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1 Innledning 

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.  

Norske Reserveoffiserers Forbund er tilfreds med at Politidirektoratet, sammen med NROF, har 
funnet en felles forståelse av NROFs godkjenning for å benytte særlige halvautomatiske rifler. Dette 
har blitt beskrevet i Politiets Våpenkompendium og er distribuert til alle Politikamre. Her finner man 
beskrivelsen: 

«Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) består av nåværende eller tidligere befal og vervede, samt 
personell med tjenesteplikt gjennom kontrakt med Forsvaret (eksempelvis HVs innsatsstyrker), og 
administrerer skyteprogrammer som har til formål å vedlikeholde medlemmenes skyteferdighet og 
våpenkyndighet. Forbundet har aktiviteter for både sivile og militære våpen. Forbundet har en avtale 
med Forsvaret om å drive opplæring på og trening med militære våpen. (…) 

NROF arrangerer trening og konkurranser innen både rene skytegrener og fleridrettsgrener der 
skyting inngår som én av flere øvelser. (…) 

Medlemmer av NROF som oppfyller vilkårene som rekreasjonsskytter i RPOD 2009/009 kan erverve 
inntil 4 skytevåpen til valgfrie programmer. Medlemmer av NROF som fyller vilkårene som 
mosjonsskytter eller konkurranseskytter i RPOD 2009/009 kan erverve ett våpen til hver klasse. For 
medlemmer som kan vise til aktivitet i både pistollangrenn og programmer der pistol i klassen «NROF 
Standard» benyttes, kan både pistol og revolver innvilges.» 

2 Kommentarer og innspill 
Forbundet er takknemlige for å være godkjente for aktivitet med de våpen som er omtalt i 
Våpenkompendiet og forutsetter at den nye våpenforskriften ikke endrer dette. 

NROF merker seg at høringsnotatet også omtaler og foreslår endringer i ny lov. Betyr dette at ny lov 
blir gjenstand for ny behandling i Stortinget? 

Overordnet gir forslag til forskrift et positivt inntrykk som søker å ivareta behov for aktverdig 
våpenbruk som jakt, konkurranseskyting og samling. Likeledes innebærer forslaget også at 
reguleringer som vurderes å ha ingen eller neglisjerbar effekt, fjernes – også dette er positivt. Vi vil 
likevel kommentere enkelte punkter der teksten kan kreve avklaringer eller risikerer å gi uheldige 
virkninger. Vi vil også gi kommentarer der dette bes om i høringsnotatet. 

§ 2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet  
Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige skytevåpen med større 
patronkapasitet enn 10 for rifler eller fem for hagler, samt våpenmagasin med større 
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patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 
andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta.  

Kommentar:  
Norske Reserveoffiserers Forbund forutsetter at de som allerede er godkjent for og har ervervet 
våpen av slik type ikke på nytt må søke om løyve. Det må kunne forutsettes at de som er gitt 
løyve til å erverve våpen fra den særlige listen i § 4.Godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og 

konkurranseskyting i Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen 
også samtidig gis løyve til å inneha magasiner med større patronkapasitet enn 10 for rifler. Det 
er derfor viktig at bestemmelsen om dette under § 14-1 Overgangsreglar er del av forskriften. 

§ 4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting  

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til 
jakt etter § 4-1 i denne forskrifta til sportsskyting.  

Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd 
nr. 3, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta, til personar som:  

1. har gjennomført tryggingsopplæring, som vert arrangert av skyttarorganisasjonen, og  

2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for den 
omsøkte våpentypen, og  

3. har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av 
skyttarorganisasjonen i dei siste to åra.  

Kommentar: 
NROF forutsetter at alle de konkurranser som NROF er godkjent for gjennom Politiets 
Våpenkompendium teller i kravet om 10 åpne stevner, for erverv av slik rifle. Videre vil omfang 
av ulike typer og nivåer stevner kunne variere betydelig; dette gjelder generelt for stevner i 
NROF og DSSN. Det bes derfor om at vekting av stevner innføres i samråd med organisasjonene 
dette gjelder, noe som allerede finnes i gjeldende rett gjennom bestemmelser i rundskriv 
2009/009. Samme kommentar gjelder for øvrige paragrafer der krav til aktivitet beskrives, som 
§§ 4-6 og 4-7. 

§ 4-8 Kor mange skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting 
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til slike 
skytevåpen, for kvart godkjent skyteprogram. 

