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I 2021 registrerede Toldstyrelsen knap 4.000 sa-
ger med våben. Det er et markant fald fra 2018.  
 
Toldstyrelsen arbejder målrettet på at tilbageholde ulovlige våben, fx kastestjer-

ner, knojern, stikvåben og peberspray. Størstedelen af våbnene bliver fundet i 

postpakker bestilt fra udenlandske hjemmesider, herunder særligt fra kinesiske 

handelsplatforme. Der er typisk tale om mindre breve og pakker med våben be-

stilt af privatpersoner. 

 

I 2021 stoppede Toldstyrelsen knap 4.000 forsøg på ulovlig indførsel af våben i 

Danmark. Det er et markant fald fra 2018, hvor der blev registreret godt 9.000 

sager, jf. figur 1.  

 

Våbensager udgjorde i 2021 størstedelen af alle sager på det samfundsbeskyt-

tende område, der omfatter forsøg på ulovlig indførsel af våben, lægemidler, do-

ping, narkotika og tobak.  

 

 

Forskellige årsager til fald  

I årene 2015 til 2019 oplevede Toldstyrelsen en markant stigning i antallet af vå-

bensager, der kulminerede i 2019 med knap 14.000 tilbageholdte våben fordelt 

på godt 9.000 sager. Siden er både antallet af sager og våben faldet markant. I 

2021 tilbageholdt Toldstyrelsen godt 5.000 våben, jf. figur 2. Nedgangen skal 

Toldere tilbageholder 
færre våben end tidligere 

Figur 1. Sager på våbenområdet, 2018-2021 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 
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Side 2 

ses i lyset af, at Toldstyrelsen sammen med politiet har lavet en række oplys-

ningsindsatser om reglerne på våbenområdet.  

 

Den 1. juli 2021 blev der indført nye regler for told og moms på postpakker og 

breve fra lande uden for EU. Regelændringen har medført en generel nedgang i 

antallet pakker og breve afsendt fra lande uden for EU til Danmark, hvilket også 

kan medvirke til faldet i våbensager.  

 
Figur 2. Tilbageholdte våben, 2018-2021 (stk.) 
 

 

Kilde: Toldstyrelsen. 

 

Toldstyrelsen har løbende fokus på våbenområdet i form af en række kontrolak-

tioner målrettet ulovlig indførsel af forskellige former for våben. Når pakker med 

våben, som formodes at være ulovlige, bliver tilbageholdt af Toldstyrelsen, bliver 

sagen overdraget til politiet, som står for den videre efterforskning. 
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 Toldstyrelsens kontrol 

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej 

til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprø-

ver eller baseret på en risikovurdering.  

Oplysninger fra andre landes toldmyndigheder og danske myndigheder er med til 

at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og told-

hunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer. 
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