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Forfatterens forord 

 
Denne studien stiller en rekke grunnleggende spørsmål om hva man bør kreve av aktivt 
eierskap fra staten, som sitter som eier i våpenindustrien. Rapporten henvender seg derfor 
primært til norske politiske myndigheter. Håpet er imidlertid at denne rapporten skal bidra 
til å skjerpe oss alle - norske myndigheter, våpenindustrien og sivilsamfunn - når det kommer 
til våpeneksportens mange etiske dilemmaer. Når denne rapporten går i trykken, er Nammo 
i dialog med sine eiere om etiske retningslinjer for selskapet. Dette er positivt, og i denne 
sammenheng kan denne studien også brukes som drahjelp av de som ønsker å fremme 
etiske perspektiver om våpeneksporten innad i Nammo.  
 
Med lang fartstid fra våpenhandelaktivisme i norsk og internasjonal fredsbevegelse er jeg 
overbevist om at en rapport som denne kan ha betydelig påvirkning på norsk politikk. Det er 
imidlertid avhengig av at dere der ute, det være seg sivilsamfunn, akademia, media eller 
politikere, er i stand til å bruke denne rapportens funn for hva de er verdt. Uten et våkent 
sivilsamfunn som bringer denne type informasjon frem i lyset og konfronterer de relevante 
beslutningstakerne med sine posisjoner, ville norsk våpeneksport vært langt mindre 
ansvarlig enn tilfellet er i dag. Kampen for en mer ansvarlig våpeneksport pågår fortsatt, og 
jeg håper dere som leser denne rapporten finner inspirasjon til å ta del i arbeidet som 
fortsatt gjenstår på denne fronten. 
 
Den offentlige debatten om norsk våpeneksport lider av at industrien ikke er tilstrekkelig på 
banen og sjelden forklarer sine beveggrunner for sine aktiviteter. Det er i dag alt for lett for 
industrien å holde sin aktivitet innen de lukkede rom og å unngå offentlighetens søkelys på 
hva de faktisk driver med. Våpenindustrien forklarer ofte sin unnvikende holdning til 
offentlig debatt med at dette er politikernes bord, og at de bare driver butikk. Problemet er 
bare at alt det som handles med i denne butikken har politiske konsekvenser, noe som gjør 
våpenindustrien til en sikkerhetspolitisk aktør, enten industrien ønsker det eller ikke.   
 
Denne rapporten står på andre rapporters skuldre. Særlig har ”Bullets without borders” fra 
2006 og ”Who takes the bullet?” fra 2005 vært viktige inspirasjonskilder. På mange måter 
fungerer denne rapporten som en forlengelse og en fordypning i forhold til noen av disse 
rapportenes funn. Kirkens Nødhjelp står også bak utgivelsen av disse rapportene. På samme 
måte som ”Bullets without borders” ble foret inn i fasteaksjonen i 2006, vil også denne 
rapporten fore sine funn inn i årets fasteaksjon. Jeg håper denne studien ikke blir et 
sluttpunkt i rekken av våpenhandelrapporter, men at flere rapporter vil følge opp der denne 
studien slutter.  
 
Ellers vil jeg takke Rolf Lindahl i Svenska Freds, ansatte ved Nammo, Utenriksdepartementet 
og Nærings- og Handelsdepartementet, Hanne Husaas ved Norges Forskningsråd, Nicholas 
Marsh ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo og alle kolleger i Kirkens Nødhjelp for alt 
samarbeid, rådgivning og bistand i forhold til kilder benyttet i denne studien.  
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Begrepsavklaringer 

 
Nammo: Dette konsernet består av tidligere ammunisjonsfabrikker i Norge, Sverige, Finland 
og Tyskland, i tillegg til Talley Defence i USA. Nammo ble dannet etter en fusjonering mellom 
svenske Celsius, norske Raufoss Ammunisjonsfabrikk og finske Patria Industries i 1998. 
Konsernet er blant verdens største produsenter av militær håndvåpenammunisjon.  
 
Nammo-landene brukes i denne studien om de landene hvor Nammo produserer militær 
håndvåpenammunisjon: Norge, Sverige og Finland.  
 
Illegal og legal våpenhandel: Legal våpenhandel er handel med våpen og tilhørende 
ammunisjon som ikke strider mot internasjonal rett eller nasjonal lovgivning i importerende 
og eksporterende stat. Illegal våpenhandel er dermed våpenhandel som innbærer at man 
forbryter seg mot nevnte regelverk.  
 
Skarp ammunisjon: Ammunisjon med påmontert kule. Skarp ammunisjon er produsert for å 
drepe eller skade sitt mål, i motsetning til treningsammunisjon, som er produsert for å 
simulere effekten av å avfyre et skarpt skudd uten at en dødelig kule forlater våpenets løp.   
 
Lisensiert produksjon: Når et selskap overfører teknologi og ”know-how” nødvendig for å 
produsere en vare til et annet land, med det formål at kjøper av denne teknologi og ”know-
how” skal produsere tilsvarende vare. All lisensiering av produksjon av ammunisjon fra 
norske selskaper må godkjennes av den norske stat ved Utenriksdepartementet.    
 
Anti-materiell rifle: Dette er lette våpen eller håndvåpen som avfyres med ammunisjon 
produsert for å destruere materiell heller enn mennesker. Intendert bruk for en anti-
materiell rifle er for eksempel mot landkjøretøy og helikoptre.  
 
Demil: forkortelse for demilitarisering. I denne sammenhengen vil dette si destruering av 
militær ammunisjon. For Nammo er dette en næring i vekst, og selskapet omsetter for ca. 
200 millioner kroner i året innen denne sektoren.  
 
Lot: Industribetegnelse på produksjonsparti med ammunisjon eller krutt. En lots størrelse 
angis i antall patroner som produseres i et produksjonsparti.  
 
Copper units of pressure - forkortet CUP: Amerikansk måleenhet for fysisk trykk som 
benyttes for å angi gasstrykket i et håndvåpens kammer under avfyring. Generelt er trykk 

innenfor fysikken definert som kraft delt på areal, uttrykt slik:  . I SI-systemet brukes 
måleenheten Pascal (Pa) for trykk. CUP-enheten er imidlertid utviklet for bruk innen feltet 
intern ballistikk, som altså omhandler kammertrykk spesifikt. En patron i kaliber 7,62 x 51 
mm NATO skaper for eksempel et kammertrykk på 52 000 CUP ved avfyring. Dette tilsvarer 
430 MPa. Se http://www.onlineconversion.com/pressure.htm for konvertering til flere 
enheter for trykk.  
 
Kammer: Området i et håndvåpen hvor våpenets løp begynner. Ammunisjonen plasseres i 
våpenets kammer før denne antennes og kula får starte sin vandring ut løpet.  
 

http://www.onlineconversion.com/pressure.htm
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Bolt: Mekanisme inne i et håndvåpen som fører patronen inn i våpenets kammer, hvor den 
så låser patronen slik at ammunisjonen kan avfyres trygt.   
 
Grain: Amerikansk målenhet for vekt som særlig benyttes for å angi kulevekt og kruttladning 
i håndvåpenammunisjon. Ett gram tilsvarer 15,43 grain. Ett grain tilsvarer 0,0648 gram.  

Ball: Betegnelse for en helmantlet kule, på amerikansk ”Full Metal Jacket”, forkortet FMJ. 
Dette er den mest alminnelige militære kulekonstruksjonen, og innebærer at kulas bly-
kjerne (i noen tilfeller består kulekjernen av andre metaller) er innkapslet (som oftest av 
kopper). Hovedgrunnen til at Ball-kuler er utbredt i militær ammunisjon, er at denne type 
kule ikke ekspanderer i vesentlig grad ved treff på mennesker. Ekspanderende kuler ble 
forbudt i krig gjennom Haag-konvensjonen av 1899, og kuler som ekspanderer ekstremt 
(såkalte dum-dum-kuler), har vært forbudt siden 1868. Ball-kuler har dessuten fordeler ved 
at de er mer penetrerende og mer slitesterke i felt enn ekspanderende kuler. Slike 
penetrerende egenskaper kan være nyttige når man skal skyte gjennom for eksempel 
feltuniformer eller stoppe kjøretøy.  

Riflestigning: Sier noe om hvor fort en kule snurrer rundt sin egen akse i et riflet løp. 
Riflestigingen angis i antall tommer eller millimeter løp kula må vandre gjennom for å snurre 
en gang rundt sin egen akse etter at skuddet er avfyrt. Når riflestigingen i et løp er for 
eksempel 1/9” betyr dette at kula har snurret en gang rundt sin egen akse når den har 
kommet 229 mm inn i løpet.  
 
