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Spørgsmål nr. 338 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange våbenbeslaglæggelser 

der har fundet sted, som følge af grænsekontrollen, samt hvilke 

typer af våben der er blevet beslaglagt og med hvilke formodede 

fortsæt personerne var i besiddelse af disse våben, idet der øn-

skes en opgørelse over antallet af våbenbeslaglæggelser samt ty-

pen af beslaglagte våben i årene 2016, 2017 og 2018?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra 

henholdsvis Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Syd- og 

Sønderjyllands Politi.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har oplyst, at politikred-

sen siden indførelsen af den midlertidige grænsekontrol den 4. 

januar 2016 til og med den 31. december 2018 har beslaglagt 

følgende typer af våben i forbindelse med grænsekontrollen:

Våbentype 2016 2017 2018
I 

alt

Knive, sværd mv. 18 18 94 130

Slagvåben 1 19 6 26

Strømpistoler 2 5 8 15

Peberspray/CS gas 4 91 4 99

Slangebøsser 0 0 50 50

Gas- og signalpistoler 0 1 1 2

Gaspatroner 0 100 6 106

Økser 2 1 1 4

Gasampul 0 1 0 1

Skydevåben 0 0 2 2

Magasiner 0 0 23 23

I alt 27 236 195 458

I forlængelse heraf har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

oplyst, at kategorien ”skydevåben” indeholder pistol/revolver 

og riffel/gevær. Kategorien ”knive, sværd m.v.” indeholder til-

fælde af låsbare foldeknive, dolke, springknive, butterflyknive 

og sværd. ”Slagvåben” indeholder totenschlæger, knippel, nun-

chaku, baseballbat og knojern.
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Syd- og Sønderjyllands Politi har oplyst, at politikredsen i 

samme periode har beslaglagt følgende typer af våben i forbin-

delse med grænsekontrollen:

Våbentype 2016 2017 2018
I 

alt

Knive 73 46 47 166

Strømpistoler 9 7 14 30

Slagvåben 29 14 27 70

Peberspray 30 32 43 105

Øvrige 12 9 16 37

I alt 153 108 147 408

For så vidt angår hvilke våben de enkelte våbenkategorien inde-

holder, har politikredsen oplyst, at kategorien “knive” indehol-

der låsbare foldeknive, dolke, springknive, butterfly knive, 

sværd og lignende. Kategorien “strømpistoler” indeholder for-

skellige våben, der giver elektriske stød, mens kategorien “slag-

våben” indeholder totenschlægere, knipler, baseballbats, kno-

jern m.v. Kategorien “øvrige” indeholder luftgeværer, gaspisto-

ler, gaspatroner, ammunition, tåregas, CS-gas, kastestjerner og 

slangebøsser.

Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at der tages forbehold for 

eventuelle fejl- og efterregistreringer.”

Justitsministeriet bemærker i forlængelse af Rigspolitiets bidrag, at der ikke 

på baggrund af politiets journalplan (POLSAS) kan redegøres for, om de 

pågældende våben har været tiltænkt et specifikt formål.
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