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Frumvarp til vopnalaga (skoteldar, EES reglur), 673 mál. 11.05.2015
Umsögn Bogveiðifélaga Íslands

Bogveiðifélag Íslands gerir ekki neinar almennar athugasemdir við frumvarp til breytingar á vopnalögum er snýr 
að skoteldum og EES reglum

Bogveiðifélags Íslands vill hins vegar koma á framfæri ósk um að alsherjarnefnd skoði einnig 30gr og 31gr 
laganna þar sem fjallað er um boga, örvar og örvaodda og það sem þeim fylgir. Og leggjum hér fram tillögu til 
skoðunar og óskum jafnframt eftir að fá að koma fram fyrir alsherjarnefnd til að ræða og svara spurningum er 
upp kunna að koma vegna málsins.

Tillaga:
V. kafli. Meðferð annarra vopna.
30. gr. Vopnaburður á almannafæri er bannaður. Heimilt er að bera á sér bitvopn þar sem eðlilegt og sjálfsagt 
getur talist, svo sem við vinnu eða veiðar eða í öðrum tilvikum þegar engin hætta er því samfara.
Bannað er að flytja til landsins, framleiða, eignast eða hafa í vörslum sínum:

a. bitvopn ef blaðið er lengra en 12 sm, enda sé það ekki ætlað til notkunar við heimilishald eða atvinnu,
b. fjaðrahníf, fjaðrarýting, fallhníf, fallrýting, stunguvopn eða önnur slík vopn,
c. höggvopn, svo sem hnúajárn, gaddakylfu, felukylfu, kylfu sem ekki er ætluð til íþróttaiðkunar eða önnur slík 

vopn, svo og rafmagnsvopn,
d. sverð, sem eru sambland högg- og bitvopna,
e. kaststjörnu, kasthníf eða önnur slík vopn,
f. lásboga, langboga, slöngubyssu eða önnur slík vopn, svo og örvarodda. Þetta tekur þó ekki til 

boga og allra örvarodda sem ætlaðir eru til æfinga, veiði eða keppni í bogfimi hverskonar.
Heimilt er að víkja frá banni 2. mgr. með leyfi ríkislögreglustjóra ef vopn hefur söfnunargildi eða 
sérstakar ástæður mæla með.
Öðrum en lögreglu er óheimilt að flytja til landsins, framleiða eða eignast handjárn og fótajárn úr 
málmi eða öðru efni. Sama gildir um gasvopn og táragasvopn.
31. gr. Barni yngra en 16 ára má ekki selja eða afhenda örvaboga með meiri togkrafti en 7 kg eða 
oddhvassar örvar. 12 kg og örvar nema með leyfi forráðamanns.

Áhöld fyrir bogfimi hverskonar og allt í kringum það hefur verið á hliðarlínu yfirvalda bæði lagalega 
séð og stjórnsýslulega, það kom ekki til umræðu þegar nefnd um endurskoðun á vopnalögum 2008- 
2009 eftir því sem best vitað er. Einstaklingar tengdir bogfimi sendu inn umsögn 2010.
Langbogar hafa verið leyfðir og notaðir af hálfu áhugafólks um gamla siði áður og alveg frá gildistöku 
núverandi laga án mikils afskipta yfirvalda þrátt fyrir að lögin segja annað.
Í dag hafa fengist undanþágur fyrir erlenda veiðimenn á leið sinni til Grænlands að koma með boga 
og örvaodda til veiða, til landsins á leið sinni og til baka aftur. En hins vegar getur íslenskur 
ríkisborgari ekki gert það sama og það skýtur skökku við. Sem og það þykir ekki eðlilegt að vopnalög 
sem slík banni ákveðnar veiðiaðferðir og jafnframt útloki að hægt sé að skoða málin, það séu önnur 
lög sem taki á því.
Um núverandi 31 gr. þá má segja að flest allir krakkar og unglingar séu í raun á gráu svæði með sína 
boga þar sem að einstaklingur er mjög fljótur að þjálfast uppí öflugri boga sem bæði eykur nákvæmi 
og að hægt sé að stunda bogfimi á lengri færum. Og því hamli lögin eðlilegri framþróun íþróttarinnar. 
Á norðurlöndunum, þá eru engar hömlur á bogeign eða áhöldum því tengdu, óháð hvað það er.
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