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Forskrift om bevæ nede vakter å ski mv.

Norsk Våpeneierforbund henviser til brev av 04.03.2011, hvor vi blir gitt anledning til å uttale
oss om endring i våpenforskriften ved mulig bevæpning av norske handelsskip, aktualisert av
situasjonen i det indiske hav uten for kysten av Somalia.

Norsk Våpeneierforbund representerer skyttere som utøver idrett og jakt og må ved søknad om
idrett- og jaktvåpen søke politiet om tillatelse.
I både lov og forskrift fremkommer de krav somjegere og idretssmenn/kvinner må tilfredsstille
for å få erverve disse våpen.

Kravene for å erverve idrettsvåpen er at man er medlem i et skytterlag som er tilsluttet et
godkjent skytterforbund, samt at man kun får erverve det/de idrettsvåpen som skytterforbundet
har approbert og kan kun brukes til det/de programmer som er nasjonalt og internasjonalt
godkjent.

Kravene til å erverve jakt våpen er at våpentype og kaliber er godkjent til å felle de forskjellige
vilttyper.

Våpen til politiet og det militære er i lov om skytevåpen og ammunisjon unntatt. I denne loven
omtales kun våpen som er lovlig brukt til idrett og jakt. Det er i Norge ytterst sjeldent at man
gir ervervstillatelse til andre formål, slikt som selvforsvar.

NV må anta at de våpentyper som ønskes brukt fra disse båtene er av en slik type som militæret
bruker, og disse fremkommer som forbudte våpen i forskriften. De krav som bruk av slike
våpen kreves, reguleres enten gjennom politiet eller forsvarets direktiver, og bør ikke reguleres
gjennom nåværende våpenlov, som i sin helhet regulererjakt og idrettsvåpen.

NV organiserer sivile jegere og konkurranseskyttere med de krav våpenloven med forskrift
setter til erverv av idretts- og jaktvåpen og derfor ingen direkte befatning eller særlig interesser
i forhold til denne situasjonen.
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NV er derfor av den oppfatning at erverv av jakt- og idrettsvåpen burde vært regulert som eget
kapitel i våpenloven og dens forskrift, slik at det blir et skille mellom jakt-idrettsvåpen og andre
våpen med andre bruksområder.

Vårt interesseområde er jakt- og idrettsaktiviteter, og ønsker derfor ikke å blande oss inn i
aktiviteter der skytevåpen skal brukes til andre formål enn til idrett og jakt.

Dog når dette er sagt, er vårt fundamentale syn at forsvar av eget liv og helse mot overfall, ran,
kidnapping og drap, er en absolutt rett for alle, selv i de tilfeller hvor nordmenn er utsatt for
dette.

Me ilsen
Norsk V° neierforbu

Are Fosjo
Forman

Tlf./Fax: 63 81 25 47 Bankgiro for kont. innbetaling:
7877.08.82566

Norsk Våpeneierforbund
Brøtergt.6,
2000 LILLESTRØM.

Internett: www.nv.no

Formann
Are Fosjord
Gjerdrumsgt. 17,
2000 LILLESTRØM. Org. 1\1r.:97 61 78 653

E-post: nvpost @nv.no


