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Spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om knive og blankvåben m.v.: 

 

”Ministeren bedes kommentere henvendelse af 29/12 2015 fra 

Peter Meyling om knivloven, jf. L 107 - bilag 1.” 

 

Svar: 

 

I forbindelse med, at lovforslaget blev sendt i høring, blev der stillet 

spørgsmål til, om beskrivelsen af anerkendelsesværdige formål for små 

lommeknive er blevet tilstrækkelig præcis.  

 

Det har jeg lyttet til, og derfor er det i det fremsatte lovforslag præciseret, 

at små lommeknive og multiværktøjer fortsat må bruges til almindelige og 

pludseligt opståede, dagligdags, praktiske gøremål. Det vil derfor også 

kunne være lovligt at bære f.eks. en lille lommekniv på et offentligt til-

gængeligt sted, selv om formålet har en bredere karakter end at deltage i 

f.eks. en bestemt fritidsaktivitet. En kniv af denne type kan også ligge i en 

bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der opstår et behov for reparati-

oner og den slags.  

 

Kort fortalt betyder de nye regler, at vi indfører et generelt forbud mod at 

medbringe knive til store fodboldkampe, politiske demonstrationer og i 

nattelivet og andre steder, hvor der er en særlig risiko for, at der kan opstå 

voldelige situationer. Det forbud gælder for alle knive – også små lomme-

knive. Uden for disse tilfælde vil der derimod i praksis være en formod-

ning for, at små lommeknive og multiværktøjer mv. skal anvendes til et 

anerkendelsesværdigt formål, medmindre der er konkrete omstændigheder, 

som taler imod, at dette er tilfældet.  

 

I bund og grund er der tale om en forenkling og liberalisering af reglerne 

baseret på sund fornuft. Det tror jeg, alle fornuftige knivbrugere i Danmark 

kommer til at sætte pris på. Jeg vil selvfølgelig følge tæt, hvordan de nye 

regler kommer til at virke i praksis. Og hvis det – mod min forventning – 

skulle vise sig, at reglerne ikke virker som tiltænkt, vil jeg selvfølgelig re-

agere på dette. 

 

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 3 til lov-

forslaget.  