Boat Tail: Betegnelse på kuleform hvor enden av kula er avrundet for at den skal få bedre 
flyteegenskaper. Denne typen kulekonstruksjon er vanlig for skarpskytterammunisjon som er 
beregnet for lange hold, og dermed stiller større krav til ballistikken enn alminnelige kuler. 

Bolt-rifle: Gevær hvor patronene fores inn i våpenets kammer enkeltvis ved hjelp av 
skytterens ladegrep. Ladegrepet er en bevegelse som først fører våpenets bolt bakover slik 
at en ny patron kommer inn foran bolten, og fremover slik at patronen ledes inn i kammeret.   

Dum-Dum-effekten ved bruk av MK 211-ammunisjon 
Den eksploderende virkningen hos 12,7 millimeter panserbrytende ammunisjon kalles på 
fagspråket deflagering. Deflageringsprosessen starter når prosjektilet treffer et mål med en 
viss hardhet i en viss hastighet. Anslaget skaper en deformasjon i prosjektilet som forplanter 
seg til en brannsats inne i kula. Denne brannsatsen består av små "korn" som gjennom en 
innbyrdes friksjon utvikler varme og således trykk. I løpet av 20 til 30 mikrosekunder fører 
det til at prosjektilet fragmenterer, og eksplosjonen er et faktum. 
 
Våpenembargo: Et forbud mot eksport av våpen og/eller annet krigsmateriell til en stat, 
gruppe eller destinasjon i bredere forstand. Våpenembargoer har som oftest tre funksjoner; 
å signalisere at den som utsettes for embargoens adferd mislikes, å vise at man ikke tar side i 
en konflikt, og å minimere en aktørs evne til voldsutøvelse ovenfor andre.  

  



 

  8 
 

Forkortelser 

 

SALW: Small Arms and Light Weapons 

IANSA: International Action Network on Small Arms 

GRIP: Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité 

NISAT: Norwegian Initiative on Small Arms Transfers. Dette er en database og et 
forskningsprosjekt som drives av Fredsforskningsinstituttet i Oslo, forkortet PRIO 

COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database. Dette er en database 
som bygger på data fra toll myndigheter  

SIPRI: Stockholm Peace Research Institute 

MR: Menneskerettigheter 

IHR: Internasjonal Humanitær Rett 

SAAMI: Sport Arms and Ammunition Manufacturers Institute. Dette er en sammenslutning 
av USAs ledende produsenter innen bransjen hvor man blant annet samarbeider om 
produktstandarder og konkurranseforhold. Har virket siden 1926.  

NATO: North Atlantic Treaty Organization 

OSSE: Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa 

OAS: Organization of American States  

SADC: Southern African Development Community 

UD: Det norske Utenriksdepartement 

NHD: Det norske Nærings- og Handelsdepartement 

DRC: Democratic Republic of the Congo, på norsk: den Demokratiske Republikk Kongo.  

MANPADS: Forkortelse for “Man-portable air-defense systems”. Dette er som oftest 
skulderavfyrte ”bakke til luft”-våpen. Slike våpen avfyrer raketter og kan skyte ned fly. 
MANPADS er klassifisert som ”lette våpen” i FN-terminologien.  
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1. Ammunisjon - et hinder for utvikling 

 
Arbeidet mot spredning av våpen gis høy prioritet i Kirkens Nødhjelp. I organisasjonens 10-
punkts politiske plattform for 2005 til 2009 heter det at Norge i større grad bør prioritere 
bekjempelse av vold og kontroll av håndvåpen i utviklingsarbeidet. Kirkens Nødhjelp mener 
at Norge må være en pådriver i arbeidet for en internasjonal våpenhandelavtale, og at 
handel med våpen må reguleres med strenge kriterier.1 Bakteppet for denne politikken er at 
ukontrollert spredning av håndvåpen øker faren for vold og kriminalitet, og 
undergraver befolkningens evne til å satse på egen fremtid.  
 
Krig koster Afrikas land minst 18 milliarder USD hvert år, og skrumper de krigsrammede 
landenes økonomier gjennomsnittlig med 15 %.2 De totale kostnadene av krigføringen på 
kontinentet er langt høyere. Disse kostnadene, økonomiske som menneskelige, 
representerer et av de største hindre for afrikansk utvikling i dag. For mange fattige er den 
daglige volden og kriminaliteten den alvorligste trusselen i deres tilværelse. Mange 
lokalsamfunn i sør lever i en frykttilstand, ofte forårsaket av - og nærmest utelukkende 
opprettholdt av - folks enkle tilgang til håndvåpen og tilhørende ammunisjon.  
 
Den opplagte nødvendighet av å overkomme kollektiv frykt i 
lokalsamfunnet for å oppnå menneskelig utvikling, er noe 
Kirkens Nødhjelp med sine lokale partnere erfarer daglig. 
Fokuset på håndvåpenproblematikken er derfor uunngåelig i 
Kirkens Nødhjelps arbeid. Hittil har Kirkens Nødhjelps 
inngang til håndvåpenproblematikk først og fremst dreid seg 
om tilgang til håndvåpen. Denne studien søker å forsterke 
den utviklingsmessige effekten av dette fokuset ved å bidra 
til økt innsikt i ammunisjonstilgangens rolle i 
håndvåpenproblematikken.  
 
Et spørsmål om verdighet 
 
Hele Kirkens Nødhjelps utviklingsagenda kommer fra en idé om å bygge opp om og forsvare 
menneskers verdighet.3 Dette gjøres blant annet ved å fokusere på menneskelig utvikling, 
menneskerettigheter og menneskelig sikkerhet.4 Kirkens Nødhjelp jobber for en 
rettighetsbasert utviklingspolitikk. I denne tankegangen er fokuset på menneskers rett til et 
verdig liv avgjørende for bistandsarbeidet.5  
 
Verdighet betyr blant annet frihet fra frykt – et tungtveiende argument for å adressere 
håndvåpenproblematikken i utviklingslandene vi engasjerer oss i. Denne tankegangen har 
slått rot i dagens håndvåpendiskurs, noe for eksempel Genève-erklæringen fra 7. juni 2006 

                                                                 
1
 ”Kirkens Nødhjelps 10-punkts politiske plattform 2005 – 2009”, punkt 4, side 7 og 8.  

2
 IANSA, Oxfam og Safer World: ”Africa’s lost Billions”, Briefing paper av 11.10.2007, side 3 

3
 Atle Sommerfeldt uttalelse i en bistandsdebatt på Universitetet I Oslo den 21. august 2007  

4
 Kirkens Nødhjelp-studien fra 2005: “Who takes the bullet?”, side 10 

5
 Atle Sommerfeldts åpningstale i anledning SALW workshop i Oslo 30.11.06 – 01.12.06, se PRIO rapport nr 1 

2007:”Integrating Small Arms Measures into Development Programmes”, side 7 og 8.   
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Fasteaksjonen 2006: Kirkens Nødhjelp  

overleverer utenriksminister Jonas Gahr Støre  
33 500 underskrifter for krav om at Norge må kreve 

sluttbrukererklæring ved all våpeneksport, innføre et 
system for å kontrollere dette, at norske våpen og 
ammunisjon må kunne spores tilbake til kjøper og  

for større åpenhet om norsk våpeneksport.  
Foto: Kirkens Nødhjelp 

 

er et bevis på.6 I denne erklæringen heter det blant annet at det å leve uten trusler om 
væpnet vold er et grunnleggende menneskelig behov, en forutsetning for menneskelig 
utvikling, verdighet og velvære. Kirkens Nødhjelps utviklingspolitiske fokus er altså både 
kompatibelt og gjensidig forsterkende med kampen imot håndvåpenspredning.  
 
