
 
 

Sist oppdatert av Politidirektoratet 07.02.2023 

 

Liste B – forbudte halvautomatiske rifler til jakt etter våpenlova § 5 
andre ledd nr. 5 
 

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

forbudet i våpenlova § 5 annet ledd nr. 5, jf. våpenforskrifta kapittel 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. 5 til jaktformål etter den gamle våpenloven, så kan du fortsatt beholde 

dette. Tidigere gitte løyver til å ha slike våpen er også gyldig etter at ny våpenlov trådte i 

kraft 1. juni 2021, jf. våpenforskrifta § 14-1 nr. 2. Du har ikke krav på destruksjonspant 

dersom du leverer våpenet inn til politiet. 

 

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 våpenforskrifta §§ 3-1 og 

3-2, jf. våpenlova § 5 annet ledd nr. 5.  

 

Dersom modellen omfattes av forbudet i § 5 annet ledd nr. 3, skal det ikke vurdereres 

om våpenet kan erverves i medhold av våpenforskrifta §§ 3-1 eller 3-2, jf. våpenlova § 

5-2 annet ledd nr. 5. Forbud etter § 5 annet ledd nr. 3 går foran nr. 5.  

 

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

modellen kan omfattes av forbudet i våpenforskrifta § 4-1 jf. våpenlova § 11.  

 

GROVKALIBER 

 

Merke Modell Kommentar 

   

 

 
FINKALIBER 

 

Merke Modell Kommentar 

Charter Arms AR7 Explorer Våpenet er ulovlig på grunn av både totallengde og pipelengde. 

Walther G22 Våpenets totallengde (75 cm) er for kort til at det kan gis løyve for 

innehav. 

 
 

 


