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Sådan transporteres 
våben og ammunition
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DGI skydning udgiver hermed en pjece om, hvordan våben 
og ammunition ifølge loven skal transporteres. Det er vigtigt, 
at foreningerne har styr på det i en tid, hvor der er stor bevå-
genhed omkring våben. Samtidig håber vi, at pjecen kan være 
med til at give et overblik på området.

Det er et mål, at DGI skydning og landets mange skyttefor-
eninger fortolker reglerne i overensstemmelse med Politiet.

Udgivet marts 2013

Gode grunde til 
at udgive en pjece

Rent juridisk læner pjecen sig 
op ad følgende lovgivning:
•	 	Våbenloven	(lovbekendtgørelsen	nr.	1005	af	den	

22/10	2012)	
•	 	Våbenbekendtgørelsen	(Bekendtgørelsen	om	vå-

ben	og	ammunition	nr.	997	af	den	19/10	2009	med	
senere	ændringer)

•	 	Våbencikulæret	(Cirkulære	nr.	9024	af	15/01	2013	
om	våben	og	ammunition	mv)

•	 	Beredskabsstyrelsen	har	regler	om	transport	af	
farlig	gods	–	læs	mere	på	www.brs.dk
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Regler for transport af 
foreningsvåben
For at du lovligt kan transportere andre våben end dine egne, 
når du deltager i skydekonkurrencer, træning og andre øvel-
sesskydninger, skal du være forsynet med en transporttilla-
delse. Tilladelsen skal være udstedt af et bestyrelsesmedlem 
af din skytteforening - en såkaldt SKV1-godkendt person. 
 
For at du kan få udstedt en transporttilladelse, er det en be-
tingelse, at du er godkendt til det. Enten ved at du bliver SKV3-
godkendt af Politiet, eller ved at du har et våbenlegitima- 
tionskort til dit eget/egne våben. 

Du skal endvidere være fyldt 16 år, hvis du skal transportere 
en riffel, mens aldersgrænsen er 18 år, hvis du skal transpor-
tere en pistol eller revolver.

Reglerne	for	transport	af	våben	omfatter	IKKE	luft-
våben	generelt	–	men	gælder	dog	for	CO2/kulsyre-
drevne	luftvåben

Husk at medbringe følgende:
•	 Din	transporttilladelse
•	 	Din	SKV3-godkendelse	eller	våbenlegitimations-

kort
•	 	Det	vil	være	klogt	at	have	legitimationspapirer	med	

dig,	da	du	skal	kunne	legitimere	dig
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En transporttilladelse udstedes på en særlig blanket. Der skal 
angives udstedelsesdato, formål og udløbsdato. En transport-
tilladelse kan kun udstedes til et bestemt stævne, kursus etc. 
fra dagen før til dagen efter stævnet. 

Når du transporterer våben, skal du efterlade en genpart af 
transporttilladelsen i din forening.

Et	bestyrelsesmedlem	-	en	såkaldt	SKV1-godkendt	
person	-	kan	kun	give	en	transporttilladelse	til	et	
medlem	af	sin	egen	forening

Regler for transporttilladelsen

Transporttilladelsen kan gælde våben tilhørende 
(Bekendtgørelsen §11):
•	 Skytteforeningen
•	 Et	af	skytteforeningens	medlemmer
•	 En	anden	skytteforening	under	samme	hoved-
 organisation
•	 	Et	medlem	af	en	anden	skytteforening	under	
 samme hovedorganisation
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Når du bærer et våben synligt, skal du bære det med mun-
dingen pegende opad.

En sikkerhedspløk* skal vise, at våbnet er tomt, og des-
uden skal magasinet være taget ud. Dette gælder, når våbnet 
ikke længere er under banekommandørens**/stationschefens 
kommando – det vil sige, både når du bærer våbnet eller stil-
ler det fra dig.

Pistoler/revolvere må transporteres i side- eller skulder-
hylstre på kroppen.

Reglerne om sikkerhedspløk er fastsat af DGI og følger 
ikke lovgivningen.

Transport af våben på 
skydebane eller i terræn

* Sikkerhedspløk:
En sikkerhedspløk er en genstand, der signalerer til om-
givelserne, at våbnet har været kontrolleret, og derfor 
ikke er ladt. Sikkerhedspløkken skal være lavet i en ud-
formning, som gør, at låsen/bundstykket ikke kan luk-
kes, og at der ikke kan være patroner i kammeret.
Til revolvere skal sikkerhedspløkken fremstilles, så der 
ikke kan være patroner i tromlen. Hvis revolveren er kon-
strueret, så der ikke er plads til en sikkerhedspløk mel-
lem tromlen og slagstiften, så skal våbnet bæres med 
tromlen slået ud, og sikkerhedspløkken skal forhindre, at 
tromlen kan lukkes.
Sikkerhedspløkken skal tydeligt kunne ses i våbnet og 
være fremstillet i stærkt afvigende farver.

