
Regler om kniv 2020
 
Det er vigtigt i også derhjemme tager en snak om vigtigheden 
med disse regler og alvoren ved at bære en kniv! 

PRINS HAMLET GRUPPE’S KNIVREGLER
•  Kun spejdere der har taget knivbevis må gå med og andvende egen dolk i bæltet på ture og 

lejre.

•  Spejdere der endnu ikke har knivbevis må kun anvende dolk med tilladelse fra og under opsyn 
af en leder.

•  Kun spejdere der har taget knivbevis, må medbringe egen kniv på weekender /lejre. Kniven 
skal opbevares i rygsækken under transport til/fra lejren.

• Spejderne kan tidligst tage knivbevis fra de er minier.
 
•  Det kan inddrages ved uforsvarlig optræden med knive. Det er grenledeledelsen, der inddrager 

og tilbageoverdrager et knivbevis.

•  Vi har besluttet at vi viser os fra den EKSTRA gode side - og bærer IKKE kniven synligt - når vi 
feks. kører i tog eller bus eller er med til parader eller arrangementer i offentligt rum feks. ZOO-
DAG. Her er undtaget feks. hvis man skal bruge kniven til at pille fastelavnstøndestativet ned 
på torvet i Helsingør til fastelavn. Resten af tiden er den gemt væk i rygsæk eller lign. 

• En kniv brugt til leg eller forsvar må ikke ske - heller ikke i spejdersammenhænge.

Sikkerhedsmæssige regler:
1)  Sid ned, når du snitter, og anbring albuerne på lårene/knæene. Du har bedst kontrol over  

kniven, når du sidder ned. Du skal sidde, så du ikke skærer dig i knæene, hvis kniven smut-
ter for dig. TÆNK over hvordan du sidder bedst uden risiko for dig selv og andre. Hvis kniven 
smutter, skærer du ikke i dig selv.

 
2)  Skær altid væk fra dig selv. Så undgår du at skære ind i dig selv.
 
3)  Sikkerhedsafstanden er mindst 1 meter. Når man skal snitte er sikkerhedsafstanden til side-

manden og foran mindst 1m. Kommer der nogen tættere på, er det dit ansvar at stoppe med 
at snitte indtil der igen er mindst 1m til nærmeste person.

 
4)  Hold øjnene og koncentrationen på det Du snitter. Hvis man sidder og snakker og kigger på 

sidemanden, kan man nemt komme til at skære sig selv eller andre.
 
5)  Kniven skal være i skeden så snart du ikke bruger den. Skeden er det sikreste sted at opbeva-

re kniven, når den ikke er i brug. Hvis du sætter den i en rafte eller lægger den på jorden, kan 
andre overse den og skære sig på den.



 
6)   Kniven er ikke legetøj. Kniven er et skarpt værktøj og man kan komme til skade hvis man 

ikke passer på. Leg derfor aldrig med kniven.
 
7)  Aflever altid kniven sikkerhedsmæssigt korrekt. Når kniven gives til en anden, skal bladet 

vendes bort fra den som modtager. Hold på bladet med tommel og pegefinger således at 
ryggen af kniven vender ind i hånden.

 

HUSK: KNIVBEVISES INDDRAGES HVIS  
SIKKERHEDS REGLERNE IKKE OVERHOLDES.

DEN OFFENTLIGE KNIV LOVGIVNING SIGER FØLGENDE: 

DET MÅ EN SPEJDER GODT
En spejder må bære kniv offentligt direkte til og fra et spejdermøde eller arrange-
ment. Det Danske Spejderkorps anbefaler, at man som minimum bærer tørklæde, når 
man bærer kniv. At bære kniv dækker både at have den i bæltet, men også at have 
kniven fx i en rygsæk eller i handskerummet under transport.

Spejdere må gerne lave aktiviteter, der kræver brug af kniv, udenfor og på offentligt 
tilgængelige steder som fx den lokale gågade. Der skal være ”et anerkendelsesvær-
digt formål” – dvs. en fornuftig grund til, at spejderne bærer kniv i forbindelse med 
aktiviteten.

TRANSPORT OG OPBEVARING
Det Danske Spejderkorps anbefaler, at man går eller kører direkte til og fra spejder-
møder, hvor der medbringes dolk.

Ifølge loven må man foretage ophold eller ærinder undervejs, hvis det ud fra en ”sam-
let vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt”. For at være på den sikre 
side anbefaler Det Danske Spejderkorps dog, at man undlader ophold og ærinder 
undervejs. Dvs. at en spejder ikke bør besøge en ven på vejen mod spejdermøde.

Ved transport i offentligt rum (fx på vej i bus eller tog) bør kniven være forsvarligt op-
bevaret, og må ikke efterlades uden for opsyn.

Det er ikke tilladt for spejdere at have dolk med i skole eller på fritidshjem/til sport, 
fordi man skal til spejder senere.

Overvej i gruppen, om det kan være smart for jer at opbevare spejdernes dolke samlet 
i hytten. I må gerne opbevare dolkene i hytten, hvis de opbevares i et aflåst lokale.

 
 
 
 



HVILKE KNIVE MÅ MAN BRUGE?

Generelt gælder det, at knivens udformning skal passe til dens anvendelsesområde.
Som spejderkniv er fx dolke, foldeknive og multitools møntet på almindeligt spejder- og 
friluftsbrug lovlige at benytte.

Knive med blade over 12 cm
Med den ny knivlov vil man fremover som spejderlejder fx lovligt kunne medbringe en 
kniv med en bladlængde på over 12 cm til spejderlejr, hvis den skal bruges til et særligt 
formål såsom at snitte grøntsager.

Enhåndsbetjente foldeknive
Med den ny knivlov er det igen lovligt at benytte enhåndsbetjente foldeknive, som er 
udformet til friluftsbrug. Dette gælder fx visse lommeknive, multitools osv. For disse 
gælder det ligesom alle andre knive, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål 
for at bære dem.

Små lommeknive må ikke længere medbringes overalt
Alle typer knive er nu omfattet af reglerne om anerkendelsesværdigt formål. Dette gæl-
der også små lommeknive, som man tidligere måtte bære over alt. 

Hensigten med den nye lov er dog ikke generelt at forbyde, at almindelige små folde-
knive medbringes til dagligdags og praktiske formål som fx at skrælle et æble. Men 
man skal huske at lade lommekniven blive liggende derhjemme, hvis man fx skal på 
restaurant, til sportskamp eller lignende.

ANBEFALING: BRUG FORNUFTEN

Det er altid en konkret vurdering, om en kniv bæres lovligt. Dette vurderes ud fra kni-
vens udformning, den person, der bærer den, og det sted, tidspunkt og situation, den 
bliver båret på.

Det Danske Spejderkorps’ anbefaling er derfor altid at bruge fornuften og tænke sig om, 
før man bærer kniv i det offentlige rum.

Uddrag af den nye knivlov vedtaget pr. 1. juli 2016


