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Vedr. Høring over grund- og nærhedsnotat vedr. Kommissionens forslag til ændring af
våbendirektivet – 2015-5001-0069

Dansk Land og Strandjagt takker for det tilsendte høringsbrev, som vi har gennemgået.

Dansk Land og Strandjagt vil vi gøre indsigelser over for forslaget til ændring af direktiv 91/477/EF

For jagtvåben i kategori B-C og D er de nuværende danske regler for tilladelse og registrering og
varigheden af disse rigtig gode, og en ændring vil kun medføre mere bureaukrati, uden at gavne
formålet. Dansk Land og Strandjagt søtter derfor ikke kommisionens forslag.

For kategori B-C og D er handel på internettet, også med brugte Jagtvåben en vigtig mulighed for
relativt let at kunne udskifte sit jagtvåben, hvis jægerens jagtform ændres, og dermed behovet for
et anderledes jagtvåben. Uden denne mulighed vil antallet af flere og nye våben i privat eje blot
stige.

Bemærkning til artikel 17. 13 Bilag 1 A og B
13) I bilag I til direktiv 91/477/EF ændres del II som følger:
a) i kategori A foretages følgende ændringer:
i) i kategori A indsættes følgende punkter: 7. halvautomatiske civile skydevåben, som ligner
automatiske skydevåben, DLS anbefaler at, punkt 7 bør bibeholdes under kategori B, i kaliber
22.
Begrundelse: I Danmark anvendes kaliber 22 ved regulering af rågeunger, og der er ofte brug for
hurtig repetering, i tilfælde af anskudte unger ikke tumler tilbage i reden med det til følge, at man
ikke kan komme til at afgive fangstskud og derved påfører fuglen unødig lidelse.

Med venlig hilsen.
Arthur Hasselstrøm.
Landsformand.

Bilag I til direktiv 91/477/EØF fastlægger fire kategorier af skydevåben på grundlag af fareniveauet:
"Kategori A omfatter forbudte våben (krigsvåben)"
"Kategori B omfatter skydevåben, for hvilke der kræves tilladelse (som hovedsagelig bruges af konkurrenceskytter og
jægere)"
"Kategori C omfatter skydevåben, der skal anmeldes (især våben, der bruges af jægere)"
"Kategori D, andre skydevåben, som hovedsagelig gælder for lange glatløbede enkeltladerskydevåben".
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