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Svar

innanríkisráðherra við fyrirspurn frá Katrínu Jakobsdóttur 
um vopnaöflun og vopnaeign Landhelgisgæslunnar.

1. Hversu mörg skotvopn eru í eigu Landhelgisgæslunnar, hverrar gerðar eru þessi vopn,
hverrar stærðar og hver er aldur þeirra?

Í fylgiskjali kemur fram að skráð vopn hjá Landhelgisgæslunni eru samtals 212 stk. en af
þeim eru 120 stk. ekki lengur í notkun. Áætlað var að vopnin frá Norðmönnum (100 stk.)
kæmu í stað þeirra sem hafa verið aflögð og er því ekki um aukningu á vopnakostinum að
ræða enda hluti þeirra vopna sem um ræðir ætlaður í varahluti og til viðgerða. Er um að ræða
bæði nýrri og öruggari vopn sem henta mundu betur starfsemi Landhelgisgæslunnar. 

2. Hvar eru skotvopn Landhelgisgæslunnar varðveitt að jafnaði?
Skotvopn Landhelgisgæslunnar eru geymd í viðurkenndum skotvopnageymslum Land-

helgisgæslunnar. 

3. Hversu margir starfsmenn Landhelgisgæslunnar hafa hlotið þjálfun í vopnaburði, hvaða
aðili hefur veitt þjálfunina og vottað hana, hversu langan tíma tekur þjálfunin og við
hvaða gerðir vopna hefur þjálfunin miðast? Hversu oft fer endurþjálfun fram?

Þeir starfsmenn Landhelgisgæslunnar sem eru handhafar lögregluvalds samkvæmt lögum
um Landhelgisgæsluna, uppfylla þar til bær skilyrði og starfa við öryggis- og löggæslu hafa
hlotið viðeigandi þjálfun í vopnaburði. 

Þjálfunin fer fram innan Landhelgisgæslunnar. Starfsmenn séraðgerða- og sprengju-
eyðingarsviðs sjá að mestu um þjálfunina og hafa hlotið til þess vottaða menntun erlendis hjá
Glock auk Heckler og Koch. Ákveðinn þáttur þjálfunarinnar fer einnig fram innan lögregl-
unnar. Grunnnámskeið tekur fimm daga en allir sem taka þátt þurfa einnig að fara í gegnum
þrekpróf. Síðan tekur við bæði bóklegt nám og verkleg kennsla sem lýkur með skriflegu og
verklegu prófi. Þjálfunin fer fram í þremur stigum. 

– Fyrsta stig. Er ætlað öllum starfsmönnum Landhelgisgæslunnar sem fara með lögreglu-
vald þrátt fyrir að þeir beri aldrei vopn. Farið er yfir lög um Landhelgisgæsluna, reglu-
gerðir sem henni tengjast, og reglur um valdbeitingu handhafa lögregluvalds hjá
Landhelgisgæslunni sem voru gefnar út af dómsmálaráðuneytinu árið 2007. 

– Annað stig. Kennsla í meðferð á Glock 17 sem er 9 mm sjálfvirk skammbyssa, sömu teg-
undar og notuð er innan lögreglunnar. 

– Þriðja stig. Ætlað þeim sem eiga að því loknu að geta farið í vopnaða uppgöngu um borð
í skip. Viðkomandi fá þjálfun til að bera Glock 17, MP-5A2N 9 mm x 19 og haglabyssu
no. 12. Öll þessi þjálfun miðast við sjálfsvörn. Viðhaldsþjálfun fer fram þrisvar á ári
undir leiðsögn leiðbeinanda, síðan fer fram svokölluð þurrþjálfun og er tíðni hennar
breytileg eftir verkefnum.
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4. Hve margir aðilar innan Landhelgisgæslunnar hafa heimild til að taka ákvörðun um
vopnaburð starfsmanna stofnunarinnar og fyrirskipa hann?

