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Høring i Stortingets justiskomité 9.1. 2018 – Notat fra Norske Reserveoffiserers 
Forbund (NROF)  

 

1 Om NROF 
Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en landsdekkende organisasjon med 57 lokalavdelinger 
og ca. 7000 medlemmer. Formålet er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å 
arrangere virksomhet som fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret og vedlikeholder 
reservens kompetanse. Forsvarsdepartementet støtter dette arbeidet. Skyting med relevante våpen 
er en viktig del av kompetansevedlikeholdet.  

Gjeldende våpenforskrift erkjenner at polititjenestemenn og yrkes og avdelingsbefal i Forsvaret har 
et kompetansebehov som blant annet åpner for erverv av halvautomatiske rifler. Stortinget har 
vedtatt en forsvarsstruktur som i langt større grad enn tidligere baserer seg på bruk av reservister. I 
tillegg til de som tjenestegjør på deltid i Heimevernets struktur, vil reserver inngå som integrerte 
deler av det øvrige forsvaret. Det stilles samme krav til kompetanse hos reservestyrker som til den 
stående delen av Forsvaret. 

2 Skyteaktiviteten i NROF 
Forbundet er godkjent som sivil skytterorganisasjon av justismyndighetene og har et tett samarbeid 
med Forsvaret. 

Skyteaktiviteter i NROF er nøye beskrevet i skytereglement og direktiver, samt i Forsvarets avtale 
med NROF. Forbundet driver opplæring og kvalitetssikring etter sentrale opplegg. All 
skytevirksomhet registreres i en sentral database. 

Det overordnede målet for skytevirksomheten, er at flest mulig av medlemmene som kan være 
aktuelle som reservister i Forsvaret, skal kunne operere relevante våpen på en trygg og sikker måte 
med god treffsikkerhet.  

For å sikre metodisk progresjon og sportslige prestasjoner, arrangeres en rekke konkurranser på 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Skytingen kan enten være hovedaktiviteten, eller inngå som ett av 
flere elementer i feltmessige konkurranser. En ikke ubetydelig del av våre medlemmer har 
konkurranseskyting som målsetning og hevder seg blant toppskyttere, både nasjonalt og 
internasjonalt. Kombinasjonen av kompetansevedlikehold og konkurranseskyting gir store synergier 
som Forbundet er avhengig av for å drive sin forsvarsstøttende virksomhet. Det er vår vurdering at 
begrepet sportsskyting i lovforslaget vil dekke begrepene øvelse- og konkurranseskyting i forskriften. 

For å nå målet for skytevirksomheten, er Forbundet og medlemmene avhengig av å disponere 
relevante sivile våpen. Dette har flere årsaker: 

 For å drive opplæring- og innføringsvirksomhet, må avdelingene disponere relevante 
klubbvåpen som kan lånes ut på standplass. 

 For skyttere, som ikke har mulighet til å anvende forsvarets våpen, fordi de på det aktuelle 
tidspunkt ikke er en i stilling hvor man har tjenestevåpen, må kunne fortsette 
kompetansevedlikehold og delta i konkurranser. 
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 Skyttere som ønsker å satse på skyting som idrett, må kunne bruke personlige våpen til 
dette, og disse våpnene må være relevante i forhold til de militærrelaterte konkurransene de 
deltar i så vel som for kompetansevedlikehold for reservister. 

3 Praktisk trening for reservister og yrkestilsatte 
EUs direktiv om kontroll med erverv og innehav av våpen, åpner for at enkeltpersoner kan gis 
tillatelse til å erverve og besitte våpen i kategori A for nasjonalt forsvar, for eksempel i sammenheng 
med frivillig militæropplæring. Dette er spesielt viktig for reservister. 

Et godt eksempel på betydningen av en organisert og sikker treningsarena for reservister, er tilbudet 
til Heimevernets innsatsstyrker. Den årlige tjenestetiden, i tillegg til knapphet på ammunisjon 
begrenser mulighetene til skytetrening. Det er derfor en stor økning av slikt personell som benytter 
seg av relevant trening gjennom NROF.  

Når den nye forsvarsstrukturen med reservestyrker blir etablert, vil det være behov for at dette 
personellet kan vedlikeholde grunnkompetanse der de bor. Dette vil gjøre det mulig å fokusere 
repetisjonsøvelsene på de kjerneoppgavene som de militære avdelingene har. 

For mange yrkestilsatte, er den daglige tjenesten intensiv og gir lite rom for vedlikehold og utvikling 
av personlig skytekompetanse. Det er derfor også mange yrkestilsatte i forsvaret som benytter seg av 
Norske Reserveoffiserers Forbunds organiserte skyteaktiviteter for å utvikle sine ferdigheter. 

4 Våpnenes relevans 
For Norske Reserveoffiserers Forbund, er det viktig at skyteaktiviteten foregår med relevante våpen. 
Dette vil i praksis være halvautomatiske våpen konstruert for sivil bruk, forskjellig fra typer omfattet 
av lovforslagets § 11, og betjeningsmessig lik de våpen som brukes i Forsvaret. I dette inngår også 
bruk av magasiner, som bør ha tilsvarende kapasitet som de som brukes i Forsvaret. Det er etter 
NROFs syn, ikke hensiktsmessig med norske sær-regler for magasiner. 

5 Sikkerhet for investeringer 
For å drive sitt frivillige, forsvarsstøttende arbeid, er forbundet og medlemmene avhengig av å 
investere egne midler i materiell. Usikkerhet om hvilke våpen som vil være tillatt er krevende å 
håndtere med begrenset økonomi. Loven må derfor ikke ha tilbakevirkende kraft. Dersom loven, på 
tross av dette og annen norsk lovgivning, skulle få tilbakevirkende kraft, må våpeneiere sikres full 
erstatning for våpen og tilhørende utstyr. 

6 Konklusjon 
Basert på ovenstående, mener Norske Reserveoffiserers Forbund at: 

 Halvautomatiske rifler som blir brukt i foreninger som støtter Forsvarets virksomhet, bør 
fortsatt være tillatt. 

 Loven bør ikke ha tilbakevirkende kraft for personer som ellers tilfredsstiller kravene til 
erverv av halvautomatiske våpen. 

 Magasinkapasiteten bør ikke være annerledes enn i andre land. 
 

NROF ser frem til å kunne utdype dette og besvare spørsmål under den åpne høringen tirsdag 9. 
januar 2017. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Jørgen Berggrav 
Generalsekretær 


