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Justis- og beredskapsdepartementet 
 
 
Høringsuttalelse til 22. juli-kommisjonens rapport. 
 
Kommisjonens rapport er meget omfattende. Som bransjeorganisasjon har Våpenrådet (VR) 
konsentrert seg om det som berører norsk våpenbransje. Dvs. kapittel 17 side, 396-405. 
Departementet ber spesielt om kommentarer til kommisjonens forslag i kapittel 19. Vi 
registrerer imidlertid at kommisjonen kommer med en del forslag på side 405 som bare delvis 
nevnes i kapittel 19. VR vil derfor kommentere disse. 
 
Før vi går på de enkelte punkter vil vi gjøre oppmerksom på at undertegnede var bransjens 
representant i våpenlovutvalget som etter halvannet års arbeid leverte sin innstilling 5/12-
2011. Dette utvalget var bredt sammensatt med stor kompetanse på våpen, jakt, 
konkurranseskyting, juss og psykiatri.  
Den del av kapittel 17 som omhandler våpen inneholder dessverre en del feil og direkte 
usannheter. For oss virker det som om kommisjonen ikke har evnet å innhente informasjon 
der kunnskapen finnes. For eksempel går seksjonssjef og seniorrådgiver i juridisk seksjon i 
POD igjen flere ganger mens KRIPOS som virkelig innehar kompetanse på våpen ikke er 
nevnt en eneste gang. Kommisjonen har heller ikke kontaktet noen organisasjoner som driver 
med jakt og/eller konkurranseskyting. Ei heller samlerne, som blir uthengt som et stort 
farepotensiale, er kontaktet. 
Kommisjonen viser til flere medieoppslag vedrørende misbruk av skytevåpen. Generelt vil vi 
påpeke at dette gjelder ulovlige våpen. Det er unektelig meget merkelig når politimester 
Sønderland opplyser at en del av Kristian Valens våpensamling er innvilget muntlig. Vi må jo 
gå ut fra at disse er registrert og følgelig må det ha foreligget en skriftlig tillatelse – noe annet 
finnes ikke.  
Kommisjonen vier bare en kort, nesten intetsigende, kommentar til «Would banning firearms 
reduce murder and suicide?» av Don B. Kates og Gery Mauser i Harvard Journal of Law and 
Public Policy, vol. 30, 2007. Denne rapporten viser imidlertid at det er en sammenheng 
mellom et lands våpentetthet og kriminalitet med skytevåpen, men ikke slik man skulle tro. 
Kort fortalt viser den innsamlede statistikken at jo større våpentettheten er, jo mindre er 
kriminaliteten med skytevåpen i samme land – og motsatt; jo færre våpen i forhold til 
folketallet i et land, jo større er kriminaliteten i samme land. Overraskende? Egentlig ikke, 
man kan selvfølgelig ikke hevde at stor våpentetthet er årsaken til lite kriminalitet, men 
faktum er at problemet ikke er lovlige våpen, men ulovlige.  
Da våpenlovutvalget var på besøk hos KRIPOS ble vi fortalt at alle våpen som var brukt til 
ulovlige handlinger kom inn til KRIPOS, enten for destruksjon eller teknisk undersøkelse. På 
spørsmål om hva slags våpen KRIPOS fikk inn svarte politioverkonstabel Gøran Dyvesveen 
at det nesten utelukkende var ulovlige våpen.  
Dette bekrefter også Oslo politidistrikts rapport: Prosjekt Bullit. En link til omtale av denne 
finnes her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/060907/tusentalls-illegale-vapen-i-oslo. Denne 
rapporten er fra 2006 og det må være lov å spørre hvorfor den ikke ble fremlagt for verken 
våpenlovutvalget eller kommisjonen.  

