
 

 

Kapitel 17  
Våben omfattet af våbenlovens kontrolbestemmelser 
 

Våben omfattet af proceduren 

Skydevåben (også sports- og jagtvåben) 

• Halv- og helautomatiske skydevåben 
• Skydevåben fremstillet efter 1870 
• Skydevåben fremstillet før 1870 med bagladeteknologi og anvendelse af 

enhedsammunition 
• Skydevåben med kaliber op til 20 mm 
• Signalpistoler 

 

Nationalmuseet har meldepligt til  

• PAC (Politiets Administrative Center) 
o Når et nyt våben omfattet af bestemmelsen indgår i samlingen 
o Hvis et våben omfattet af bestemmelsen forsvinder fra museets 

samling 
 

• Kulturministeriets Sikringsudvalg, hvis et våben forsvinder fra museets 
samling 

Pligt til at opbevare våbnene i forhold til godkendte standarder for våben 
omfattet af bestemmelsen 

Pligt til at sikre en lovlig og godkendt deaktivering af et våben, som skal udlånes 
til udstilling hos tredjepart 

Pligt til at melde denne deaktivering til PAC (Politiets Administrative Center) 
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Hjemtagelse af skydevåben 

Skal dokumenteres umiddelbart og grundigt. Anvend: 

• Museets hjemtagelsesblanket 
• Få dertil givers våbentilladelse (hvis en sådan forefindes) i kopi 
• Hvis der hjemtages et deaktiveret våben, skal en kopi af 

deaktiveringscertifikatet også medfølge 
• Opret straks en journalsag på hjemtagelsen, så alle papirer umiddelbart 

kan scannes og journaliseres. 

Inden for en uge skal det registrerede våben anmeldes til PAC (Politiets 
Administrative Center), ideelt set med et tildelt museumsnummer, som følger 
de gængse oplysninger om våbnet. 

Denne indmelding foregår gennem generel samlingskoordinator eller 
samlingskoordinator på krigshistorisk Samling. Begge har kontakt til PAC. 

Våbnet skal derfor ideelt set registreres inden for en uge af hjemtagelsen. Du 
skal sikre dig, at denne opgave kan udføres umiddelbart, når du hjemtager et 
våben. 

Våbnet kan kun indgå fysisk hos og efter aftale med samlingskoordinator på 
Krigshistorisk Samling. Vedkommende sørger for den videre, godkendte 
opbevaring umiddelbart ved den fysiske overdragelse af genstanden.  

Det er under ingen omstændigheder frontpersonalet på Nationalmuseets 
besøgssteder tilladt at modtage våben direkte til videreformidling/undersøgelse 
i en given samling. Indlevering af våben må kun finde sted efter aftale, og må 
kun fysisk indleveres på Lange Tøjhus, Slotsholmen. 

 

Opbevaring af skydevåben 

Opbevaring af våben skal ske efter de af politiet godkendte standarder. Våben 
må kun opbevares på de dertil egnede og godkendte lokaliteter – og ikke andre 
steder. 

Oplysninger om fysiske lokaliteter, hvor der opbevares våben og oplysninger om 
sikringsprocedurer og alarmprocedurer for lokaliteter, hvor der opbevares 
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våben, er absolut fortrolige og må under ingen omstændigheder deles med 
ikke-godkendt personale eller udenforstående, hverken i tale eller på skrift. 

Foto- tv- og videooptagelser er ikke tilladt i lokaler, hvor der opbevares og 
magasineres skydevåben. 

Våben til studiebrug skal bringes til et egnet studierum. Det er ikke tilladt at 
lade studiebesøget finde sted direkte i de magasinlokaliteter, hvor der 
opbevares våben. 

Kodeadgang mv. til magasinlokaliteter med våben skal begrænses til det absolut 
nødvendige personale, og må ikke deles bredt internt på Nationalmuseet. 

Personalet med denne adgang skal sikkerhedsgodkendes. 

 

Udlån af skydevåben 

Nationalmuseet har pligt til at sikre, at kun deaktiverede skydevåben udlånes til 
udstilling/formidlingsbrug hos tredjepart. 

Når våben er deaktiverede, er de ikke længere omfattet af våbenlovens 
kontrolbestemmelser. De kan derfor udlånes og udstilles på lige fod med andre 
genstande. 

Normen er, at der finder en deaktivering sted før et udlån eller en overdragelse. 
 

Helt undtagelsesvist kan våben omfattet af våbenlovens kontrolbestemmelser 
udlånes uden deaktivering, hvis det vurderes, at deaktiveringen for et 
eksemplar med væsentlig proveniens eller særlig samlingsstatus derved lider 
ubodelig skade. Denne afgørelse skal foreligge med en skriftlig begrundelse, 
som journaliseres i lånesagen. 

Låner skal i disse helt særlige tilfælde selv ansøge PAC og/eller Rigspolitet om 
tilladelse til at opbevare og udstille våbnet. Nationalmuseets sikringschef 
inddrages altid i disse tilfælde, og vedkommende har vetoret i lånesagen, hvis 
udstillings- og opbevaringsforhold hos tredjepart ikke lever op til de af politiet 
godkendte krav. 
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I øvrigt følges Nationalmuseets gældende låneprocedure, der omfatter 
kommerciel forsikring, afgrænset låneperiode og transport alene med 
godkendte transportører. 

 
Det lånende museum skal selv bekoste en deaktivering før udlån.  
 
Låner skal 
 

• Have en skriftlig bekræftelse fra NM om, at deaktivering er aftalt 
parterne imellem 
 

• Ansøge PAC om deaktiveringstilladelse. Den ovenstående skriftlige 
aftale kan vedlægges som dokumentation 

 
• Når tilladelsen foreligger fra PAC, kan Nationalmuseets konservator 

iværksætte deaktiveringsproceduren 
 

• Når deaktiveringen fysisk er udført, kontakter Nationalmuseets 
konservator eller administrativt personale Rigspolitiet (NKC), som 
herefter foretager slutkontrol af den udførte deaktivering 

 
• Herefter udsteder Rigspolitiet (NKC) deaktiveringscertifikat og 

efterfølgende fysisk lasergravering af det deaktiverede våben 
 

• Herefter kan våbnet udleveres til låner 
 

 
Låner skal påregne en lang sagsbehandlingstid ved et ønske om lån af 
skydevåben fra Nationalmuseets samling – minimum et år. Nationalmuseet 
vurderer suverænt, om en deaktivering af våbnet kan tillades eller skal afslås ud 
fra museumsfaglige overvejelser. 

Låner påtager sig omkostninger for deaktivering og sagsbehandling af 
deaktivering, herunder udgifter i forbindelse med transport af våbnet til/fra 
deaktiveringsgodkendelse og lasergravering.  

 
Registrering og journalisering af deaktivering 

 
Deaktiveringscertifikatet journaliseres, og journalnummeret på 
deaktiveringscertifikatet registreres på genstanden i registreringssystemet. 
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Certifikatet skal kunne fremfindes og fremvises på forlangende ved 
kontrolbesøg og samlingsrevision. 

 

Yderlig information 

Nationalmuseet henviser til  

• Rigspolitiets ”Vejledning om Museers Håndtering af Skydevåben”, 
seneste udgave november 2020. Tilgængelig på nettet 
 

• Politiets Administrative Center (PAC) som er sagsbehandlende 
myndighed på området 


