
Våpenamnesti 2017 – informasjon til publikum 
 

• Fra 1. mars til 31. mai 2017 er det våpenamnesti i Norge. Det innebærer at folk som 
har ulovlige våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på 
våpenloven.  
 

• De som benytter seg av våpenamnestiet kan gjøre én av følgende fire ting for å 
oppfylle våpenloven:  
 
Beholde våpenet: Ønsker du å beholde våpenet må du fylle ut søknad om tillatelse til 
å erverve eller inneha skytevåpen og våpendeler. Ved søknad om å overta våpen som 
arv skal det vedlegges skifteattest. Dersom gjenlevende ektefelle/samboer sitter i 
uskiftet bo, må denne skrive en bekreftelse på at søker kan overta våpenet, 
bekreftelsen legges ved søknaden. Våpen som arves i rett opp- eller nedstigende linje, 
for eksempel foreldre til barn eller besteforeldre til barnebarn, er gebyrfritt. Ved 
søknad om våpen til jakt og konkurranseskyting, må søkeren tilfredsstille våpenlovens 
krav til behov for å erverve våpen.  
 
Selge eller gi bort våpenet: Man kan selge eller gi bort våpen til mottaker som har 
gyldig ervervstillatelse, eller man kan selge det til en godkjent våpenforhandler. Selger 
underskriver skjemaet og sørger, sammen med kjøper, for at ett eksemplar av 
søknaden returneres til politiet.  Den vil da danne grunnlag for våpenkort.  
 
Destruere: Du kan levere inn våpenet til politiet for destruksjon. 
 
Plombere: Dersom du ønsker å beholde våpenet som et minne, kan du få våpenet 
plombert hos godkjent børsemaker som attesterer for at det er rett utført: Denne 
dokumentasjonen må sendes til politiet.  

 

• Husk at lovlige uregistrerte hagler, som ble ervervet før 1. oktober 1990, er 
registreringspliktige når våpenet bytter eier.  

 
• Erfaring fra tidligere våpenamnesti tilsier at de fleste venter til slutten av 

amnestiperioden. Vi håper derfor at man ikke venter til i siste liten, men benytter seg 
av amnestiet gjennom hele perioden. Slik kan vi unngå kø hos politiet.  
 

• For å forebygge kriminalitet og ulykker er privat eie av skytevåpen lovregulert i 
Norge. Men det finnes ulovlige skytevåpen i norske hjem. Våpenamnestiet gir alle 
som har ulovlige skytevåpen muligheten til å ordne opp uten å risikere straff. 

 
• Våpenloven med forskrifter bestemmer at de som har behov for, og er skikket til det, 

skal kunne eie skytevåpen. Loven stiller blant annet krav til hvordan våpen skal 
oppbevares, slik at risikoen for at våpen skal falle i gale hender reduseres. Politiet er 
kontrollmyndighet for omsetning og erverv av skytevåpen. Alle som er edruelige og 
pålitelige og som kan dokumentere behov for skytevåpen kan innvilges 
ervervstillatelse på våpen.  



 
• Vær sikkerhetsbevisst! Under de to forrige våpenamnestiene skjedde det ingen 

ulykker. Men politiet opplevde at folk kom med ladde våpen eller granater i 
håndvesker. Skal du selv levere våpen til politiet må du sjekke at våpenet ikke er ladd 
før du tar de med til politiet. Husk også å pakke våpenet ned før det transporteres. Er 
du selv usikker på hvordan våpen skal håndteres, få en som er våpenkyndig til å hjelpe 
eller ring politiet på telefon 02800. 

 
• Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke medbringes til politiet. Sprengstoff 

kan være ustabilt, så det er viktig at ukyndige ikke rører dette selv. Ta kontakt med 
politiet, så finner vi de riktige fagfolkene til å hjelpe deg.  

 
• POD mener hvert våpen som kommer inn under amnestiet er et viktig bidrag til å 

forebygge kriminelle handlinger og ulykker. Våpeneiere med lovlig registrerte våpen 
vil ha gjennomgått en opplæring før politiet innvilget søknaden om skytevåpen, og de 
vil også bli gjort kjent med reglene for sikker oppbevaring. Vi har ingen garantier for 
at folk som har ulovlige uregistrerte våpen har opplæring eller kjenner til 
oppbevaringsreglene, og dermed øker både faren for ulykker og faren for lekkasjer til 
kriminelle miljøer. 
 

• Politidirektoratet har ikke satt noe måltall for våpenamnestiet. En av grunnene til dette 
er at det er vanskelig å lage en oversikt over ulovlige uregistrerte våpen. Men hvert 
ulovlig våpen som kommer inn i lovlige former under amnestiet er viktig.  
 

• Politidistriktene rapporterer tall på innleverte våpen til Politidirektoratet. Tallene gis ut 
til mediene etter at amnestiet er gjennomført.  
 

• Pr. 14. februar 2017 er det registrert 1.331.568 skytevåpen i politiets sentrale 
våpenregister. Antall våpeneiere er 486.256. I tillegg til de registrerte våpnene 
kommer flere hundre tusen lovlige uregistrerte hagler.  
 

 
 

Spørsmål og svar 
 

Hvorfor har amnestiet så kort varighet? 
Tre måneder er god tid for folk til å kontakte politiet for å benytte seg av amnestiet. 
Erfaringen fra tidligere amnesti er at det er størst pågang ved oppstart og innspurten av 
amnestiet.  
 
Hvor stor fare utgjør egentlig gamle våpen som ikke er registrert?  
Faren med uregistrerte skytevåpen ikke er at de kan havne i gale hender. Kriminelle er 
alltid på jakt etter skytevåpen, både for egenbeskyttelse, til bruk i kriminelle 
handlinger eller for salg. Når et skytevåpen registreres hos politiet sjekker politiet at 
søkeren fyller kravene til edruelighet og pålitelighet. I tillegg pålegges våpeneieren å 
oppbevare våpen eller vital del i godkjent våpenskap.  

 
Hvorfor bruker politiet ressurser på våpenamnesti, i stedet for å ta skytevåpen 
fra kriminelle? 



Våpenamnestiet er et forebyggende tiltak. Å redusere antall ulovlige skytevåpen er et 
viktig bidrag for å hindre kriminelle i å få tak i skytevåpen. Dette er forebygging 
gjennom forvaltning. I tillegg beslaglegges det en god del skytevåpen som en del av 
politiets ordinære kriminalitetsbekjempelse.  
 
Hva skjer om politiet finner et ulovlig våpen under ransaking. Går eieren fri på 
grunn av amnesti? 
Innehaveren risikerer tiltale for brudd på våpenloven. Amnestiet gjelder for de som 
selv kommer til politiet med ulovlige skytevåpen. Finner politiet ulovlige våpen, vil 
amnestiet ikke gjelde for innehaveren.  

 


