Nye retningslinjer for knivsager
Rigsadvokatens våbenmeddelelse indeholder nye retningslinjer for behandlingen af sager om
besiddelse af ulovlige knive.
Rigsadvokatens meddelelse om sanktionspåstande i våbensager er blevet ændret på to
hovedpunkter:
Den nye meddelelse indeholder nærmere retningslinjer for anklagemyndighedens strafpåstand
i sager om ulovlig besiddelse af knive på offentligt tilgængeligt sted. Meddelelsen svarer på
det punkt til de retningslinjer, som tidligere i år blev udsendt ved Rigsadvokaten Informerer
nr. 3/2010 på baggrund af Højesterets to domme af 15. december. Højesteret fastslog i disse
domme, at der ved fastsættelsen af straffen i førstegangstilfælde for besiddelse af kniv på
offentligt tilgængelig sted i højere grad skal lægges vægt på, om frihedsstraf henset til
samtlige sagens konkrete omstændigheder må anses for urimelig i den pågældende sag.
Efter våbenloven er det ulovligt at besidde en kniv på et offentligt sted, medmindre
besiddelsen har et anerkendelsesværdigt formål. Den nye våbenmeddelelse indeholder en
nærmere beskrivelse af, hvornår det kan være anerkendelsesværdigt at have en kniv med sig
på offentlige steder.
Ifølge statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten, skal de nye afsnit i meddelelsen om
anerkendelsesværdigt formål bl.a. ses i lyset af den offentlige debat, der har været om, hvornår
det kan være lovligt at have en kniv med sig, når man færdes i det offentlige rum.
”Det har vist sig, at det kan være nyttigt at beskrive lidt nærmere, hvad der ligger i betingelsen
om et anerkendelsesværdigt formål, og hvornår det er lovligt at besidde et kniv på offentlige
steder. Man vil dog aldrig kunne lave en udtømmende liste for, hvornår man må have en kniv
med sig – og det må i sidste ende vurderes konkret i hver enkelt sag, om der er en rimelig
grund til at medbringe en kniv på et offentligt sted,” siger Jens Røn. Han tilføjer, at
forarbejderne til våbenloven angiver nogle situationer, hvor det er lovligt at have en kniv med
sig, og at den nye meddelelse nu kommer med lidt flere eksempler, der vil kunne lette politiets
og anklagemyndighedens vurderinger i det daglige.
Knive, der anvendes som værktøj i lovligt erhverv eller i forbindelse med jagt, lystfiskeri og
sportsudøvelse, kan lovligt besiddes på offentligt tilgængeligt sted. Det samme gælder for
knive, der anvendes i forbindelse med anden lovlig fritidsaktivitet, f.eks. spejdere og andre,
som dyrker friluftsvirksomhed, herunder vandreture, skovture og lignende.
Det er desuden lovligt at besidde en kniv direkte på vej til eller fra den aktivitet, hvor kniven
skal anvendes, f.eks. i forbindelse med en fisketur eller en spejderlejr. Efter Rigsadvokatens
opfattelse kan der endvidere foretages ophold eller ærinder undervejs, når dette ud fra en
samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt. I denne vurdering vil bl.a. indgå
formålet med og stedet for opholdet/ærindet, varigheden heraf, knivens placering og
troværdigheden af besidderens forklaring om omstændighederne omkring besiddelsen af
kniven. F.eks. vil et ophold med henblik på at tanke benzin eller foretage indkøb på vej i sin
bil til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes, normalt ikke udgøre en overtrædelse
af våbenloven, hvis kniven forbliver i bilen.
Det samme gør sig efter Rigsadvokatens opfattelse gældende, hvis en netop indkøbt
husholdningskniv medbringes på den videre indkøbstur i en taske eller lignende eller ligger i
bilen, mens der foretages andre ærinder. Derimod vil det som udgangspunkt være en
overtrædelse af våbenloven, hvis en kniv, der opbevares på en lettilgængelig måde, f.eks. i en
lomme, medbringes på en restaurant.
Der vil normalt aldrig foreligge et anerkendelsesværdigt formål, når en kniv medbringes til
f.eks. sportskampe eller i nattelivet ved eller på f.eks. et diskotek eller et værtshus.
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