http://www.abcnyheter.no/nyheter/060907/tusentalls-illegale-vapen-i-oslo


Vedlagte kopi av mail fra Andrew Walls (leder i NSF’s lovkomité) viser klart at de 
opplysninger kommisjonen har innhentet fra Metropolitan Police ikke stemmer i det hele tatt. 
(Ref. vedlegg 3) Litt forenklet kan man si at kriminaliteten i England og Wales ble doblet i 
løpet av fem år etter at pistolforbudet ble innført.  
Vi er selvfølgelig klar over at ABB benyttet lovlig ervervede våpen. Spørsmålet er naturligvis 
hvorfor. All hans planlegging viser at han gjorde alt han kunne for ikke å vekke mistanke. 
Han kunne selvfølgelig ha kontaktet en av alfabetgjengene i Oslo (omtalt i ovennevnte 
«Prosjekt Bullit»), men da risikerte han å bli fanget opp av en eller annen «radar». 
Skytterklubber i forbund som er tilknyttet Norges Idrettsforbund har faktisk ikke mulighet til 
å nekte medlemskap. Det er også nesten umulig å ekskludere medlemmer. Det vil igjen si at 
alle med rent rulleblad i prinsippet kan melde seg inn i slike klubber og med tiden få 
våpentillatelse. 
 
Kommisjonens forslag: 
 

1. Et velfungerende våpenregister er en forutsetning for å forstå risikonivået i samfunnet 
og for å sikre kontroll med hvem som er og kan være i besittelse av våpen. Dette 
støtter VR. Dette er for øvrig nøye diskutert og foreslått av våpenlovutvalget. Det kan 
likevel være verd å merke seg at Canada så sent som i vår besluttet å oppheve 
registreringsplikten for «vanlige» rifler og hagler. (Ref. vedlegg 1) 

2. Det bør være tidsbegrensinger på våpenkort, slik at man etter en periode igjen sjekker 
om vilkårene er til stede. Det bør gjennomføres en større gjennomgang av 
straffesaksregister og våpenregister og deretter iverksettes relevante tiltak som 
inndragning av våpenkort og beslag av våpen. Tidsbegrenset våpenkort vil kreve helt 
andre resurser, både mannskapsmessige og økonomiske, enn det som er tilgjengelig i 
dag. Våpenlovutvalget går ikke inn for tidsbegrenset våpenkort. Dette støttes av VR 
og alle andre berørte organisasjoner i deres høringsuttalelser. Vel så viktig ar det at 
også KRIPOS støtter dette. (Ref. vedlegg 1) Når det gjelder å sjekke strafferegisteret 
mot sentralt våpenregister støtter VR naturligvis dette. 

3. Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen og våpendeler 
som kan gjøre vanlige skytevåpen om til halvautomatiske våpen. Halvautomatiske 
våpen har lite med norsk jakttradisjon å gjøre og representerer en økt risiko for 
alvorlige kriminelle handlinger. Det eksisterer ikke våpendeler som kan konvertere 
vanlige skytevåpen til halvautomatiske våpen. Konstruksjonene er så fundamentalt 
forskjellige at dette simpelt ikke lar seg gjøre. Derfor kan vi med 100 % sikkerhet si at 
heller ikke i fremtiden vil slike våpendeler eksistere. Ellers gjør kommisjonen samme 
feil som media har gjort siden 22. juli tragedien. Man starter med å snakke/skrive om 
én bestemt halvautomatisk rifletype og ender opp med halvautomatiske våpen og det 
er noe helt annet. Ruger Mini 14 kaliber .223 (ikke 233 som det står i rapporten), som 
ble brukt på Utøya, er i Norge godkjent (av POD) til jakt. De riflene som 
våpenlovutvalgets mindretall snakker om som bare brukes til praktisk rifleskyting er 
en rifletype som ikke er tillatt til jakt i Norge. I Norge er det to forbund som arrangerer 
stevner for praktisk rifle: Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Norsk 
Forbund for Praktisk Skyting (NFPS). Som navnet sier har NROF’s medlemmer i det 
alt vesentlige bakgrunn fra forsvaret. NFPS som er tilsluttet International Practical 
Shooting Confederation (IPSC) har i årevis sanket mange medaljer i IPSC’s 
internasjonale mesterskap. NFPS har mange medlemmer med bakgrunn fra forsvaret 
og politiet. Det blir vel noe merkelig å hevde at denne gruppen er uansvarlige 
personer? I denne sammenheng er det også viktig å være klar over at begge disse 
organisasjonene har strenge opptaksvilkår for nye medlemmer og de som ønsker å 
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begynne med praktisk rifle må ha vært aktive pistolskyttere i samme forbund i mist ett 
år. For øvrig leverte begge forbund skriftlig forslag til våpenlovutvalget om å heve 
aldersgrensen på erverv av praktisk rifle fra 18 til 21 år. Dette ble gjort ca. et halvt år 
før 22/7-2011. Totalt er det ca. 2.000 praktiske rifleskyttere i Norge og vi har 
problemer med å forstå hvorfor denne gruppen skal lide for én gal manns verk? Når 
man så mener denne typen halvautomatisk rifler, men snakker om 
halvautomatiske våpen blir dette enda mer uforståelig. Da snakker man plutselig 
også om halvautomatisk jaktrifler som det er over 10.000 brukere av, salongrifler i 
tilsvarende antall, halvautomatiske jakthagler ca. 100.000 og sannsynligvis enda flere 
halvautomatiske pistoler. Halvautomatiske hagler er et stadig økende marked på 
bekostning av dobbeltløpte hagler. Dette gjelder i Norge så vel som i resten av 
verden. Det hevdes også at halvautomatiske våpen strider mot norsk jakttradisjon. 
For noe sprøyt, hva er norsk jakttradisjon? Hvor langt tilbake skal man gå? Pil og 
bue eller munnladning? Nei, Kragen kan vi godta – den er jo norsk. Hvorfor skal ikke 
norske jegere og skyttere få være med på teknologiutviklingen på våpen? 
Kommisjonen skriver bl.a.: «Mange halvautomatiske våpen kan omgjøres til 
helautomatiske våpen. Dette kan skje ved kjøp av ekstrautstyr som nye magasiner.» 
Dette er feil, nye magasiner endrer ikke et våpens virkemåte. Det hevdes videre: 
«Det finnes en rekke filmer på Internett som illustrerer hvordan rimelig ekstrautstyr 
kan omgjøre halvautomatiske våpen godkjent i Norge til helautomatiske våpen. Med 
slikt utstyr kan for eksempel en pistol som blir solgt på en ordinær sportshandel i 
Norge, omgjøres til å bli en helautomatisk maskinpistol. Slike anskaffelser registreres 
ikke, og modifikasjoner er heller ikke forbudt». (understreket av VR) Hvor har man 
dette fra? Selvfølgelig er det forbudt å foreta slik modifikasjon. Dette kommer inn 
under endring av et våpens karakter som er forbudt uten politimesterens tillatelse. 
Silhuettpistol er en konkurranseform som er OL-gren og krever bruk av 
halvautomatisk pistol. I Norge administreres denne skytingen av Norges 
Skytterforbund (NSF). NSF (og dets forløper) er et av de forbund som har sanket flest 
medaljer for Norge i sommer-OL opp gjennom historien. Ikke glem det når man 
snakker om norsk tradisjon. Hvis det skulle komme et forbud mot halvautomatiske 
våpen vil pistolskytingen i Norge bli fullstendig rasert. NROF og NFPS vil ikke ha 
noe igjen, og det eneste NSF vil ha igjen er luftpistol og fripistol som begge er 
enkeltskuddsvåpen. Man snakker i rapporten om norsk tradisjon. Dette er norsk 
tradisjon og det vil man rasere. 