Ammunisjonstilgang er et hinder for utvikling som vi kan påvirke 
 
Mye er skrevet om bruk av og tilgang på håndvåpen som hinder for utvikling. Dagens 
forskning på feltet konkluderer rimelig entydig med at for stor håndvåpentilgang innebærer 
store makroøkonomiske kostnader, bidrar til større sosiale behov og mindre sosialt konsum 
etc. Utviklingsagenter har lenge sett disse sammenhengene, og har de senere år bygd 
betydelig erfaring med utviklingspolitiske tiltak innrettet mot håndvåpenspredning. 
Eksempler på slike utviklingspolitiske tiltak er styrking av lovverk for anskaffelse og bruk av 
håndvåpen, sikring av våpenlagre, ”våpen for utvikling”-programmer, folkeopplysningstiltak 
om håndvåpenproblematikk og implementering av nasjonale handlingsplaner mot illegale 
håndvåpen.7  
 
For at denne type utviklingshjelp skal bli så 
effektiv som mulig må utviklingsagenten også  
ha en grunnleggende forståelse av hvordan 
ammunisjonstilgang bidrar i 
håndvåpenproblematikken. Dette handler om at 
ammunisjonen er den farligste del av ethvert 
håndvåpen og at ammunisjonstilgang er 
avgjørende for bruken av ethvert håndvåpen. 
Samtidig er ammunisjonstilgangen noe vi som 
aktivister i nord kan påvirke i vesentlig grad, da 
ammunisjonen oftest produseres i Nord mens  
den forbrukes i Sør. 
 
Ammunisjonstilgang har hittil ikke blitt adressert 
med tilstrekkelig tyngde i håndvåpendiskursen.8  
Kort sagt kan utviklingspolitiske målsettinger i konflikt/postkonflikt-områder ofte adresseres 
mer effektivt med tiltak mot ammunisjonstilgang enn tilsvarende tiltak mot 
håndvåpentilgang. I det neste skal vi gjennomgå en del av grunnlaget for denne påstanden.   
 
Ammunisjonstilgang og bruk av håndvåpen  
 
Tilgang på ammunisjon i konfliktområder bidrar til konflikteskalering, forlengelse og 
intensivering av krigføring og kriminalitet, undergraver folks sikkerhet, utviklingsmuligheter 

                                                                 
6
 “The Geneva Declaration on Armed Violence basic and Development”, signert av 42 stater, deriblant Norge. I 

denne heter det blant annet at: “Living free from the threat of armed violence is a human need. It is a 
precondition for human development, dignity and well-being.” Tilgjengelig på for eksempel: 
http://www.iansa.org/issues/documents/armed-violence-and-development-geneva-declaration.pdf  
7
 Se gjerne Owen Green i “Integrating small arms measures into development programmes”, PRIO report 

1/2007, under ”Researching small arms violence and development”, side 4   
8
 Først de siste par årene synes ammunisjonstilgang å komme på agendaen i håndvåpendiskursen. I FN synes 

det nå å være lite kontroversielt å hevde at ammunisjonstilgangen må adresseres i langt større grad enn hittil 
er gjort, - som et eksempel ser vi denne holdningen uttrykt i det fransk tyske forslaget til FNs 
håndvåpenkonferanse i 2006, tilgjengelig på: http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/CRP.12.pdf  

http://www.iansa.org/issues/documents/armed-violence-and-development-geneva-declaration.pdf
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/CRP.12.pdf
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og effektiv samfunnsstyring. Det er mange grunner til dette, og alt har å gjøre med hvordan 
ammunisjonstilgang påvirker måten håndvåpen blir brukt i konflikter. La oss begynne med 
det opplagte; ammunisjonstilgang er avgjørende for nytten av ethvert håndvåpen. Det finnes 
derfor mange eksempler på store mengder håndvåpen som i en krigssituasjon blir gjort 
ubrukelige grunnet mangel på ammunisjonstilgang. 
 
Et kjent eksempel på dette har vi fra 1996 og 1997, da opprørsstyrker i Den sentralafrikanske 
republikk supplerte sitt arsenal ved å stjele håndvåpen fra det militære og fra politistyrker. 
De våpnene opprørene erobret var i stor grad Galil og M-16 automatrifler. Disse våpnene er 
laget i kaliber 5.56 x 45 mm NATO. Da det viste seg umulig for opprørerne å få tak i 
tilstrekkelig mengde av denne type ammunisjon kastet de like gjerne alle de topp 
funksjonelle automatgeværene i Ubangi-elven.9 På tilsvarende måte så vi i 1994 i Burundi at 
væpnede grupper i krig mot regjeringen erobret automatrifler av typen FN FAL fra hærens 
depoter, men forlot disse våpnene grunnet vanskeligheter med å skaffe ammunisjon til 
denne typen rifler. Ammunisjonen var av det NATO-standardiserte kaliberet 7,62 x 51 mm.10  
 
Vi har også mange eksempler på at manglende ammunisjonstilgang har forhindret 
voldsutøvelse i felt. Et kjent eksempel på dette er da LURD-geriljaen i Liberia gikk tom for 
ammunisjon i juni 2003, og dermed måtte stoppe en planlagt offensiv.11  
En alminnelig antagelse er at det er valg av håndvåpen som bestemmer hvilken type 
ammunisjon man velger. I praksis er det imidlertid ofte motsatt – ammunisjonstilgangen 
definerer ofte hvilken type håndvåpen som blir etterspurt.  
 
I Papua New Guinea er for eksempel nytten av AK-47-gevær svært begrenset for de 
stridende, siden bare NATO-kalibrert ammunisjon er tilgjengelig i området. Selv om AK-47-
varianter er lett tilgjengelig i det nære Asia, velger man heller dyrere NATO-våpen i Papua 
New Guinea.12 Oftest er det slik at prisen på et håndvåpen påvirkes av hvilken type 
ammunisjon som er lett tilgjengelig.13 I noen tilfeller, for eksempel i Ghana14, Solomonøyene 
og Bougainville,15 ser vi til og med at håndvåpen i stor stil modifiseres (omkamres), for å 
gjøre nytte av tilgjengelig ammunisjon. På samme måte har man i Kenya erfart at selv om 
AK-47-modeller er langt billigere enn de tyske G-3-automatriflene, velger de stridende heller 
å kjøpe de tyske våpnene fordi ammunisjonstilgangen til disse er større og mer pålitelige.16  
 
I Latin-Amerika er det generelt sett lite ammunisjon i det klassiske AK-47-kaliberet 7,62 x 39 
mm, som bare Perus styrker bruker operativt i dag.  Samtidig flommer markedet over av 
NATO-standardisert ammunisjon i 7,62 x 51 mm. Prisen for NATO-ammunisjonen er derfor 

                                                                 
9
 Eric Bermann, 2005: ”Small arms and light weapons in Central African Republic” 

10
 Stephanie Pezard, 2006 “Sustaining Conflict: Ammunition for Attack”, side 140 i “Targeting Ammunition – A 

primer” 
11

 IANSA, Oxfam og Safer World: ”Africa’s lost Billions”, Briefing paper av 11.10.2007, side 21 
12

 Philip Alpers, 2005: “Gunrunning in Papua New Guinea: from arrows to assault weapons in the Southern 
Highlands”  
13

 Small Arms Survey 2005, side 17-18 
14

 Emmanuel Kwesi Aning, 2005: “The Anatomy of Ghanas Secret Arms Industry”  
15

 Philip Alpers, 2005: “Gunrunning in Papua New Guinea: from arrows to assault weapons in the Southern 
Highlands”  
16

 Stephanie Pezard, 2006 “Sustaining Conflict: Ammunition for Attack”, side 140, - informasjonen er imidlertid 
basert på observasjoner nedtegnet i Human Rights Watch-rapporten: ”Playing with Fire: Weapons 
Proliferation, Political Violence, and Human Rights in Kenya”, fra 2002 (se særlig side 11).  
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en femtedel av AK-47-ammunisjonen, noe som gjør AK–47-modeller fra DDR svært lite 
attraktive, selv blant FARC i Colombia.17 
 
Å adressere ammunisjon for å bli kvitt håndvåpen  
 
Håndvåpen er ekstremt levedyktige og utbredt. Mer enn 600 millioner håndvåpen, ca. ett for 
hvert tiende menneske, er i dag spredd ut over hele verden. Håndvåpen er enkle å 
vedlikeholde, og er gjerne fullt ut funksjonelle i hundre år. Ammunisjon har derimot kortere 
levetid, og kan som kjent bare brukes en gang. Dette gjør at en jevn ammunisjonstilgang er 
avgjørende for nytten av de håndvåpen som allerede er tilgjengelig, og ikke minst ens egen 
nytte av å være i besittelse av et håndvåpen, og dermed våpnenes etterspørsel.  
 
Vi vet at den manglende ammunisjonstilgangen flere steder har bidratt til at store mengder 
håndvåpen har blitt ubrukelige for stridende. Dermed kan man også si at det å minimere 
spredningen av ammunisjon kan være svært effektivt for å få kontroll på den 
håndvåpenspredningen som vi ellers ikke ville hatt mulighet for å håndtere. Dette bør anses 
som et taktisk argument for ammunisjonsfokus i utviklingspolitikken.  
 