Forstjóri Landhelgisgæslunnar ákveður notkun vopna hjá Landhelgisgæslu Íslands. Skip-
herra varðskips og flugstjóri loftfara geta gefið fyrirmæli um að handhafar lögregluvalds hjá
Landhelgisgæslunni vopnist í neyðartilvikum. 

5. Hvaða vopna hefur Landhelgisgæslan aflað sér á undanförnum áratug? Óskað er upp-
lýsinga um gerð, fjölda og upprunaland vopnanna.

6. Hversu mörg þeirra vopna sem Landhelgisgæslunni hafa áskotnast á undanförnum ára-
tug hafa annars vegar verið keypt, af hverjum og hvert var verð þeirra, og hins vegar
þegin að gjöf, frá hverjum og hvert var verðmæti þeirra?

2006 4 stk. Glock 17 skammbyssur Keyptar af umboðsaðila hér á landi (55.000 kr. stk.
með virðisaukaskatti).

2006 4 stk. Remington no 12
haglabyssur 

Keyptar af umboðsaðila hér á landi (37.000 kr. stk.
með virðisaukaskatti). Aflagðar. 

2006 20 stk. G3 rifflar Gjöf frá danska hernum. Aflagðir.
2011 50 stk MP-5 A2N 9 mm x 19 Gjöf frá norska hernum. 
2012 5 stk. Glock 17 skammbyssur Keyptar af umboðsaðila hér á landi (103.538 kr. stk.

með virðisaukaskatti).
2013 10 stk. MG3 hríðskotabyssur Gjöf frá norska hernum.

7. Hvaða aðili tekur ákvörðun um kaup á vopnabúnaði fyrir Landhelgisgæsluna eða
annars konar vopnaöflun og á hvaða forsendum eru slíkar ákvarðanir teknar?

Innkaup, sala, innflutningur og útflutningur vopna, sem og skotfæragerð, er háð samþykki
forstjóra Landhelgisgæslunnar. Séraðgerða- og sprengjueyðingarsvið annast vörslu vopna
Landhelgisgæslunnar og ber á þeim ábyrgð. Þar er til staðar þekking og reynsla varðandi
vopnaburð. Starfsmenn sviðsins hafa í gegnum tíðina verið í mjög góðu samstarfi við systur-
stofnanir nágrannaþjóðanna og tekið þátt í sameiginlegri þjálfun og æfingum. Allir starfs-
menn sviðsins hafa fengið þjálfun í Danmörku í sprengjueyðingu auk þjálfunar í vopna-
akademíu danska land- og sjóhersins. Forsendur fyrir ákvörðun um endurnýjun vopna Land-
helgisgæslunnar eru m.a. þær að um er að ræða mun öruggari, nýrri og betri vopn en það
samansafn vopna sem Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða, sbr. fylgiskjal. Þá er ákveðin hag-
ræðing fólgin í því að samræma vopnaeign ríkisins frá sjónarmiðum bæði um öryggi og þjálf-
un en sérsveit ríkislögreglustjóra hefur notað þessa tegund vopna í mörg ár, eins og löggæslu-
aðilar víða um heim. 

8. Hefur Landhelgisgæslan yfir að ráða öðrum vopnum en skotvopnum? Ef svo er, hvaða
vopn eru það og í hvaða tilgangi hefur þeirra verið aflað?

Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða handjárnum, piparúða og kylfum. Handjárn eru notuð
á handtekinn einstakling ef hætta er á flótta eða ætla má að öryggi hans eða annarra verði
ekki tryggt með öðrum hætti. Piparúða og kylfur er heimilt að nota þegar vægari aðferðir
duga ekki til þess að yfirbuga mótþróa einstaklings við handtöku. 
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9. Með hvaða hætti fargar Landhelgisgæslan úreltum og/eða ónýtum vopnum? Er í gildi
verklagsáætlun um þetta eða önnur fyrirmæli og er haldin skrá um förguð skotvopn
þannig að afdrif þeirra séu ljós?