4. Ordningen med å tillate betydelige private våpensamlinger bør vurderes i lys av den 
samfunnsmessige risiko disse innebærer. Det bør vurderes forbud mot samlinger av 
operative våpen i privat eie, eventuelt innføres strengere krav til inspeksjon og 
kontroll med samlerlisens. Igjen et eksempel på ensidig feilinformasjon. Seksjonssjef 
Steinar Talgø ved juridisk seksjon i POD har gjentatte ganger hevdet at «alle» skal 
samle på forbudte våpen. POD har ikke kompetanse til å vurdere søknader om 
samlerområde. Slike vurderinger har derfor blitt foretatt av forsvarsmuseet. I 2011 
fikk Norsk Våpenhistorisk Selskap anledning til å gå gjennom museets postjournal. 
Denne viste at av ca. 170 søknader fra 1998 til 2011 var det 4 – fire – som søkte om å 
samle på forbudte våpen. (Vedlegg 2) Det er et langt stykke unna «alle». 



Våpensamlinger er også underlagt strengere oppbevaringskrav enn en vanlig 
jeger/skytter. 

5. I de senere år er det blitt gitt våpenamnesti to ganger, i henholdsvis 2003 – 2004 og i 
2008. Til sammen om lag 43 000 skytevåpen er innlevert. Regjeringen har bestemt at 
det kun skal være amnesti ved behov. Vårt syn er at omfanget av våpen er så stort og 
oversikten så mangelfull at ordningen med våpenamnesti bør videreføres som et viktig 
bidrag i å rydde opp i hvem som har og bør ha våpen i landet. Prosjektgruppen for 
revisjon av våpenforskriften gikk i 2005, mot POD’s to representanter, inn for et 
permanent våpenamnesti etter forhåndsvarsling. POD’s argument var at hvis politiet 
skulle komme over et uregistrert våpen kunne vedkommende hevde at han/hun var på 
vei til politiet for å levere våpenet. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle all den stund slik 
innlevering først skulle skje etter forhåndsvarsling til politiet. I den forbindelse er det 
viktig å spørre hva som er hensikten med et amnesti. Svaret er naturligvis at hensikten 
er å få kontroll på så mange våpen som mulig – ikke å få straffet så mange som 
mulig. VR går derfor inn for et permanent våpenamnesti etter forhåndsvarsling.  

 
Våpenrådet stiller gjerne på møte med justisdepartementet hvis man ønsker dette.  
 
Kristiansand S, 7. september 2012. 
For Våpenrådet 

 
Randulf W. Tønnessen 
 
 
Vedlegg: 

1. KRIPOS’ høringssvar til våpenlovutvalgets innstilling. 
2. Kopi av mail fra Tom Ødemark (NVS) med statistikk over omsøkte samleremner. 
3. Kopi av mail fra Andrew Walls (NSF) vedr. kriminaliteten i England og Wales etter 

innføring av pistolforbudet. 
4. Oslopolitiets «Prosjekt Bullit» vedlagt som link til omtale. 

 































Utdrag fra mail fra Tom Ødemark i NVS datert 8/3-2011: 

 

Hei, 
 
Viser ti hyggelig samtale tidligere i dag. 
 
Jeg har nå gått gjennom FMUs postjournal fra 1998 til d.d. med tanke på FMUs svar til POD vedr 
samlersøknader. (offentlig tilgjengelig) 
 
Jeg har gått gjennom et betydelig antall søknader (over 150), og samleområdene det omsøkes om 
fordeler seg som følger : 
 
- Våpen benyttet av det Norske Forsvar fra ca.1867 og tidsbegrenset frem til ca 1970        50,3 % 
 
- Våpen benyttet av Milorg. og Tyske styrker under krigen                                              25,7 % 
 
- Kongsberg- og Husqvarnaproduserte våpen                                                                  8,0 % 
 
- Annet                                                                                                                       13,7 % 
 
- Moderne våpen (Kalashnikov, Heckler & Koch etc.)                                                      2,3 % 
 
                                                                                                          Totalt              100, % 
 
 
Unedr ”Annet” finner vi områder som : Sivile konkurransevåpen og jaktvåpen, Finske våpen, Colt 
revolvere, Prøvevåpen, Normandie 1944, 
 
S&W revolvere, Vietnamkonflikten og Politiet. 
 