Ammunisjontilgang og voldsutøvelse  
 
Ofte virker manglende ammunisjonstilgang positivt i forhold til konfliktintensiteten blant de 
stridende. Når ammunisjonen er dyr eller vanskelig å få tak i, vil de stridende igangsette 
tiltak for å spare den ammunisjonen de har. Manglende ammunisjonstilgang ble for 
eksempel oppgitt som grunn til at opprørerne i Nord-Mali innførte strenge regler for når 
skudd kunne avfyres mellom 1990 og 1996.18 Et slikt ammunisjonssparingstiltak kan for 
eksempel være at kun erfarne soldater blir utrustet med ammunisjon. Dette medfører at 
uerfarne soldater, oftest med lavere lojalitet og moral, blir mindre ettertraktet. Igjen vil 
dette påvirke krigshandlingenes bestialitet. I noen tilfeller bidrar dette også til at 
barnesoldater blir mindre etterspurt, og at barn dermed spares for krigstraumer og vold.     
 
Et annet ammunisjonssparingstiltak som ofte har positive humanitære bieffekter er at 
stridende angriper andre stridende for å stjele eller erobre deres ammunisjon. De stridende 
med alvorlig ammunisjonsmangel velger dermed å bruke sin ammunisjon mot militære 
installasjoner heller enn sivile mål. Ammunisjonsmangel kan slik sett indirekte bidra til å 
trygge de ikke-stridende partene i en væpnet konflikt.  
 
Når virkelig grove menneskerettighetsovergrep begås, slik som folkemordet i Rwanda i 1994, 
kan manglende ammunisjonstilgang dempe effekten av overgrep. I Rwanda erfarte man også 
at mangelfull ammunisjonstilgang bidro både til hvem som ble drept og hvordan dette 
skjedde. Kvinner, barn og eldre sjelden ble drept med våpen. Det var først og fremst unge til 
middelaldrende menn som ble skutt. Dette skjedde fordi ammunisjonsmangelen førte til at 
den ammunisjonen man hadde tilgang på ble prioritert på folk som potensielt kunne utgjøre 
en trussel ovenfor overgriperne. 19 Over hele landet ble håndvåpen ofte erstattet med 
mindre effektive våpen, som macheter, grunnet ammunisjonsmangel, noe som igjen må 
antas å ha reddet svært mange fra folkemordet.  

                                                                 
17

 IPPS Background report: ”European Arms Exports to Latin America”, sist oppdatert i mars 2005 
18

 IANSA, Oxfam og Safer World: ”Africa’s lost Billions”, Briefing paper av 11.10.2007, side 21 
19

 Philip Verwimp, 2005: “A Quantitative Analysis of Genocide in 
Kibuye Prefecture, Rwanda”, side 29  
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“Between fiscal years 
2000 and 2005, total 
requirements for small 
caliber ammunitions 
more than doubled, 
from about 730 million 
to nearly 1.8 billion 
rounds”  
 
United States Government 
Accountability Office, juli 2005 

 

 
Generelt sett kan vi si at ammunisjonsmangel fremprovoserer avfyringsdisplin hos de 
stridende. Samtidig gir god ammunisjonstilgang ingen incentiver for å holde voldsutøvelse 
tilbake for de stridende, noe som øker sannsynligheten for økt brutalitet og 
menneskerettighetsovergrep.20    
 
En logistisk utfordring 
 

Det å skaffe en våpenlast bestående av et par lastebiler med AK–47 er ikke den største 
utfordringen for afrikanske geriljagrupper i dag. Det å sikre jevn tilgang av hundretusenvis av 
patroner hvert år til de samme AK-våpnene er derimot langt mer problematisk for de fleste. 
Dette bidrar til at geriljagrupper kan bli mer sårbare ovenfor begrensninger i 
ammunisjonstilgangen enn håndvåpentilgangen. Jo mer uerfaren en soldat er, jo større er 
sannsynligheten for at han ikke er flink til å sikte, og heller ikke vil følge avfyringsdisiplin. 
Derfor avfyrer uerfarne soldater langt flere skudd på sitt mål enn sine erfarne og godt trente 
kolleger.21 Soldater med dårlig disiplin og lite trening, hvilke det er aller flest av i afrikanske 
geriljaer,22 har derfor en tendens til å sløse voldsomt med håndvåpenammunisjon. Hvis man 
ser på stridende ikke-statlige aktører i Mali på 1990-tallet, var det alminnelig for 
maskingeværskyttere å bære 300 patroner hver, i tillegg til at vanlige infanterister bar minst 
120 skudd til sin AK-47 i ulendt terreng. Tallene er tilsvarende for burundiske ikke-statlige 
stridende grupper på samme tid.23 Dette forteller oss at ammunisjonsforbruket er høyt blant 
denne type grupperinger, og at disse står for spesielt stor etterspørsel av 
håndvåpenammunisjon i forhold til det antall stridende de utgjør. 
 
Selv verdens største og mest velorganiserte militære maskineri har ofte problemer med å 
holde ammunisjonsflyten tilfredsstillende for sine styrker. I skrivende stund erfarer for 
eksempel amerikanske soldater i Afghanistan og Irak at de må rasjonere sin 
håndvåpenammunisjon, og at de ikke får etterfylt sine ammunisjonsdepot i tide. Dette 
skyldes underproduksjon av håndvåpenammunisjon i USA.  
 

Alliant Tech Systems produserer over 90 % av det amerikanske 
forsvarets håndvåpenammunisjon. Selskapets produksjon skjer i 
hovedsak i Lake City Ammunition Plant i Missouri. Denne 
fabrikken har produsert for full produksjonskapasitet siden 2004, 
og produserte per juni 2004 hele 1,2 milliarder patroner i året. Til 
sammenligning er verdens samlede produksjon av 
håndvåpenammunisjon på ca. 13 milliarder patroner i året.24 
Siden 2004 er de 1,2 milliarder rundene Lake City leverer til det 
amerikanske forsvaret årlig anslått til å være ca. 300-500 millioner 
for få i forhold til styrkenes operative behov.25 Dette henger 
sammen med at det amerikanske forsvaret har doblet sin 

                                                                 
20

 En finner støtte for denne påstanden i Stephanie Pezard, 2006:  ”Sustaining the conflict: Ammunition for 
Attack” 
21

 FNs ekspertpanel på ammunisjon og eksplosiver sin rapport fra 1999, se dokument A/54/155, punkt 48 
22

 Ibid 
23

 Stephanie Pezard, 2006 “Sustaining Conflict: Ammunition for Attack”, side 136-137 
24

 Forecast International om produksjonsvolum i år 2005 – se Small Arms Survey 2005.  
25

 Small Arms Survey 2005, boks 1.6, side 20 
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etterspørsel etter håndvåpenammunisjon mellom 2000 og 2005.26 Situasjonen sier noe om 
både den logistiske utfordring det er å skulle føre krigene i Afghanistan og Irak i forhold til 
bruk av håndvåpenammunisjon, og ikke minst hvilke ufattelige mengder av denne type 
ammunisjon som går med i en aktiv krig. Den samme fabrikken som i dag produserer mer 
enn 1,2 milliarder patroner i året produserte til sammenligning bare 350 millioner patroner 
til det amerikanske forsvaret i 2000.27  
 
Som en kuriositet kan jeg nevne at et anslag på hvor mye militær håndvåpenammunisjon 
som brukes av amerikanerne årlig er 1,8 milliarder skudd. Bare i Irak brukte amerikanerne 
ca. 6 milliarder runder fra 2002 til 2005. Et av de mer optimistiske overslagene fra det 
amerikanske forsvaret tilsa i september 2005 at styrkene samlet hadde tatt livet av ca 20 000 
opprørere. Dette vil med andre ord si at de amerikanske styrkene bruker ca. 300 000 runder 
per opprører som ble drept. 28 
 
Selv om det amerikanske forsvaret bruker totalt 85 typer håndvåpenammunisjon i 11 
forskjellige størrelser, går hele 90 % av deres budsjett for håndvåpenammunisjon til innkjøp 
av NATO-kalibrene 5.56 mm, 7.62 mm og 12,7 mm.29  
 
I dag klarer selv ikke amerikanske militære og sivile ammunisjonsprodusenter samlet å dekke 
landets etterspørsel etter ammunisjon i disse kalibrene. Dette har medført mangelfull 
ammunisjonstilgang til det amerikanske politiet.30 USA har derfor i senere tid blitt 
storimportør av denne type ammunisjon, og importerer dette i særlig stort monn fra Israel, 
men også fra Sverige. Nammo-konsernets ammunisjonseksport til USA er i dag i vekst på 
grunn av disse forholdene. I 2006 eksporterte Sverige militær håndvåpenammunisjon til USA 
for 125,6 millioner SEK.31 Nammos hovedproduksjon av 9 mm, 5,56 NATO og 7,62 NATO 
foregår nettopp i Sverige. Paradoksalt nok har USA selv valgt å eksportere millioner av 
håndvåpenammunisjonsskudd til Irak så sent som i september 200632, noe som indikerer at 
landet føler seg trygg på de svenske leveransene av ammunisjonen de tross alt er avhengige 
av i sin krigføring.  
 
