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JUSTITSMINISTERIET
Poli ti - og Stiafferetsafdelingen

VedrØrende deres henvendelse om tilladelser til elastikharpuner

Ved e-mail af 21 . oktober 2015 har De rettet henvendelse til Justitsrniniste
net om muligheden for at unge mellem 1 6 og i 8 år kan opnå tilladelse til
at erhverve, besidde, bære og anvende elastikharpuner.

Justitsministeriet kan oplyse, at det i medfør af våbenlovens’ § 2, stk. 1, 2.
pkt., jf. 1. pkt. og § 1, stk. 2, litra a, er forbudt for personer under 18 år
uden tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende luft- og fjederbØs

ser, herunder bl.a. harpunvåben, der gøres klar til skud ved en mekanisk
påvirkning (luftfjederprincipper, fjederprincippet og gummistrengsprin

cippet). Derimod er egentlige trykluftharpuner med indbygget kulsyrepa

tron omfattet af våbenlovens § , stk. i , nr. i.

Det følger af våbencirkulærets2 § 16, stk. 1, at personer under 18 år kan
gives tilladelse til skydevåben, hvis ansøgeren er medlem af en skytte- el-
ler jagtforening og er fyldt 16 år, eller hvis ansøgeren har erhvervet jagt-
tegn.

Det er politiet, der i medfør af våbenbekendtgørelsens3 § 3, stk. i , nr. i,
meddeler tilladelser til bl.a. håndskydevåben, herunder luft- og fjederbøs
ser.
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i Lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012 om våben og eksplosivstoffer med se-
nere ændringer.
2 Cirkulære nr. 9597 af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv. som ændret ved
cirkulære nr. 9726 af3O. september 2014.
3 Bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv. med senere
ændringer.
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Justitsministeriet kan derfor henvise dem til at rette henvendelse til politi-
et, såfremt de måtte have yderligere spørgsmål.

Med venlig hil e

Troels Sten Nielsen
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