Statens Luftfartsvæsen
Civil Aviation Administration - Denmark

Liste over genstande det er forbudt passagerer at medtage.
Den 15 januar 2004 offentliggjorde EU Kommissionen en ændring til Forordning Nr. 622/2003
om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed
(Forordning Nr. 68/2004 af 15. januar 2004).
Forordningen indeholder en harmoniseret liste over genstande, der ikke må medtages i det security-beskyttede områder af en flyveplads (SRA) og ombord på luftfartøjer, samt en liste over
genstande, der ikke må medtages i den indskrevne bagage.
Forordningen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den International Civil Aviation Organisation (ICAO) i Montreal, Canada.
Forordningen forudsætter endvidere, at passagerer både før og under check-in informeres tydeligt om, hvilke genstande det er forbudt at medbringe.
På baggrund af EU forordning kan Statens Luftfartsvæsen oplyse følgende :

Det er forbudt for passagerer at medbringe følgende genstande i det securitybeskyttede område og ombord på luftfartøjer:
” a) Skydevåben og lignende genstande
Genstande, der kan, eller ser ud til at kunne, affyre et projektil eller forårsage personskade, herunder:
• Alle skydevåben (pistoler, revolvere, rifler, haglgeværer mv.).
• Kopier og efterligninger af skydevåben.
• Komponenter til skydevåben (bortset fra teleskopiske sigteinstrumenter og andet sigteudstyr).
• Luftpistoler, luftrifler og softguns.
• Signalpistoler.
• Startpistoler.
• Legetøjspistoler/-geværer af alle typer.
• Luftpistol der affyrer stålkugler.
• Industrielle bolt- og sømpistoler.
• Armbrøste.
• Slangebøsser.
• Harpungeværer.
• Instrumenter til human aflivning af dyr.
• Elektrochokapparater, f.eks. elektriske kvægstave, selvforsvarsvåben ("tasers").
• Lightere, der er udformet som skydevåben.
b) Spidse/skarpe våben og genstande
Spidse eller skarpe genstande, der kan forårsage personskade, herunder:
• Økser af enhver art.
• Pile, herunder kastepile.
• Klatrejern.
• Harpuner og spyd.
• Isøkser og issyle.
• Skøjter.
• Låsbare knive eller enhåndsbetjente foldeknive, uanset klingens længde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knive, herunder ceremonielle knive, med klinger på mere end 6 cm, lavet af metal eller andet materiale, der er stærkt nok til, at kniven kan bruges som et våben.
Flækkeknive.
Macheter.
Barberknive og barberblade (bortset fra barberknive, hvor bladene er indesluttet i en kassette) .
Sabler, sværd og kårdestokke.
Skalpeller.
Sakse med blade på over 6 cm.
Ski- og vandrestave.
Kastestjerner.
Værktøj, der kan anvendes som et spidst eller skarpt våben, f.eks. bor og borehoveder,
hobbyknive o. lign., multiværktøjsknive, save, skruetrækkere, brækjern, hammere, tænger,
skruenøgler, blæselamper.

c) Stumpe redskaber
Stumpe redskaber, der kan forårsage personskade, herunder:
• Baseball- og softballbats.
• Køller eller stave – af hårdt eller fleksibelt materiale - f.eks. totenschlægere, knipler, politistave, gummiknipler.
• Cricketbat.
• Golfkøller.
• Hockeystave.
• Lacrossestave.
• Kajakpagajer og kanopadleårer.
• Skateboards.
• Billard-, snooker- og poolkøer.
• Fiskestænger.
• Kampsportudstyr f.eks. knojern, køller, gummiknipler, "rice flails", "num chucks", "kubatons",
"kubasaunts".
d) Eksplosivstoffer og brændbare stoffer
Eksplosivstoffer eller stærkt brændbare stoffer, der udgør en risiko for passagerernes og flybesætningens sundhed eller for flys og ejendeles sikkerhed, herunder:
• Ammunition.
• Fænghætter.
• Detonatorer og lunter/spræng- og tændsnore/brandrør.
• Eksplosivstoffer og genstande, som kan anvendes til/i bombelignende genstande
• Kopier eller efterligninger af eksplosivstoffer eller genstande, som kan anvendes til/i bombelignende genstande.
• Miner og andre militære sprængstoffer.
• Granater af alle typer.
• Gas og gasbeholdere, f.eks. butan, propan, acetylen, ilt - i stor mængde.
• Fyrværkeri, alle former for signalblus og andre pyrotekniske artikler (herunder bordbomber
og knaldhætter til legetøjspistoler).
• Andre tændstikker end sikkerhedstændstikker.
• Røgbomber.
• Brændbart flydende brændstof, f.eks. benzin, diesel, lightervæske, alkohol, ethanol.
• Aerosolspraymaling.
• Terpentin og fortyndervæske.
• Alkoholholdige drikkevarer på over 70 % vol (140 proof).
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e) Kemiske og toksiske stoffer
Kemiske eller toksiske stoffer, der udgør en risiko for passagerernes og flybesætningens sundhed eller for flys og ejendeles sikkerhed, herunder:
• Syrer og baser, f.eks. væskeholdige batterier.
• Ætsende eller blegende stoffer, f.eks. kviksølv, klor.
• Lammende eller bedøvende spray - f.eks. mace, peberspray, tåregas.
• Radioaktivt materiale - f.eks. medicinske isotoper eller isotoper til industriel brug.
• Gift.
• Smitsomme eller farlige biologiske stoffer - f.eks. inficeret blod, bakterier og virus
• Materiale, der kan antænde eller forbrænde spontant.
• Brandslukkere.

NB. Hvis det findes påkrævet, kan sikkerhedspersonalet afvise enhver genstand, der
ikke er omfattet af ovennævnte liste, men som giver anledning til bekymring.”
Herudover er det forbudt at medbringe følgende genstande og stoffer i den indskrevne
bagage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

” Eksplosivstoffer, herunder detonatorer, lunter/spræng- og tændsnore/brandrør, granater,
miner og eksplosivstoffer.
Gasser: Propan, butan.
Brændbare væsker, herunder benzin, metanol.
Brændbare faste stoffer og reaktive stoffer, herunder magnesium, ildtændere, fyrværkeri,
signalblus.
Iltende og oxiderende stoffer og organiske peroxider, herunder blegemidler, reparationssæt
til bilkarrosserier.
Toksiske eller smitsomme stoffer, herunder rottegift, inficeret blod.
Radioaktivt materiale, herunder medicinske isotoper og isotoper til industriel brug.
Ætsende stoffer, herunder kviksølv, bilbatterier.
Komponenter fra brændstofsystemer, der har indeholdt brændstof.

NB. Hvis det findes påkrævet, kan sikkerhedspersonalet forbyde transport af indskreven
bagage, der indeholder en genstand, der ikke er omfattet af ovennævnte liste, men som
giver anledning til bekymring.”
Keld Zülow
Sikkerhedschef
Security
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