 
 
 

                                                                 
26

 United States Government Accountability Office; “DEFENSE AMMUNITION; DOD Meeting Small and Medium 
Caliber Ammunition Needs, but Additional Actions Are Necessary”, GAO rapport av 25. juli 2005 
27

 Kathrine McIntire Peters, 15.07.04 2004: “Biting the bullet”, i GovernmentExecutive.com, tilgjengelig på: 
http://www.govexec.com/story_page_pf.cfm?articleid=29036&printerfriendlyvers=1   
28

 Andrew Buncombe, “US forced to import bullets from Israel as troops use 250 000 for every rebel killed”, The 
Independent, 25.09.2005 
29

 Kathrine McIntire Peters, 2004: “Biting the bullet”, i GovernmentExecutive.com, tilgjengelig på: 
http://www.govexec.com/story_page_pf.cfm?articleid=29036&printerfriendlyvers=1   
30

 Se for eksempel ABC news; ” Ammunition Shortage Squeezes Police”, tilgjengelig på: 
http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=3493398  
31

 Regeringens skrivelse 2006/07:114 - ” Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och produkter med 
dubbla användningsområden”. Se gjennomgangen av denne statistikken i kapittel 5.  
32

 For eksempel meldte administrasjonen den 19.09.2006 om følgende eksport av håndvåpenammunisjon til 
Irak: 2 126 250 skudd 9mm pistol ammunisjon – 35 437 500 skudd 5.56 mm rifle ammunisjon – 633 328 skudd 
7.62 mm Sniper rifler ammunisjon -  1 621 000 skudd 5.56mm Machine Gun Ammunition – 1 214 800 skudd 
M240 7.62mm Crew Served Machine Gun Ammunition. Kilde: FAS database over “Notifications to Congress of 
Pending U.S. Arms Transfers”, tilgjengelig på: 
http://www.fas.org/asmp/profiles/notif_db.php?regionin=%&ctryin=%&descin=&date1in=1992&date2in=2006
&typein=%    

http://www.govexec.com/story_page_pf.cfm?articleid=29036&printerfriendlyvers=1
http://www.govexec.com/story_page_pf.cfm?articleid=29036&printerfriendlyvers=1
http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=3493398
http://www.fas.org/asmp/profiles/notif_db.php?regionin=%25&ctryin=%25&descin=&date1in=1992&date2in=2006&typein=%25
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Gamle europeiske synder former dagens Afrika 
 
En stor del av dagens ammunisjonstilgang i afrikanske konfliktsoner skyldes manglende 
kontroll med østlige, og i noen grad også vestlige, våpendepoter etter den kalde krigen. Da 
jernteppet falt, sto 300 divisjoner i Europa som en del av den kalde krigen. I løpet av 1990-
tallet forsvant stort sett infanteristene, men ikke deres håndvåpenammunisjon.  
 
Fra et kommersielt synspunkt skapte dette tre store utfordringer som særlig viste seg 
prekære for de tidligere Warszawapakt-landene. For det første ville sikringen av 
ammunisjonen koste landene mye om de tok sikte på å beholde den. Da forsvarsbudsjettene 
raste, og statlig kontroll over militær logistikk var lite effektivt grunnet pågående 
regimeendringer, skortet det som oftest på finansieringsmuligheter for slik sikring. For det 
andre var det så enorme kvanta av håndvåpenammunisjon som ble liggende igjen at 
vedlikehold av depoter og ammunisjon ville innebære stor arbeidsbyrde og betydelige 
kostnader. For det tredje var kostnadene forbundet med å destruere disse enorme 
ammunisjonsmengdene for store til å gjøre alternativet realistisk. På denne tiden var det 
også langt vanskeligere enn i dag å skaffe internasjonal bistand for å løse de to sistnevnte 
utfordringene.  
 
Alle disse tre beveggrunnene la til rette for massiv eksport av enorme kvanta av militær 
håndvåpenammunisjon som det ikke lenger var bruk for i Europa til omtrent alle områder 
hvor ammunisjonsetterspørselen var betydelig på 1990-tallet. Resultatet er at enorme 
overgrep i for eksempel Sierra Leone, Liberia og DR Kongo er utført med den europeiske 
overskuddsammunisjonen. Denne ammunisjonen finner en fortsatt i bruk i de fleste 
afrikanske konfliktsoner i dag.     
 
Oppsummering 
 

 I dette kapittelet har jeg forklart hvorfor manglende ammunisjonstilgang kan bidra til at 
de stridende velger militære fremfor sivile mål i sin krigføring, at man unngår 
rekruttering av barnesoldater og andre med lavere moral og militær disiplin, og hvordan 
manglende ammunisjonstilgang kan bidra til lavere konfliktintensitet og færre ofre for 
den krigen som utkjempes.  
 

 I en krigssituasjon er man avhengig av svært store mengder håndvåpenammunisjon. 
Håndvåpenammunisjon er derfor en høyt verdsatt vare for de stridende.   
 

 Det er mange taktiske grunner til at vi bør adressere håndvåpenammunisjon som 
utviklingsagenter. Når den stridende velger sitt håndvåpens kaliber, setter han seg i et 
avhengighetsforhold til produsentene av denne typen ammunisjon for mange år 
fremover.  
 

 Ofte produseres ammunisjonen i nord, mens forbrukeren som oftest er situert i sør. Ved 
å adressere våpeneksport fra nord kan vi derfor utnytte de stridendes 
avhengighetsforhold til deres ammunisjon og effektivt bidra til de-eskalering av 
konflikter i sør.  
 

 For ikke-statlige aktører i strid er det som oftest ammunisjonstilgangen det skorter på, 
heller enn våpentilgangen.  
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 Nettopp fordi geriljagrupper som oftest har tilgang på langt mindre ammunisjon enn de 
har behov for, er slike grupper særlig sårbare overfor restriksjoner på 
ammunisjonseksporten fra oss i nord.33 I kapittel 4 skal vi gå dypere inn i denne 
materien.  

  

                                                                 
33

 Small Arms Survey 2005, side 18 
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2. Grunnkurs i ammunisjon 

 
Dette kapittelet søker å gi leseren en grunnleggende introduksjon til hva 
håndvåpenammunisjon er, hvordan det virker og hvordan det produseres. Kapittelet tar 
også for seg sivile versus militære bruksområder for håndvåpenammunisjonen, og trender 
innen militær håndvåpenammunisjon.  
 
Den ammunisjonsproduserende industrien  
 

En klar trend i denne industrien er internasjonal fusjonering. Etter den kalde krigen gikk 
ammunisjonsprodusentene en vanskeligere tid i møte. Dette ledet til at vi i vestlige land har 
fått færre, men større produsenter. Denne studiens hovedfokus er Nammo, et nordisk 
konsern som oppsto som del av nettopp denne trenden. Nammo ble etablert i 1998 som en 
fusjon av ammunisjonsproduksjonen i svenske Celsius, norske Raufoss Ammunisjonsfabrikk 
og finske Patria Industries. Nammo har produksjonsfasiliteter i Norge, Sverige, Finland, 
Tyskland og USA.  
 
