
Registreringspliktige og antikvariske våpen på utenlandsreise 

6. mai 2014 

Hei dere som skal til Danmark på Nordisk Mesterskap. Har dere planer om å reise gjennom Sverige 

trenger dere ikke å ha importlisens (införseltillstånd) til Sverige. Følgende er sakset fra Tullverkets 

nettside: 

http://www.tullverket.se/innehallao/v/vapen/vapenochfarligaforemal/skjutvapenochammunition/ja

ktellertavling.4.4ab1598c11632f3ba9280008931.html 

Under. ”In- och utförsel av skjutvapen för personer med utländsk vapenlicens eller 
motsvarande” er det ført opp følgende unntak: 

”Undantag från införseltillstånd: 

 Du som reser in från Danmark, Finland eller Norge behöver inte införseltillstånd vid 
införsel av jakt- och tävlingsvapen om giltig vapenlicens (eller motsvarande) utfärdad 
i något av dessa länder finns. Vapnen och ammunitionen får du ha i Sverige under 
högst tre månader från dagen för införandet.   

 Du som reser in från Danmark, Finland eller Norge och har giltig vapenlicens (eller 
motsvarande) i något av dessa länder, behöver inte införseltillstånd för genomresa i 
Sverige för jakt eller tävling i Danmark, Norge eller Finland.” 

Det Europeiske Våpenpasset (EVP) må være dekket av: ” eller motsvarande”. I Sverige er det 
registreringsplikt for patronvåpen produsert før 1890. Her må dere enten skaffe en spesiell 
tillatelse (700 SEK) fra det svenske politiet, eller: 
For dere som skal skyte med ikke registreringspliktige våpen (produsert før 1890) kan dere 
registrere våpnet hos norsk politi som om det er et registreringspliktig våpen. Det er meget 
viktig at dere ber saksbehandleren hos politiet om å føre inn i merknadsrublikken i 
våpenregistret at dette våpnet er en ikke-registreringspliktig antikvitet. Da blir det lettere å få 
det avregistrert. Det vil da ikke påvirke våpengarderoben eller annen registrering av 
registreringspliktige våpen. Når det er registrert i det norske våpenregistret kan det inkluderes 
i EVP, og du har dokumentasjon på at du eier antikviteten. Noe som er meget nyttig når du 
reiser gjennom andre land som har begrensninger på utførsel av antikviteter. Har du våpenet i 
EVP men det er ikke i det norske våpenregistret, kan du få gratis kost og logi (hos det lokale 
politiet) til saken er oppklart.  
 

Denne bruken av EVP er en service fra politiet til oss. Vis respekt for både politiet og oss 
andre og avregistrer våpenet når du ikke lenger har behov for å ha det i EVP. 

God reise! 

Ståle J. Helland 

 


