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Forskrift om bevæ nede vakter å ski mv.

Lillestrøm, 01.04.2011.

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.

NV organiserer sivile jegere og konkurranseskyttere med de krav våpenloven med forskrift
setter til erverv av idretts- og jaktvåpen og har derfor ingen direkte befatning eller særlig
interesser i forhold til denne situasjonen.

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.

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.

I eget liv og helse mot overfall, ran,
Iler hvor nordmenn er utsatt for

Dog når dette er sagt, er vårt fundamentale syn at forsvar a
kidnapping og drap, er en absolutt rett for i de til
dette.
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