En tilsvarende fusjon som dette så vi i 2002, da sveitsiske RUAG kjøpte opp den tyske 
håndvåpenammunisjonsprodusenten Dynamit Nobel for å skape RUAG Ammotec. Dette 
selskapet, som også produserer håndvåpenammunisjon for militære, politi, sportsskyting og 
jakt, opererer i dag fra produksjonsfasiliteter i både Tyskland, Sverige og Sveits. På samme 
måte har også produsenter av håndvåpenammunisjon konsolidert seg på nasjonalt nivå. I 
Canada har SNC Technologies etablert seg som den eneste nasjonale produsenten for det 
canadiske militære markedet for fin-, mellom- og grovkalibret ammunisjon, samt 
riflegranater. Dette har skjedd gjennom et par tiår med fusjonering. Det samme har skjedd i 
USA, hvor Lake City Army Ammunition Plant nå er den eneste ammunisjonsfabrikken for 
finkalibret håndvåpenammunisjon til det amerikanske forsvaret. Under Vietnam-krigen 
hadde amerikanerne fem tilsvarende fabrikker.34  
 
Produksjonsvolum 
 

Det er som oftest umulig å fastslå hvor mange skudd en ammunisjonsprodusent produserer 
hvis ikke selskapet selv oppgir dette. Som oftest kalkulerer selskapene denne produksjonen 
ut fra hvor mye ammunisjon som maksimalt kan produsere i deres produksjonsfasiliteter. Et 
slikt anslag sier ikke nødvendigvis noe om hvor mye som faktisk produseres. Det vil tross alt 
avgjøres av en rekke faktorer som råvaretilgjengelighet, vedlikehold av fabrikkene og 
produksjonspolicy fra selskapets side.  
 
En annen sak er at ammunisjonsproduserende selskaper, og de stater disse skatter til, 
sjelden vil fortelle hvor mye ammunisjon de faktisk produserer. Selv om vi hadde hatt tall på 
alle produksjonsfasilitetene for håndvåpenammunisjon i verden, hadde vi derfor 
sannsynligvis ikke kunnet fastsette det totale antall skudd produsert i løpet av et år. Ett av de 
beste estimatene vi har er imidlertid fra Forecast International, som estimerte at den globale 
produksjonen av håndvåpenammunisjon til militære formål var på ca 13 milliarder skudd i 
2005.35    
 
                                                                 
34

 Holger Anders &  Stephanie Pzard; “Targeting ammunition: a primer”, side 54 
35

 Forecast International, 2005 
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Hva er et kaliber? 
 
Et håndvåpens kaliber sier noe om størrelsen på ammunisjonen som våpenet er laget for å 
avfyre. Som oftest benevnes et kaliber som et tall. Dette tallet sier noe om diameteren på 
kula i denne ammunisjonen. For eksempel kalles den mest vanlige pistolammunisjonen 9 
mm, som betyr at kulene i dette kaliberet er 9 mm i diameter. I tillegg brukes ofte 
ammunisjonens kaliber som typebetegnelse på ammunisjonen i dagligtale. Dette kan 
komplisere bildet noe, men utgangspunktet for kaliberbetegnelse er uansett kulas diameter, 
som forklart ovenfor.  
 
Som kjent foretrekker amerikanerne tommer fremfor millimeter, og siden amerikanerne har 
funnet opp mange håndvåpenkalibre, er det derfor også en del kalibre som benevner kulas 
diameter i tommer. Et eksempel er .357, - et utbredt kaliber for revolvere. Dette navnet 
forteller oss at diameteren på kula i dette kaliberet er 0,357 tommer.  
 
Noen ganger setter vi også andre benevnelser etter diameterindikatoren i kalibernavnet. 
Ofte sier dette oss noe om hylselengden i kaliberet, eller andre særegenheter ved 
ammunisjonen. Snakker vi for eksempel om kaliber .357 magnum, betyr det at dette 
kaliberet er en .357 ammunisjon med ekstra lang hylse, en såkalt magnumhylse. Magnum-
hylser er konstruert for å kunne lades med mer krutt enn normalammunisjonen i kaliberet. 
Magnum-ammunisjon er derfor en kraftig ammunisjon som får kula til å gå fortere enn om 
skuddet hadde hatt en kortere hylse.   
 
Hvordan virker håndvåpenammunisjon? 
 
All moderne håndvåpenammunisjon består av fire komponenter; kule, krutt, hylse og 
antenner. De militære håndvåpnene denne studien tar for seg er i all hovedsak pistoler, rifler 
og forskjellige maskingeværer. I alle disse håndvåpentypene baseres avfyringen på at 
ammunisjonen avfyres fra våpenets kammer.36 For at en runde håndvåpenammunisjon skal 
kunne avfyres i den type håndvåpen vi her snakker om, må patronen altså først plasseres i 
våpenets kammer. Vi kan si at kammeret er den delen av løpet som er plassert lengst unna 
munningen.  
 
Inne i våpenets kammer ligger patronen med kula vendt ut mot løpets munning, mens 
bakenden av hylsen ligger i kontakt med våpenets sluttstykke. Når skuddet er foret inn i 
kammeret, trekker skytteren av våpenets avtrekker, noe som utløser en tennål i våpenets 
sluttstykke, som igjen gir antennelsesmekanismen i hylsebunnen et fysisk anslag, som igjen 
medfører at antenneren eksploderer. Denne lille eksplosjonen antenner deretter patronens 
krutt, og når kruttet brenner utvikles gass inne i hylsen.  
 
Kruttet brenner så fort at gasstrykket bygger seg veldig fort opp inne i patronens hylse. Siden 
kula sitter rimelig løst på hylsen, er det naturlig at trykket inne i hylsen utløses ved at kula 
separeres fra hylsen. Kulas hastighet ut av løpet bestemmes primært av trykket inni den 
antente hylsen, samt kulas egenvekt. Nedenfor følger mer utfyllende informasjon om de fire 
komponentene i håndvåpenammunisjonen som denne studien tar for seg.   
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a) Antennelse av krutt  
 

Krutt i moderne håndvåpenammunisjon må altså antennes før kula kan legge ut på sin 
vandring ut våpenets løp. For å få dette til må ammunisjonen ha en antenningsmekanisme, 
noe det finnes flere varianter av. Den mest brukte typen for den minste 
håndvåpenammunisjonen, slik som for salongammunisjon, kalles ”Rimfire” - eller 
randavfyring. Dette betyr at antennelsen av kruttet skjer ved anslag mot hylsebunnen.   
 
For større håndvåpenammunisjon kalles antenningssystemet ”Centre fire”. Dette brukes på 
all militær håndvåpenammunisjon som presenteres i denne studien. Navnet ”Centre fire” 
kommer av at antenning av kruttet i patronen skjer ved at en tennhette som er plassert helt i 
senter av hylsebunnen eksploderes. Denne tennhetten er altså et lite eksplosiv som går av 
ved et anslag fra riflens sluttstykke eller revolverens hane, og dermed setter fyr på kruttet i 
hylsen og sender kula ut løpet.  
 
b) Kule 
 
Kuler finnes i svært mange varianter for hvert enkelt kaliber. Det er imidlertid slik at 
mesteparten av den militære håndvåpenammunisjonen i hvert kaliber har den samme 
kuletypen. For militær ammunisjon er kuletypene i de forskjellige kalibrene standardisert, 
slik at man sjelden har mer enn fem til ti kuletyper å velge mellom per kaliber. Grunnen til at 
man trenger forskjellige kuletyper å velge mellom innen hvert kaliber, er at kuletype kan gi 
ammunisjonen vidt forskjellige bruksområder. Kuletypen avgjør for eksempel om 
ammunisjonen er panserpenetrerende eller om den kan brukes som sporlys. 
 
Det som skiller de forskjellige kuletypene til et og samme kaliber er hovedsakelig kulas vekt 
og ekspansjonsevne. Når en kule som er produsert for jakt treffer et dyr, er denne kula 
produsert for å ekspandere voldsomt når den treffer dyret. Jegeren ønsker denne type kule 
for at dyret skal påføres en sjokkeffekt og en sårkanal som er så stor som mulig, slik at dyret 
dør fortest mulig.  
 
Mange typer ammunisjon produsert for politi og selvforsvar er også ekspanderende. 
Grunnen til at de sistnevnte har behov for ekspanderende kuler, er at de ønsker stor 
stoppeffekt når det skytes mot mennesker, og samtidig å minimere sjansen for at kula 
rikosjetterer eller fortsetter sin bane etter at målet er penetrert, og dermed kan skade 
tilfeldige forbipasserende.  
 
Den militære håndvåpenammunisjonen denne studien fokuserer på er imidlertid i all 
hovedsak konstruert for liten ekspansjon ved anslag. Denne type kuler er derfor som oftest 
kapslet inn i kopper, en såkalt mantel37, som hindrer kula i å ekspandere når den treffer 
myke mål. I den ekspanderende ammunisjonen er det på den annen side lagt opp til at bly, 
som er mykt og lett formelig, skal virke direkte mot kulas mål ved anslag, slik at diameteren 
på kula øker. Derav betegnelsen ekspanderende ammunisjon.  
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c) Krutt 
 
Mange tror at kruttet inni hylsen eksploderer når det antennes. Dette er ikke riktig. Det som 
eksploderer er tennsatsen i tennhetten som antenner kruttet. Kruttet brenner altfor sakte til 
at det utgjør noen eksplosjon. På fagspråket sier man at krutt deflagerer, hvilket er en rask 
og kraftig forbrenning. For at krutt skal eksplodere, må langt større mengder enn de få 
grammene som er i en håndvåpenpatron antennes under spesielle omstendigheter.  
 
