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Knive og spejderaktiviteter 
Hvad er lovligt og hvad er ulovligt? 

 
Der har gennem den seneste tid været en større debat om-
kring besiddelse af knive og der har ligeledes været flere 
straffesager, hvor personer er blevet idømt fængelsstraf for 
at besidde ulovlige – og lovlige knive. 
 
Der er meget forvirring omkring hvilke knive man lovligt 
kan eje og medbringe forskellige steder og der ligger i øje-
blikket 2 sager i Højesteret omkring knive. Udfaldet af dis-
se 2 sager kan få ganske stor betydning for tolkningen af 
den gældende lovgivning på området. 
  
Vi vil derfor fra grupperådets side anbefale vores 
medlemmer i stedet for en traditionel spejderdolk, 
anskaffer sig en lille lommekniv ( foldekniv ) med et 
blad med en længde på 7 cm. eller derunder. Bladet 
på kniven må ikke kunne låses eller åbnes med 1 
hånd. 
 
Denne type kniv er ganske lovlig og kan medbringes man-
ge steder – f.eks. på familieskovturen, spejdertur og –lejr, 
i sommerhuset, på svampetur i skoven samt mange andre 
steder. 
 
Hvis man er den glade ejer af en spejderdolk kan den med-
briges til spejdermøder, -ture og –lejre, såfremt man er i 
uniform – og altså ikke hvis man kun har sit spejdetørklæ-
de på! 
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Vi har nedenfor vist et uddrag af den gældende lovgivning 
på området ligesom vi til sidst giver flere eksempler på for-
skellige typer knive. 
 
Uddrag af Bekendtgørelse nr. 704 af 22/06/2009 
Gældende  
  
§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i 
ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det for-
budt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det 
sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfi-
skeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende aner-
kendelsesværdigt formå herunder spejderaktiviteter. 
Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på 
højst 7cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.  
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Eksempler på knive: 
 
Lovgivningen gør det strafbart, uden lovlig grund, at med-
bringe bl.a. følgende knive på et offentligt tilgængeligt 
sted:  
  

 
Samtlige disse fire knive er lovlige at besidde og anvende 
af alle borgere, men må ikke, uden lovlig grund, medbrin-
ges på offentligt tilgængelige steder inklusive købmanden. 
Den øverste både fordi det er en dolk og den er 7,8cm 
lang. Den røde foldekniv kan låses og er også for lang. 
Hobbykniven er kun 5,9cm lang, men kan låses og er en-
håndsbetjent. Den lille baby er kun 5,1cm lang, men det er 
en dolk.  
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Disse tre foldeknive/multiværktøj må godt medbringes på 
offentligt tilgængelige steder, da de alle kommer under ka-
tegorien; foldeknive med et blad på maksimum 7cm som 
ikke kan låses.    
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Disse tre dolke er alle under 12cm og må derfor besiddes 
og anvendes af alle personer, men på offentlig tilgængeli-
ge steder kun i forbindelse med ”erhverv, jagt, lystfiskeri, 
sportsudøvelse eller anden lignende anerkendelsesværdigt 
formål”. Denne kniv er den maksimale størrelse der 
må anvendes i forbindelse med spejderlejr og lig-
nende.  
  
Lige netop udtrykket ”lignende anerkendelsesværdigt for-
mål” er hvor man kan håbe den betænksomme politimand 
bruger sin sunde fornuft.        
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Disse knive er alle over de normale maksimum 12cm og 
må kun anskaffes, besiddes, bæres og anvendes i forbin-
delse med erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, 
lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet her-
til.  
  
På trods af forbuddet mod at medbringe visse knive på of-
fentligt tilgængelige steder, må disse knive godt transpor-
teres direkte til og fra brugsstedet samt til reparation/
slibning, men de må f.eks. ikke medbringes i bagerbutik-
ken, hvis spejderen stopper på vejen hjem fra en spejder-
tur eller -lejr for at købe rundstykker. Ved benyttelse af of-
fentlige transportmidler bør man nok lade nyindkøbte køk-
kenknive forblive i den originale indpakning indtil man er 
nået hjem og knive der skal bringes til slibning bør indpak-
kes i en taske på en sådan måde, at de ikke umiddelbart er 
til at få adgang til og så for øvrigt starte byturen der, hvor 
kniven skal afleveres til slibning. 
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GRUPPEN  Lars Jensenius   Jægermestervej 16, 3400 Hillerød 
  laj@megalip.dk   48 26 11 27 
 

GRUPPERÅD  Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød 
FORMAND   jen@megalip.dk   48 25 55 47 
 

ULVE  Christine Thue Poulsen Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Charlotte Larsen   Møllebakken 18, 3230 Græsted 
   chl@megalip.dk   29 92 28 61 
 

JUNIOR  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 

TROP  Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   36 96 94 80 / mobil 28 55 26 65 
 

UNGKLAN  Søren Christoffersen Kildebakkegårds Alle 115 st.  
   soc@megalip.dk   2860 Søborg / mob 51 78 97 40 
 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk  22 72 02 15 
 

HYTTE Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk  36 96 94 80 
 

HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 

BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
  and@megalip.dk    
   redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 

KASSERER  Grethe Marcher   Åhøjen 2, 3400 Hillerød 
    grm@megalip.dk   48 26 52 70 
 
 

KORPSET  KFUM-Spejderne i Danmark 
   Rysensteensgade 3, 1.  70 10 26 66 (tlf) 
   1564 København V  39 16 26 66 (fax) 
 

55° Nord   Højrupvej 6, Taulov,  70 10 76 76 (tlf) 
 (butik med  7000 Fredericia   76 22 32 00 (fax) 
 spejderting)  Hjemmeside: www.55nord.dk 
 

 
Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge: 
 
Bispebjerg   Søren P.Sko   Søborg Hovedgade 62A 
Spejdershop  Tlf.: 39 67 11 20   2860 Søborg 
 

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk (Alias: www.megalip.dk) 
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email 
 

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk 