Det kan selvfølgelig være mindre overlappinger mellom de enkelte områdene, men dette gir et godt 
billede av hovedtrekkene 
 
Dette er artig lesning, og viser hva våre medlemmer har søkt på av samlerområder siden 1998. 
 
Denne saken kan selvfølgelig dokumenteres av meg hvis nødvendig. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tom Ødemark 
Visepresident NVS 
 
 
 
 



Hei Randulf! 
 
Voldskriminalitet i England & Wales: 
 
Year Homicide Violence 

against the 
person 

Robbery Violent 
crime 

1997 748 250.822 63.072 346.984 
2002 891 650.330 121.359 821.270 
 
Kilde: Summery of recorded crime data 1898 – 2002 
 
 
Recorded offenses involving the use of a firearm in England & Wales: 
 
Year Handgun All firearms 
1998 2.687 5.209 
2003 5.549 10.248 
 
Kilde: Gun Crime, the market in and use of illegal firearms 
 
1997 var året pistolforbudet kom. Som vi ser, i de fem årene etterpå har voldskriminalitet mer enn 
doblet. I de fleste av disse tilfelle ville nok ikke skytevåpen blitt brukt, men å påstår at pistolforbudet 
(også forbudet mot halvautorifle fra 1988) har førte til lavere voldskriminalitet i Storbritannia er nok 
ikke tilfellet. 
 
 
Fra kapittel 17 av 22.juli rapport: 
 

I Storbritannia har man de senere år ønsket å begrense våpentilgangen ved å innføre strenge 
begrensninger på adgang til å anskaffe og oppbevare pistoler privat. Våpen som brukes som 
del i organiser t trening i skytterklubber, oppbevares i klubbene og ikke privat. Britisk politi 
har fortalt kommisjonen at denne endringen har bidratt til å redusere omfanget av våpen, og 
minst like verdifullt: De fleste håndvåpen de kommer over, vil dermed være ulovlige, og dette 
gir politiet anledning til å innlede etter forskning og også komme på sporet av andre 
kriminelle handlinger.38 
 
Jeg vet ikke hvor de har fått dette fra. Pistoler ervervet til konkurranseskyting ble forbudt i 
1997. Det var foreslått og vedtatt av den utgående Conservative regjeringen at skyttere 
kunne beholde sine pistoler, dog kun i kaliber .22, nedlåst på klubben. Under valget dette 
året hadde Labour lovt å forbyr pistoler, og da de vant valget ble alle pistoler til 
konkurransebruk forbudt. I 1997 ble 160.000 pistoler inndratt. Dette bidro selvfølgelig til å 
redusere omfanget av våpen i landet. 
 
Noen pistoler ervervet til samling kan skytes med. Disse få våpen, som er laget før 1920 må 
oppbevares på klubben. De fleste pistoler ervervet til samling oppbevares hjemme men 
eieren har ikke lov til å skyte med disse eller å inneha ammunisjon til disse våpen. Disse 
pistoler må også være fra før 1920. 
 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/uk.sitestat.com/homeoffice/rds/s?
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/hors298.pdf


Det finnes 30 – 40 toppskyttere (bl.a landslaget)  som i det siste årene har fått såkalt 
«Section 5» tillatelse til å inneha forbudte våpen, i dette tilfelle pistoler til 
konkurranseskyting. Disse kan oppbevare sine våpnene hjemme. 
 
Håper dette hjelper deg. 
 

 

Andrew Walls 
Leder lovkomité 
Norges Skytterforbund 
Kråkebergbakken 29 
5541 Kolnes 
Tlf. 52 82 72 29 
Mobil 95 15 18 14 