Den militære håndvåpenammunisjonen som brukes i dag har i all hovedsak såkalt 
hurtigbrennende krutt. Dette er betegnelsen på en rekke kruttyper utviklet på 1900-tallet 
som brenner langt raskere, og dermed produserer et langt høyere trykk i patronens hylse 
enn det tradisjonelle svartkruttet. Om krutt lagres på en korrekt måte, kan det fungere selv 
etter 50 år.38 Det er imidlertid sjelden at militær ammunisjon behandles på en måte som gir 
kruttet så lang levetid. Krutt brytes ned helt naturlig. Dette skjer fordi hovedbestanddelen av 
kruttet er cellulose, som er et ustabilt stoff som reagerer ved kontakt med luft, ved fuktighet 
og under varme forhold. Nitrogenet i kruttet vil da omdannes til nitrogenoksid, og sive ut 
som en rødbrun gass. 
 
d) Hylse 
 
Alle hylser som beskrives i denne studien er av metall og nesten uten unntak av messing. 
Dette har vært standard metallet i håndvåpenammunisjonshylser i over hundre år. Hylser i 
samme kaliber har de samme utvendige dimensjonene, mens de indre målene varierer fra 
fabrikat til fabrikat. En hylse med tykkere vegger har selvsagt mindre volum, noe som igjen 
skaper større kammertrykk ved tilsvarende kruttladning. Når det gjelder de militære 
kalibrene som presenteres i denne studien, er det imidlertid lagt inn en så stor feilmargin at 
det å avfyre skudd i samme kaliber av forskjellige fabrikanter i det samme våpenet ikke 
utgjør noen risiko for verken våpenet eller skytteren.  
 
Sivil versus militær håndvåpenammunisjon 
 

Mange ammunisjonsprodusenter leverer både til sivile og militære markeder. Det kan derfor 
være svært vanskelig å skille mellom de strategisk relevante produsentene og de som 
produserer ammunisjon for sivile formål som jakt og sportsskyting. Særlig hvis man blander 
inn det amerikanske sivile formålet ”selvforsvar” blir bildet svært vanskelig å tyde. For å 
komplisere det hele handler ofte private sikkerhetsselskaper og politiet sin ammunisjon på 
det sivile markedet, noe som gjør det enda vanskeligere å identifisere den 
ammunisjonsproduksjonen som er av strategisk relevans for krig og fred.  
 
Kaliberbetegnelser er heller ikke entydige i forhold til sivilt versus militært bruksområde. Det 
er for eksempel ikke nødvendigvis noen forskjell på en konkurranseskytters 9 mm-
pistolammunisjon og militær maskinpistolammunisjon. 9 mm- og 30.06-ammunisjon brukes 
mye både sivilt og militært. Et mer generelt problem er at de militære kalibrenes 
dimensjoner ofte forekommer identisk på det sivile markedet. For eksempel er kaliberet 7.62 
x 51 mm NATO helt identisk i størrelse med den utbredte jaktammunisjonen .308 
Winchester.  
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Tilsvarende gjelder for kalibrene 5.56 x 45 NATO og .223 Remington. Det er langt fra umulig 
å skille disse patronene, men det krever litt teknisk innsikt. Kruttet og kulekonstruksjonen er 
nemlig svært forskjellig i disse kalibrene, noe som imidlertid kan være usynlig i en 
eksportstatistikk. Selv om de sivile variantene som er nevnt her passer i de militære 
våpnene, bør de absolutt ikke blandes av sikkerhetshensyn. Dette er fordi trykket som 
oppstår i kammeret på håndvåpenet er svært forskjellig. For eksempel er trykket som en 
5.56 x 45 mm NATO-patron produserer 20 % høyere enn en trykket til en .223 Remington-
patron.39 Generelt kan vi si at militær ammunisjon produserer større trykk enn sivil 
ammunisjon i samme størrelse.  
 
Ammunisjon er ferskvare 
 
Ammunisjon er ferskvare. Sammen med den logistiske utfordringen det enorme antallet 
patroner som benyttes i en krigssituasjon utgjør, er dette ferskvareprinsippet hovedårsak til 
at ammunisjonstilgang oftest er mer kritisk enn håndvåpentilgang i konfliktsituasjoner.  
 
Rent teknisk kan vi si at mens håndvåpen er blant de mest slitesterke og driftssikre 
innretninger som finnes, er ammunisjonen en heller skjør del av systemet. En alminnelig 
boltrifle40 kan ha en tjenestetid på over hundre år, og håndvåpen for eksempel fra andre 
verdenskrig brukes fortsatt effektivt i mange av dagens væpnede konflikter. Det samme kan 
ikke sies om ammunisjon. Ammunisjon kan riktignok holde seg i noen tiår, men da må 
forholdene ligge godt til rette for dette. I våpensjargongen skiller vi ofte mellom 
ammunisjonens ”hylletid” og ”tjenestetid”. En kules hylletid er på en måte ammunisjonens 
”best før”-dato. Av Pentagon defineres denne slik; “the total period of time *...+ that an item 
may remain in the combined wholesale (including manufacturer's) and retail storage 
systems and still remain suitable for issue to and/or consumption by the end user”41. Kulas 
tjenestetid er derimot et anslag på hvor lenge kula forventes å være i stand til å fungere som 
tiltenkt. I praksis er det slik at ammunisjon benyttes lenge etter at dens ”hylletid” er utløpt. 
Dette innbærer vanligvis ingen alvorlig risiko.  
 
Etter en tid begynner imidlertid patronen å bli mindre driftssikker, og til slutt direkte farlig å 
bruke. Det som skjer først er at kruttet inne i hylsen går i oppløsning (dekomponeres). Hvis 
ammunisjonen er av høy kvalitet og blir godt tatt vare på, kan dette ta mange årtier. Det er 
særlig fukt, høy temperatur og temperatursvingninger som ødelegger kruttet. Åpen lagring i 
varm og fuktig jungel kan dermed redusere patronens levetid til noen få år, mens 
containerlagring på et tørt og kaldt sted kan gjøre ammunisjon fra den andre verdenskrig 
fullt ut funksjonell i dag.  
 
Når kruttet brytes ned, er det som oftest fordi stabilisatoren i kruttet går i oppløsning. Dette 
fører til at kruttet ikke forbrennes jevnt når det antennes, noe som kan være svært alvorlig. 
Hvis man er heldig, er den eneste merkbare effekten av dette at kulas utgangshastighet blir 
ustabil, og at treffpunktet dermed endres individuelt fra kule til kule. Som oftest blir også 
trykket inne i patronen mye høyere enn tiltenkt når slik ammunisjon avfyres. Dette er 
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 En 5.56 mm NATO-runde har en CUP (se begrepsforklaringer på side 3), på 60 000, mens .223 er beregnet for 
50 000, hvilke betyr at trykket som skapes i kammeret på et våpen som avfyrer 5,56 er 20 % høyere enn om det 
samme våpenet avfyrer en patron i kaliber .223. Å blande disse ammunisjonstypene kan derfor være direkte 
farlig. Se f.eks: http://www.thegunzone.com/556v223.html   
40

 Et våpens bolt og våpen typen ”boltrifle” er definert under begrepsavklaringer på side 4  
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 US Department of Defense, 1997 “Self-Use Item Management Manual”, DoD 4140.27, MMLX of 26 
September. Se: http://www.dlaps.hq.dla.mil/dodm4l40.27.htm   
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sjelden livsfarlig for skytteren, da håndvåpen som sagt er ekstremt gode tekniske 
konstruksjoner. Kamrene i de fleste automatrifler tåler et langt større trykk enn dens 
ammunisjon er tiltenkt å ha. Det er derfor liten fare for eksplosjon i våpenet selv om 
patrontrykket skulle dobles i forhold til det patronen i utgangspunktet er produsert for. For 
sivile våpen er en tilsvarende trykkøkning langt farligere.  
 
