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Liste A – forbudte halvautomatiske rifler til jakt etter våpenlova § 5 annet ledd nr. 3 
 

Politidirektoratet har i samarbeid med Kripos vurdert at følgende rifler omfattes av forbudet i 

våpenlova § 5 annet ledd nr. 3.  

 

Vi understreker at forbudet gjelder for erverv til jaktformål, jf. våpenlova § 11. Politiet kan gi løyve 

til å erverve våpenet i medhold av våpenlova §§ 10, 12 eller 13, dersom vilkårene ellers er oppfylt.  

 

Hvis du har fått innvilget løyve til å erverve et våpen som omfattes av våpenlova § 5 annet ledd nr. 

3 til jaktformål etter den gamle våpenloven, må du levere inn våpenet til politiet innen tre år fra ny 

våpenlov trådte i kraft 1. juni 2021. Tidigere gitte løyver til å ha slike våpen er kun gyldig til og med 

31. mai 2024, jf. våpenforskrifta § 14-1 nr. 3. Du har krav på destruksjonspant dersom du leverer 

våpenet inn før fristen.  

 

Det presiseres at listen ikke er uttømmende. Dersom det er søkt om erverv av en modell som ikke 

står på listen, må den vurderes opp mot vilkårene i § 5 annet ledd nr. 3.  

 

Dersom modellen ikke omfattes av § 5 annet ledd nr. 3, må det også vurderes om modellen kan 

omfattes av forbudet i § 5 annet ledd nr. 5 jf. våpenforskrifta kapittel 3, våpenforskrifta § 4-1 jf. 

våpenlova § 11. 

Grovkaliber 
 

Merke Modell Kommentar 

Beretta CX4 Denne er laget for politiet og militæret, og er en konkurrent til H&K MP5.  

DPMS Panther 
Dette er AR-15/AR-10 våpen, som således har 
militært opphav. 

 
Garand 

 
Alle utgaver 

Våpen med militært opphav som det ikke kan gis løyve for som 

jaktvåpen jf. våpenlova § 5 annet ledd nr. 3. Tilfredsstiller heller ikke 

§ 4-1 første ledd nr. 2 da det har overtre. 

 
 
 
Heckler & Koch 

 
 
 
SL8 

Er den sivile utgaven av HK G36 og har således militært opphav. Det 

kan ikke gis løyve til å benytte dette til jakt jf. våpenlova § 5 annet 

ledd nr. 3. Tilfredsstiller heller ikke kravene i våpenforskrifta § 4- 1, 

da det har "overtre", og leveres fra fabrikk med inntil 20 skudds 

magasin. 

 

 
Mauser 

 

 
G-41 

G41 er en rifle produsert til Wermacht under andre verdenskrig. 

Våpenet er utvilsomt produsert til militæret, og må på samme vis 

som M1 Garand rammes av "forbudsbestemmelsen" i våpenlova § 5 

andre ledd nr. 3 i forhold til bruk av våpenet til jakt. 

Ruger 

 
PC Carbine (alle 

utgaver) 

 
Ruger PC-9 (Police Carbine) er utviklet til polisiært formål. PC-carbine 

er en takedown-versjon av PC-9, men ellers tilnærmet identisk. Dette 

gjør at våpenet må regnes som opphavelig konstruert for politiet.  

 
 

Ruger 

 
 

Mini 14 

 
Ruger Mini-14 er konstruert med den militære M14 riflen som modell 

(derav navnet mini M14). Våpenet har en grunnkonstruksjon som 

tilsvarer halvautomatiske rifler tiltenkt politiet eller militæret. 

Ruger Mini 30 
Samme forhold som Mini-14 og PC-9/PC- 

Carbine 

Valmet Petra Derivat av RK 62 militær rifle 

Valmet Hunter Derivat av RK 62 militær rifle 

Vepr Super Derivat av Ukrainsk militær rifle 
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Vepr Pioner Derivat av Ukrainsk militær rifle 

Vepr Hunter Derivat av Ukrainsk militær rifle 

Walther G-41 G41 er en rifle produsert til Wermacht under andre verdenskrig. 

Våpenet er produsert til militæret.  

 
Winchester 

Model 30 Model 30 var en eksperimentiell rifle, som Winchester tilbød det 

amerikanske forsvaret som et alternativ til M1 Garand.  

 
 

Finkaliber 
 

Merke Modell Kommentar 

Armi Jaeger AP-74 M16 derivat. Militært opphav. 

Armi Jaeger AP-80 AK derivat. Militært opphav. 

Armi Jaeger AP-84 Galil derivat. Militært opphav. 

 
American 

 
Mod 180 

"Maskinpistol" med militært opphav. Levert med opp til 275 skudds 

"tønne/talerken" magasin. 

Bingham PPSH PPHS derivat. Militært opphav. 

Chiappa M4 22 M16/M4 derivat. Militært opphav. 

DPMS 
Panther AP4 

kaliber .22 
M16/M4 derivat. Militært opphav. 

Erma EM1-22 Våpenet har militært opphav, da det er en "treningsversjon" av M1 

Carbine riflen.  

Mossberg 715T M16/M4 derivat. Militært opphav. 

Smith & Wesson  MP 15-22 M16/M4 derivat. Militært opphav. 

Squires 

Bingham 
M16 M16 derivat. Militært opphav. 

 

 


