Lovligt for alle

Lovligt i forbindelse med
anerkendelsesværdigt
formål.

Forbudt

Danmark:
Foldeknive med en klinge på
højst 7 cm, der ikke kan fastlåses
i udfoldet position. Desuden skal
kniven kun kunne foldes ud med
to hænder.

Danmark:
Dolke med en klinge på højst 12
cm, hvis medtagelse af kniven
har et anerkendelsesværdigt
formål.1

Danmark
Foldeknive med en klinge over 7
cm.
Foldeknive som kan fastlåses i
udfoldet tilstand. F.eks.
Leatherman Multitools og
hobbyknive

Uanset om der er tale om et
anerkendelsesværdigt formål
eller ej, er det usikkert, om det er Øvrige knive, som for eksempel
tilladt for spejdere at bære knive enhåndsbetjente foldeknive,
med en klinge på over 12 cm.
pushdaggers, fald/springstiletter
og -knive, er forbudt at erhverve,
Tyskland
besidde, bære eller anvende uden
Knive med en klinge over 12
en tilladelse fra politiet.
cm, hvis der foreligger en
Foldeknive – også knive som
berettiget interesse.2
Tyskland
kan fastlåses i udfoldet tilstand.
Knive må ikke bæres
Ingen regler for klingens længde. Enhåndsbetjente foldeknive
- ved offentlige arrangementer.
Desuden skal kniven kun kunne (Einhandmesser)3 – også knive
(Verbot des Führens von Waffen
foldes ud med to hænder. F.eks. som kan fastlåses i udfoldet
bei öffentlichenVeranstaltungen)
Leatherman Multitools og
tilstand, hvis der foreligger en
- ved demonstrationer eller
hobbyknive
berettiget interesse. Ingen regler lignende. (Messerverbot nach
for klingens længde.
dem Versammlungsgesetz)
Tilladelsen for brug af
- ved områder, hvor
faststående knive og foldeknive
ansvarshavende har bestemt
gælder ikke for typer af knive,
knivforbud (f.eks i kirker,
der er direkte udformet til at såre
lufthavne, skoler osv.)
eller skade andre ved stød, stik,
slag eller kast. (Hieb- und
Knive, der er direkte udformet til
Stoßwaffen)
at såre eller skade andre ved
stød, stik, slag eller kast.
(Hieb- und Stoßwaffen) 4
Tyskland:
”Faststående knive”
(Feststehende Messer) som
spejderdolke, med en klinge på
højst 12 cm.
”Faststående knive”: Klingen
kan ikke klappes ind eller ud.

1

Anerkendelsesværdigt formål: Spejdere må gerne lave aktiviteter, der kræver brug af kniv, udenfor
og på offentligt tilgængelige steder som f.eks. den lokale gågade. Dog kræver det, at spejderne bærer
uniform, og at der er tale om en lovlig kniv. Lovens tekst angiver, at der skal være tale om ”et
anerkendelsesværdigt formål”, dvs. at der skal være en fornuftig grund til, at spejderen bærer kniv i
forbindelse med aktiviteten.
En spejder må gerne bære kniv offentligt, når bare det er direkte til og fra et spejdermøde eller
arrangement.
2
Fra tysk våbenlov: Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das
Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege,
dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient.
3
Oversat fra tysk: Einhandmesser ist ein Klappmesser, das sich mit einer Hand öffnen und feststellen
lässt, meist durch Schraube oder Rädchen auf oder Loch in der Klinge.
4
Immer verboten [auch schon nach altem Recht!] ist jeder Umgang mit Faustmessern,
Butterflymessern, Fallmessern und im Gesetz näher bestimmten Springmessern.
Sogar der Besitz ist strafbar.

Korpsledelsen anbefaler at:
1)

•
•
•

Spejderdolkens klinge højst må være 12 cm lang og
Foldeknivens klinge højst må være 7 cm lang. Den skal kun kunne åbnes med to
hænder og må ikke kunne fastlåses i opslået tilstand.
Øksens klinge højst må være 12 cm lang.

2) spejderne kun bærer og bruger spejderdolken i offentligheden iført reglementeret uniform
og kun når det er nødvendigt i forbindelse med en spejderaktivitet. Det skal for
udenforstående være tydeligt, at der er tale om en spejderaktivitet.
3) at øksen kun må bruges til det den er fremstillet til: brændehugning, fældning af træer osv.
3) gruppens ledere underviser spejderne i forsvarlig og rigtig brug af spejderdolk og økse og
gør dem bekendt med våbenloven.
4) at der findes løsninger for deponering af spejderdolkene i skoletiden, hvis møderne finder
sted lige efter skolen.
5) at gruppen sørger for et aflåseligt skab i spejderlokalet til deponering af dolke og økser.

