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Samfunnets våpen og våpen i samfunnet.
I Norge er det registrert mer enn 1,2 millioner skytevåpen fordelt på litt færre enn fem hundre
tusen innbyggere. Stadig strengere oppbevaringskrav for sivile våpen de senere årene gir
svært liten tilsig av lovlige våpen inn i de kriminelle miljøene. Jegernes Interesseorganisasjon
mener at det er de ulovelige våpen politiet og myndighetene bør sette kreftene inn mot. Å
forsere ytterligere innstramminger i en våpenlov som fra før ikke blir håndhevet til det fulle
kan gi samme effekt som å klemme på avtrekkeren før man låser sluttstykket.
Norske jegere og skyttere er blant verdens mest lovlydige innenfor håndteringen og
ivaretakelse av sikkerhet knyttet til våpen. Våpenrådet påpeker det, KRIPOS erkjenner det
og av statistikkene kan vi lese det. Allikevel tyder mye på at det er nettopp der kreftene blir
satt inn. Norge fremstår også som et av de land med flest våpen pr. innbygger og samtidig et
av de med færrest drap begått med skytevåpen. Hvorfor er det slik? Svaret kan være at vi
har seriøse jeger- og skytterorganisasjoner som fremmer god våpenkultur. Her er alle
organisasjoner medregnet.
Jegernes Interesseorganisasjon er av den oppfattning at forbedring i håndhevelsen av
allerede gjeldende lovverk vil gi en bedre effekt samt signalisere at man spiller på lag med
jegere og skyttere.
Punkter i gjeldende lovverk man med fordel kan sette fokus på vil for eksempel være:
 Justisdepartementet har opplyst om at det innenfor dagens regelverk ligger en
meldeplikt fra ansatte i helsevesenet til påtalemyndigheten om at det skal varsles
dersom personer kan utgjøre en fare for seg selv eller andre. Her kan det gjøres
forbedringer.
 Håndteringen og behandlingen av våpensøknader må være ensartet uavhengig av
hvor i landet det søkes. Slik er det dessverre ikke i dag.
 Politiet burde forbedre samarbeidet med folkeregisteret slik at pårørende til
våpeneiere får en oppfølging etter begravelsen. Dette fungerer ikke i dag.
Dette er områder som vil kunne trygge oversikten og ivaretakelsen av allerede lovlige våpen.
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Skal ytterligere innstrammingsvedtak gjøres må det primære målet være å få på plass et
vedtak som vil fungere og gjøre en forskjell. Et permanent våpenamnesti, etter
forhåndsvarsel vil kunne gi et slikt bidrag men ikke uten videre. Forutsetningen vil være at
registrering av våpen ikke går på bekostning av allerede opparbeidet våpengarderobe eller
en utvidelse av denne. Poenget burde være å få kontroll på så mange våpen som mulig og
ikke straffe flest mulig.
Jegernes Interesseorganisasjon ønsker at forslaget om et totalforbud på halvautomatiske
våpen ikke blir vedtatt. Det vil ikke bety noe for de kriminelle hva som står i loven, de vil være
kriminelle uansett. Forskjellen blir størst for alle lovlydige jegere og skyttere siden det er de
som vil bli berørt av lovteksten. Vi vil i stedet anbefale at det fokuseres på forbedret utøvelse
av gjeldende våpenlov.
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