbundet vil imidlertid påpeke at forbundet 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 forbundets syn, det legitime
behovet for å inndra våpen som overhode ikke lenger er i bruk.
Forbundet kan vanskelig se at det skal være en forvaltningsmessig sak å avgjøre om behov for
å inneha våpen, fortsatt er tilstede. Den enkelte skytter/jeger må selv kunne vurdere hvilke
våpen han har behov for, i den hensikt å kunne utøve sin legale skyteaktivitet. Så lenge en
person tilfredsstiller kravene til "personlig egnethet" for å inneha våpen, ser NSF ingen grunn
til at våpen skal inndras. Skyting er en idrettsom kan utøves i høy alder og det må være aksept
for at aktivitetsnivået avtar med alderen, uten at dette skal kunne medføre inndragning av
våpenkort.
Sportskyting er, i likhet med de fleste andre idretter organisert under Norges Idrettsforbund,
først og fremst en breddeidrett. Noe av det unike med skytesport, er at man kan oppleve å ha 3
generasjoner på banen samtidig. Det å erverve og videre fortsatt kunne irmeha våpen til
sportskyting, må derfor ikke kun være forbehold konkurranseskyttere som deltar i approberte
stevner.  All tid en skytter er medlem av en skytterklubb og samtidig deltar i organisert
aktivitet i klubbens regi, må grunnlaget for å beholde våpenkort absolutt sies å være til stede.
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2. § 59,  Godkjente skytter- og våpensamlerorganisasjoners plikter

Det foreslås at 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. I de aller fleste tilfeller hvor våpen brukes i kriminelle sammenhenger, er
det riktignok snakk om ulovlig ervervede våpen. Forbundet 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.

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. Det er uklart om det er
tenkt på en fast årlig avgift, eller om det skal betales per våpen per år.

NSF er svært uenig i at det pålegges skyttere og jegere å finansiere forvaltningen av våpen,
herunder oppgradering av det sentrale våpenregisteret. All erfaring tilsier, at det i de tilfeller
hvor det innføres avgifter, blir det angjeldende området taper i det årlige budsjettarbeidet.
Hvis skyttere og jegere skal bære forvaltningens kostnad, vil skyting som idrett og jakt kunne
bli aktiviteter forbeholdt de personer som har svært god økonomi.

NSF vil til slutt kommentere forslaget om registreringsplikt for deaktiverte våpen, samt
forslag om registreringsplikt for riflemagasiner med magasinkapasitet over 10 skudd og
pistolmagasiner med magasinkapasitet over  20  skudd.
Forbundet mener at etterre istrerin vil bli uforholdsmessig kostnadskrevende og vanskelig
gjennomførbart, samtidig som kostnadene ikke står i forhold til nytteverdien.
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