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GJENNOMFØRING AV TIDSBEGRENSET NASJONALT VÅPENAMNESTI 

Justisdepartementet har besluttet å innføre et nasjonalt våpenamnesti med oppstart 1. mars 
2017 og med varighet fram til og med 31. mai 2017. 

Politiet har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av amnestiet. Vi har lagt ut 
informasjon om gjennomføringen på våre nettsider www.politi.no. 

Skyttere og jegere er en viktig målgruppe for våpenamnestiet, blant annet fordi tidligere 
erfaring har vist at våpenkyndige medlemmer i lag og foren inger ofte får spørsmål fra personer 
som er i tvil om hvordan de skal forholde seg når de ønsker å benytte seg av amnestiet. 

Det er derfor viktig å presisere ovenfor de som sitter med ulovlige våpen at de må kontakte 
politiet for å kunne benytte seg av våpenamnestiet. Våpenamnestiet er et innleveringsamnesti, 
men med mulighet for etterregistrering av skytevåpen. 

De som innehar uregistrerte registreringspliktige skytevåpen kan under amnestiperioden: 

• Søke om å få våpenet innregistrert for å kunne beholde våpenet som et lovlig våpen 
• Søke om å få våpenet innregistrert for videresalg 
• Beholde våpenet som et deaktivert/plombert våpen 
• Levere våpenet inn til destruksjon 

De som benytter seg av våpenamnestiet risikerer ikke å få sitt våpenkort tilbakekalt eller få 
avslag på fremtidige våpensøknader for under amnestiperioden å ha kontaktet politiet med 
opplysning om at de har uregistrerte registreringspliktige skytevåpen. 

Erfaring fra tidligere våpenamnestier viser at mange venter til de to siste ukene av amnestiet 
før de tar kontakt med politiet. Dette gir stor pågang på lensmannskontorene og 
politistasjonene . Vi oppfordrer derfor de som vil benytte seg av våpenamnestiet til å kontakte 
politiet i god tid før amnestiet avsluttes. 

Politidirektoratet anmoder skytterorganisasjonene om å informere sine medlemmer om at det 
nå skal gjennomføres et nasjonalt våpenamnesti. 
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Dersom skytterorganisasjonen har behov for ytterligere informasjon eller ønsker intervju med 
talsp·ersoner fra Politidirektoratet om våpenamnestiet kan direktoratets pressevakt kontaktes 
på telefon 99 20 77 01. 

Med hilsen 
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