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Liste C - forbudte halvautomatiske rifler etter våpenforskrifta § 4-1 
 

Politidirektoratet har i samarbeid med Kripos vurdert følgende rifler opp mot kravene i 

våpenforskrifta § 4-1 og kommet til at de er forbudt å erverve til jaktformål, jf. 

våpenlova § 11.  

 

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 forbudet i 

våpenforskrifta § 4-1 jf. våpenlova § 11 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 denne listen eller liste D, må den vurderes opp mot vilkårene i  

våpenforskrifta § 4-1.  

 

Dersom modellen omfattes av forbudet i § 5 annet ledd nr. 3, eller nr. 5 jf. 

våpenforskrifta kapittel 3, skal det ikke vurdereres om våpenet kan erverves i medhold 

av våpenforskrifta § 4-1. Det er en forutsetning for erverv etter § 4-1 at våpenet 

oppfyller kravene til lovlig våpentype etter § 5 annet ledd og våpenforskrifta §§ 3-1 og 3-

2, jf våpenforskrifta § 4-1 andre ledd. 

 

GROVKALIBER 

 

Merke Modell Kommentar 

 
FN 

 
FNAR 

Tilbys 20 skudds magasin fra fabrikk, og våpenet vil 

således ikke kunne godkjennes etter våpenforskrifta § 4-1 første 

ledd nr. 1 

Heckler & Koch SL6 
Har overtre, og tilfredsstiller derfor ikke 
våpenforskriften § 4-1 første ledd nr. 2 

Heckler & Koch SL7 
Har overtre, og tilfredsstiller derfor ikke 
våpenforskriften § 4-1 første ledd nr. 2 

 
Marlin 

 
Mod 45 

Ble produsert, og tilbudt, med opp til 20 skudds magasin fra 

fabrikk, og vil derfor ikke kunne godkjennes etter 

våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 

1. 

 
Marlin 

 
Mod 9 camp carbine 

Ble produsert, og tilbudt, med opp til 20 skudds magasin fra 

fabrikk, og vil derfor ikke kunne godkjennes etter 

våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Winchester 

 
M/1907 

Ble fra fabrikk produsert, og tilbudt, med opp til 15 skudds 

magasin. Vil derfor ikke kunne godkjennes etter våpenforskrifta 

§ 4-1 føste ledd nr. 1. 
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FINKALIBER 

 

Merke Modell Kommentar 

 
Armalite 

 
AR7 

Ble levert med høykapasitetsmagasin, og kan derfor 

ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 

1. 

 
AMT/Arcadia 

AMT Lightning 25/22 
Ruger 10/22 klone, levert med 25 skudds magasin. Kan derfor 

ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta 
§ 4-1 første ledd nr. 1 

 
Browning 

 
Mod .22 / SA22 kaliber 
22 Short 

Levert med 11/16 skudds rørmagasin. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Browning 

 
BAR 22 

Levert med 15 skudds rørmagasin. Kan derfor ikke gis løyve til 

erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 
1. 

 
Gevarm 

Alle .22 varianter 
Levert fra fabrikk med 8/15 skudds magasiner. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverj jf. våpenforskrifta § 4-1 

første ledd nr. 1 

 
Heckler & Koch 

 
HK270 

Levert fra fabrikk med opp til 20 skudds magasiner. Kan derfor 

ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta 

§ 4-1 første ledd nr.1 

 
Marlin 

 
70HC 

Levert fra fabrikk med 7/10/12 skudds magasin. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 
første ledd nr. 1 

 
Marlin 

 
70/795 

Levert fra fabrikk med 7/10/12 skudds magasin. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 

første ledd nr. 1 

 
Marlin 

 
Mod 995 

Levert fra fabrikk med 7/10/12 skudds magasin. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 

første ledd nr. 1 

 
Marlin 

 
Mod 60 

Rørmagasin med kapasiet opp til 18 patroner. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 
første ledd nr. 1. 

 
Marlin 

Mod 70 pss 

/papoose 

Kan leveres med inntil 25 skudds magasin. Kan derfor 

ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Marlin 

 
Mod 7000 

Kan leveres med høykapasitetsmagasin. Kan derfor 

ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

Marlin Glenfield 70 Samme vurdering som Marlin Mod.. 60 

Magnum 

Research 

MLR 10/22 / 

MLR22AT 
Ruger 10/22 klone. 

 
Mossberg 

 
702 Plinkster 

Leveres fra fabrikk med høykapasitetsmagasin (25). Kan derfor 

ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta 

§ 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Norinco 

 
JW-20 TD 

Rørmagasin med kapasitet til over 10 patroner. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 
første ledd nr. 1. 

 
Remington 

Apache 
Rørmagasin med kapasitet til over 10 patroner. Kan derfor ikke 

gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 

første ledd nr. 1. 

 
Remington 

 
Nylon 66 

Rørmagasin med kapasitet til over 10 patroner. Kan 

derfor ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første 

ledd nr. 1. 

 
Remington 

 
Mod 8 

Levert med 5/10/15 skudds magasin. Kan derfor ikke gis løyve 

til erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd 

nr. 1. 

 
Remington 

Mod 552 Speedmaster 
Rørmagasin med kapasitet på 15 patroner. Kan ikke gis løyve til 

erverv jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd 
nr. 1. 

 
Ruger 

10/22 alle utgaver 
Ruger selger høykapasitetsmagasin fra sine egne nettsider. Kan 

derfor ikke gis løyve jf. våpenforskrifta 

§ 4-1 første ledd nr. 1. 
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Ruger SR22 Rifle 

AR-15 liknende versjon, med mange elementer hentet fra Ruger 

10/22. Våpenet kan leveres med høykapasitetsmagasiner fra 

fabrikk. Kan ikke gis løyve til erverv jf. våpenforskrifta 

§ 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Savage 

 
Mod 64 

Leveres med inntil 20 skudds magasin fra fabrikk. Kan derfor 

ikke gis løyve jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

Squires Bingham 
 
M20 

Høykapasitetsmagasin. Kan derfor ikke gis løyve jf. 

våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

Tactical 

Solutions 
X-ring Ruger 10/22 klone 

Voere Mod 2114 Leveres med 10/15 skudds magasin. Kan derfor ikke gis løyve 

jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Voere 

 
Mod 2115 

Leveres med 10/15 skudds magasin. Kan derfor ikke gis løyve 

jf. våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

 
Voere 

 
Mod 2117 

Leveres med 5/15 skudds magasin. Kan derfor ikke gis løyve jf. 

våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

Voere Mod 2005  

 
Winchester 

 
Mod 77 med 15 skudds 
rørmagasin 

Rørmagasin med kapasitet til over 10 patroner. Kan derfor ikke 

gis løyve jf. våpenforskrifta § 4-1 første 

ledd nr. 1. 

 
Winchester 

 
Mod 190 

Rørmagasin med kapasitet til over 10 patroner. Kan derfor ikke 

gis løyve jf. våpenforskrifta § 4-1 første 

ledd nr. 1. 

 
Winchester 

 
290 

Rørmagasin med kapasitet til over 10 patroner. Kan derfor ikke 

gis løyve jf. våpenforskrifta § 4-1 første 
ledd nr. 1. 

Winchester 74 Rørmagasin med 14 skudd. Kan derfor ikke gis løyve jf. 

våpenforskrifta § 4-1 første ledd nr. 1. 

 
 