Politiet kan likevel gje løyve til erverv og innehav av fleire våpen til eit godkjent skyteprogram 
(reservevåpen) til personar som: 

1. i løpet av eitt år har gjennomført minst 10 skytestemner i det aktuelle skyteprogrammet, 
der fem av desse er opne skytestemner, eller 

2. i løpet av eitt år har teke del i internasjonale meisterskap. 

Kommentar:  

NROF er positive til at ny våpenforskrift åpner for at de aktive skytterne kan erverve reservevåpen til 
hvert program, ref Politiets Våpenkompendium. Dette er en viktig og god klargjøring av tidligere 
rundskriv.  
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§ 5-2 Erverv og innehav av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon for godkjente skyttarforeiningar 
Skyttarforeiningar som er tilslutta godkjent skyttarorganisasjon kan erverve og ha inntil 15 komplette 
skytevåpen med tilhøyrande våpendelar, som kan brukast innafor organisasjonen sine godkjente 
skyttarprogram. 

Kommentar:  
For NROF er det her viktig å presisere at NROFs avdelinger er å anse som skytterlag. Selv om 
ikke avdelingens navn inneholder skytterlag, så er alle medlemmer i hovedorganisasjonen, 
som er en egen selvstendig godkjent skytterorganisasjon.  

NROF støtter en forenkling av forskriften, men samtidig må ikke en forenkling gå på bekostning av 
ønsket om å opprettholde en positiv aktivitet. Begrensningen til 15 våpen per lag vil ikke tjene 
formålet, da ulike lag kan ha svært ulik størrelse. Som eksempel har NROFs største avdeling ca 350 
skyttere, hvorav langt fra alle har egne våpen. NROF har i mange år forsøkt å bidra til 
Justismyndighetenes ønske om å holde antallet våpen til skytterne på et rimelig nivå. Derfor har 
NROF og NROFs avdelinger satset på å kjøpe inn våpen til laget/foreningen som lånes ut til 
medlemmene under organiserte skyteaktiviteter i laget. I store avdelinger med mye aktivitet på flere 
baner samtidig vil ikke 15 våpen dekke behovet, også fordi en del av våpnene vil være finkalibrede 
for å dekke vintersesongens innendørs aktivitetsbehov. 

Resultatet vil bli at flere medlemmer må selv anskaffe egne våpen, noe som ikke skulle være 
nødvendig for de skytterne som i utgangspunktet kunne klart seg med å låne av laget.  

Som minimum forutsetter NROF at forskriften ikke får tilbakevirkende kraft på de lag som allerede 
måtte ha ervervet fler enn 15 våpen på det tidspunkt lov og forskrift trer i kraft. 

Forslag til nytt første ledd:  
Lag og foreninger som er tilslutta godkjent skyttarorganisasjon kan erverve og ha eit tal komplette 
skytevåpen med tilhøyrande våpendelar, som kan brukast innafor organisasjonen sine godkjente 
skyttarprogram og som står i rimeleg høve til medlemstalet og aktivitet. 

§ 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon  
Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne 
skyttarorganisasjonar som:  

(…) 5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon, (…) 

Godkjente skyttarorganisasjonar skal ein gang i året sende politiet ein kopi av årsmøteprotokoll 
med årsmelding og rekneskap. 

Kommentar: 
Det må komme klarere frem at kravet om internasjonal tilknytning gjelder etableringen av nye 
organisasjoner. NROF er i likhet med DFS en særnorsk skytterorganisasjon uten internasjonale 
bindinger, men med et bredt internasjonalt engasjement innen NATO og nordisk samarbeid. 
NROF er innrettet mot Forsvaret og personell med forsvarstilknytning, Det vil derfor være umulig 
for NROF å knytte seg til en internasjonal skytterorganisasjon. 
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Det må derfor komme frem i teksten at allerede godkjente skytterorganisasjoner er unntatt fra 
dette kravet. 

Ellers ser vi fram imot å rapportere aktiviteten i organisasjonen til justismyndighetene, da det i dag 
ikke er rutiner for dette. 

§ 12-2 Gebyr for utferding av løyve eller godkjenningar 
Punkt 5: 374 kroner for utferding av løyve til å erverve og ha våpendelar. 

Kommentar:  
NROF ber om at dette punktet ikke gjelder ved bytte av deler, likt mot likt. Bytte av pipe eller 
slitte/skadde våpendeler bør ikke avkreves nytt løyve med tilhørende gebyr, dersom 
handelen foregår hos godkjent forhandler og den «gamle» delen leveres inn. Dette bør 
beskrives i § 12-3 Fråfall av gebyr. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Erik Gustavson 
Generalsekretær 