** Banekommandør:
Den person, der er udpeget af skydelederen til at forestå 
skydningen på en skydebane/et skydebaneafsnit, skal være 
mindst 18 år og være rutineret skytte.
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Transport og opbevaring 
af våben uden for 
skydebane eller terræn

Når du transporterer skydevåben og ammunition, gælder det 
altid om at skabe så lidt opmærksomhed som muligt.

Du skal altid transportere våben i kuffert eller foderal. Du må 
ikke transportere våben i side- eller skulderhylster på krop-
pen.

Hvis du opbevarer våben i en aflåst bil, skal våbnet være til-
dækket eller opbevaret i bagagerummet. Du bør udvise stor 
forsigtighed i den slags situationer – det vil sige, du skal vur-
dere, om våbnet opbevares forsvarligt i forhold til parkerings-
stedet samt parkeringstiden.
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Privattransport af 
ammunition
Ifølge Beredskabsstyrelsens regler må du som privatperson 
transportere op til 80 kg (brutto) farligt gods i bil uden at være 
omfattet af reglerne om vejtransport af farligt gods. 

Det betyder, at fx et bestyrelsesmedlem af en skytteforening 
må transportere 80 kg brutto ammunition til foreningen uden 
at have en farligt-gods uddannelse - et såkaldt ADR-bevis. 

Har	du	farlig-gods	uddannelse	-	ADR	bevis	-	gælder	
andre	regler.	Undersøg	venligst	selv	disse	regler.

NB: Vær opmærksom på, at en reservedunk med brænd-
stof også tæller som farligt gods, og at dunkene skal være 
UN-godkendte og højst må indeholde 60 liter. Samme 
mængdegrænse gælder for andre brandfarlige væsker 
med et flammepunkt under 23o C

NB: Du må ikke samtidig transportere fyrværkeri
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Ammunition skal være bereg-
net til personligt brug - her-
under til fritids- og sportsak-
tiviteter. Den skal være em-
balleret til detailsalg eller i 
UN-godkendt emballage. Am-
munition skal som hovedre-
gel være emballeret i den ori-
ginale emballage, som kan kø-
bes i butikkerne. 

Du skal håndtere godset med 
omtanke og forsigtighed og 

sørge for, at det er surret for-
svarligt fast under trans-

porten eller er place-
ret, så det ikke vælter 
eller forskubber sig. 

Så meget er 80 kg

Det kan være svært at forestille sig, hvor meget 80 kg ammunition er. Hvis man regner i 
cal. .22 patroner, svarer det til 21.000 patroner eller fire kasser og to pakker.

Kaliber .22 ammunition



9  

Du må transportere den ammunition, du selv skal bruge. BRS-
reglerne skal dog overholdes. 

Hvis du som privatperson transporterer ammunition i bus, 
må du medbringe op til fem kg (brutto) ammunition uden at 
være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods. Am-
munitionen skal være emballeret til detailsalg eller i UN-god-
kendt emballage. Du skal håndtere ammunitionen med om-
tanke og forsigtighed.  

Transport og opbevaring 
af ammunition

Så meget ammunition 
må du opbevare
Privat	må	du	uden	særlig	tilladelse	fra	Politiet	opbe-
vare	op	til	1000	langdistance-	og	5000	kortdistance-
patroner	i	de	kalibre,	du	som	skytte	har	tilladelse	til	
via	dit	våbenlegitimationskort.
Rigspolitiets	konklusion	på	kort-	og	langdistancepa-
troner	er	følgende:	”Ammunition,	der	bruges	til	sky-
deprogrammer	på	distancer	op	til	50m,	er	kortdistan-
ceammunition.	På	distancer	over	50m	anvendes	lang-
distanceammunition.”
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Så meget er 80 kg

Skal du transportere 9 mm patroner, må du have 5900 patroner med. 
Det svarer til fem kasser og 18 pakker patroner.

9 mm og .6,5

Skal du transportere .6,5 langdistance-
ammunition, må du have seks kasser 
og 7 pakker á 50 stk med. Det giver i 
alt 3350 patroner.
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Læs også pjecen: 
Sådan opbevares våben og ammunition

Hvis du overlader våben eller ammunition i en andens vare-
tægt, er det dit ansvar, at modtageren lovligt kan transporte-
re dette. Det er Politiet, der udsteder en godkendelse.
Det er dyrt at få våben eller ammunition transporteret med 
en vognmand, fordi chaufføren/vognmanden skal godkendes 
til transport af våben og ammunition.

Erhvervsmæssig transport 
af våben og ammunition

Sådan	opbevarer	du	
foreningsvåben	privat
Du må kun opbevare skydevåben midlertidigt i dit hjem 
fra dagen før til dagen efter, at et formål er opfyldt (§22 
i BEK). Skydevåben skal være under konstant tilsyn el-
ler opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåst gemme eller 
fastlåst til mur eller lignende. De skal tillige opbevares 
et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Ammunition til skydevåben skal opbevares særskilt i 
et aflåst gemme.

Du må midlertidigt opbevare ammunition til de våben, 
der står på din transporttilladelse.
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