Öll vopn sem Landhelgisgæslan er með í sinni vörslu eru skráð. Vopn voru lánuð til lög-
reglu árið 1986 þegar sérsveitin var stofnuð. Nokkur vopn sem hafa verið gerð óvirk hafa
verið lánuð á söfn víðs vegar um landið, notuð sem leikmunir eða seld söfnurum. Ekki hefur
verið farið í að eyða þessum gripum enda eru þeir orðnir safngripir. Þar af leiðandi hefur ekki
verið talin þörf á setningu sérstakrar verklagsáætlunar um förgun. 

Fylgiskjal.

Landhelgisgæsla Íslands:

Skráð vopn hjá Landhelgisgæslunni eru samtals 212 stk. Af þeim eru 120 stk. ekki lengur
í notkun. Áætlað var að vopnin frá Norðmönnum (100 stk.) kæmu í stað þeirra sem hafa verið
aflögð og til viðhalds og viðgerðar. Því ekki um aukningu á vopnakostinum að ræða. Eru það
bæði nýrri og öruggari vopn sem henta mun betur starfsemi Landhelgisgæslunnar. Um 90%
af vopnum Landhelgisgæslunnar (fallbyssur á skip, handvopn og rifflar) eru gjafir frá grann-
þjóðum, en með því hafa þær sloppið við að farga þeim. Í flestum tilfellum er um að ræða
vopn sem viðkomandi þjóðir hafa tekið úr notkun vegna skipulagsbreytinga. 

Vopnaeign. Tegund Hlaupvídd Fjöldi Árgerð, upplýsingar
MP-5 9 mm 50 Árgerð 1990. Gjöf frá Norðmönnum 2011.
Glock 9 mm 20 Árgerð 1990, 2006 og 2012. Keypt af umboði í

Reykjavík.
Bofors L 60 40 mm fallbyssa 40 mm 4 Árgerð 1936. Gjöf frá Dönum.
MG-3 7,62 mm 10 Árgerð 1990. Gjöf frá Norðmönnum 2013.
Steyr riffill 7,62 mm 8 Árgerð 1989. Keypt af umboði í Reykjavík. 

Samtals 92
Ekki lengur í notkun:  
Remington no. 12 4 Árgerð 2000. Keypt af umboði í Reykjavík. 
Smith&Wesson 38 Police special 38 cal. Special 21 Árgerð 1940. Ekki í notkun. Marshall aðstoð 
Enfield riffill 303 cal. 10 Árgerð 1910. Ekki í notkun. Ekki vitað um

uppruna. 
G-3 7,62 mm 20 Árgerð 1959. Ekki í notkun. Gjöf frá Dönum

2006.
Fallbyssa 37 mm 37 mm 3 Árgerð 1898. Ekki í notkun. Gjöf frá Dönum. 
Carabine M1 0.30 cal 7,62 mm 30 Árgerð 1940. Lánaðar lögreglunni í Reykjavík

1986. Ekki í notkun. 
Carabine M2 0.30 cal 7,62 mm 20 Árgerð 1940. Lánaðar lögreglunni í Reykjavík

1986. Ekki í notkun. 
Fallbyssa 47 mm 47 mm 3 Árgerð 1909. Ekki í notkun. Gjöf frá Dönum. 
Fallbyssa 57 mm 57 mm 5 Árgerð 1892. Ekki í notkun. Gjöf frá Dönum. 
Browning M2 12,7 mm 12,7 mm 3 Árgerð 1939. Ekki í notkun. Kom með flugbát

sem LHG var með í rekstri. 
3 Pr Hotchkiss fallbyssa 47 mm 47 mm 1 Árgerð 1912. Ekki í notkun. Á safni á Ísafirði. 
 Samtals 120
 Heildarfjöldi 212

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