Nedbrytningen av kruttet går som oftest hånd i hånd med nedbrytning av tennhetten på 
patronen. Når gammel ammunisjon ”klikker”, er det enten fordi kruttet er så gammelt at det 
ikke vil ta fyr, eller fordi tennhetten faller fra hverandre innvendig. Denne type situasjon er 
ikke nødvendigvis farlig for skytteren. Det som imidlertid er svært alvorlig er hvis tennhetten 
går av uten at kruttet antennes. I håndvåpen kalibrert større enn .22, og gjerne i 
størrelsesorden .308, medfører en slik situasjon ofte at kula skytes ut av kammeret, men blir 
sittende fast  i våpenets løp. Det samme kan skje når bare litt av patronens krutt antennes av 
tennhetten. Når man så avfyrer neste skudd, treffer kula det første prosjektilet inne i løpet. 
Dette kan medføre at man enten ”sprenger løpet”, som betyr at løpet deler seg, eller at 
kammeret sprenges. Når det siste skjer, utløses enorm energi svært nær skytterens ansikt. 
Mange skyttere dør i slike ulykker. Effekten av et sprengt kammer kan sammenliknes med at 
en håndgranat går av en halv meter fremfor ens ansikt.   
 
Ammunisjonsproduksjon 
 

Det er i dag ca. 76 land som produserer håndvåpenammunisjon til alt fra pistoler til tyngre 
maskingevær. De fleste av disse produsentene har tilhold i Europa og tidligere Sovjetunionen 
(36 %) og i Nord- og Sentral-Amerika (34 %).42 Produksjonen av håndvåpenammunisjon har 
ikke endret seg på noen revolusjonerende måte de siste hundre årene. Det er derfor relativt 
enkelt å produsere denne ammunisjonen, og maskineriet som benyttes til produksjon av 
kuler og hylser er relativt likt det maskineriet som benyttes i alminnelig metall 
prosessuering.43  
 
Mesteparten av håndvåpenammunisjonen masseproduseres industrielt, og til dette trenger 
man maskiner for å produsere hylsene, tennhettene, kulene og kruttet. I tillegg trenger man 
maskiner for varmebehandling av komponentenes overflater og lademaskiner for påfylling 
av krutt og påsetting av kule til hver enkelt hylse. Samlet må man ha 15 eller flere maskiner 
for å få til en slik industriell masseproduksjon av håndvåpenammunisjon. I dagens 
automatiserte produksjonskjede kommer råmaterialene ofte rett til fabrikken, hvor de 
prosesseres og ruller ut som ferdig ammunisjon i diverse kalibre fra den samme fabrikken.44        
  
 Vi kan på mange måter si at det finnes to hovedtyper av ammunisjonsprodusenter i verden i 
dag. Den ene typen er som oftest situert i USA eller Europa og driver masseproduksjon av 
kvalitetsammunisjon, hovedsakelig for NATO-land. Et eksempel på en slik produsent er 
Nammo. Slike produsenter er avhengige av profitt, og de opererer i hard konkurranse. På 
den annen side har vi statlig eide ammunisjonsfabrikker, som oftest situert i utviklingsland, 
som i all hovedsak produserer for sitt nasjonale militære forbruk. Disse produsentene er ikke 
særlig profittorienterte, og de benytter seg som oftest av gammelt utdatert 
produksjonsutstyr. Et eksempel på en slik bedrift er Mzinga Corporation i Tanzania.  
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I tillegg kan vi gjerne skille mellom fabrikker som produserer hele ammunisjonen selv (som 
bare er avhengig av råvarene som input for sin produksjon), og de som kun setter sammen 
ferdigproduserte komponenter. I større markeder, slik som det amerikanske, er det langt 
flere fabrikker som produserer kuler og hylser enn tennhetter og krutt.45 Innen større 
konsern er det også svært vanlig å legge produksjon av diverse komponenter flere steder, for 
så å sette dem sammen et annet sted. Dette gjør det vanskelig for oss å få oversikt over det 
vi til enhver tid anser som relevant ammunisjonsproduksjon.  
 
Trender innen håndvåpenammunisjon  
 

Når det gjelder stridsammunisjon for håndvåpen er særlig tre langsiktige trender verdt å 
merke seg i forhold til soldatens rolle. For det første blir patronene mindre og mindre, 
samtidig som de forblir minst like effektive. Dette har særlig sammenheng med at man søker 
å minimere vekten av soldatens utrustning uten å begrense hans ildkraft.  
 
For det andre får den individuelle soldat mer og mer kontroll over sin egen aktivitet i felt. 
Dette betyr også at den individuelle soldats ønsker og behov i forhold til ammunisjon i større 
grad blir lyttet til og etterfulgt. Vi vil derfor fortsette å se et mangfold av ammunisjonstyper 
bre om seg innen de forskjellige hærene.  
 
Den tredje trenden er at kombinasjonen av raskere ladningssystemer og mindre patroner gir 
soldaten høyere grad av ildkraft. Dette er en utvikling vi særlig har sett siden 1950-tallet, og 
dette konseptet ser ikke ut til å bli utfordret i særlig grad.46  
  
Hvis vi fokuserer mer på ammunisjonen i seg selv enn soldatens rolle i krigen, kan vi 
identifisere noen klare trender. For det første er kulevekten fallende i dagens 
stridsammunisjon. Disse mindre kulene er også farligere enn tidligere fordi de er svært 
ustabile. Dette er intendert da disse kulene er konstruert for å tippe ved treff. På denne 
måten skaper kula større og mer dødelige sårkanaler i dens offer.  
 
For det andre ser vi at stridsammunisjonen i dag er tilpasset raskere avfyring, og ment for å 
maksimere våpenets ildkraft. Kort sagt gjør helautomatisk avfyring mindre kuler mer 
effektive ved at antall treff øker.  
 
For det tredje ser vi at det i dag letes etter alternativer til messing i hylsene. Mange 
lettmetallhylser er i de senere år prøvd ut for å minimere patronvekten og samtidig øke 
trykk, og dermed ammunisjonens kulehastighet.47        
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Oppsummering 
 
I dette kapittelet har vi sett på endel tekniske forhold rundt ammunisjon som er viktige å få 
med seg når vi skal jobber med håndvåpenproblematikk. Vi oppsummerer det viktigste  
som følger: 
 

 Trenden det siste tiåret er at vestlige ammunisjonsprodusenter fusjonerer i stor stil, noe 
som blant annet medfører at de internasjonale konsernene produserer i flere land. 
Nammo-konsernet, som denne studien fokuserer på, er en del av denne trenden. 
 

 Det å produsere håndvåpenammunisjon krever ikke nødvendigvis betydelig 
høyteknologi. De store konsernene som står for mesteparten av verdens produksjon av 
militær håndvåpenammunisjon er imidlertid høyteknologiske bedrifter med 
fullautomatisert produksjon.  

 

 Det kan være svært vanskelig å skille ammunisjon som 
er produsert for sivile formål fra den militære 
håndvåpenammunisjonen, da patronenes dimensjoner 
og kaliberbetegnelser ofte er identiske.    

 

 Håndvåpenammunisjon består av en kule, krutt, en 
tennhette og en hylse. Ammunisjonstype angis med 
kaliberbetegnelse, hvilket indikerer diametermålet på 
kula.  

 

 Kruttet i håndvåpenammunisjonen brytes ned etter en 
tid. Det samme gjelder tennhetten i patronen. Mens 
håndvåpen kan være funksjonelle i hundre år eller 
mer, er sjelden ammunisjonen til disse brukbar etter 
noen tiår. 

 

 Det produseres årlig mer enn 13 milliarder runder med 
håndvåpenammunisjon i verden. Mesteparten av 
denne produksjonen foregår i nord. 

 

 Også det militære blir mer og mer individualistisk 
orientert. Dette betyr blant annet at soldaten får 
større valgfrihet i forhold til hvilken ammunisjon han 
vil bruke. Det er derfor blitt mer vanlig å utstyre 
stridende med diverse typer spesialammunisjon.  

 
  

Ammunisjon er relativt enkelt å 
produsere i små kvanta. Hel-
automatisert produksjon lignende 
den Nammo driver med, krever 
imidlertid mye dyrt utstyr og 
ekspertise.  
 
Man trenger maskiner for å 
produsere hylsene, tennhettene, 
kulene og kruttet.  
 
I tillegg trenger man maskiner for 
varmebehandling av komponentenes 
overflater og lademaskiner for 
påfylling av krutt og påsetting av 
kule til hver enkelt hylse.  
 
Samlet må man ha 15 eller flere 
maskiner for å få til en slik industriell 
masseproduksjon av 
håndvåpenammunisjon.  
 
I dagens automatiserte 
produksjonskjede kommer 
råmaterialene ofte rett til fabrikken 
hvor de prosesseres, og ruller ut som 
ferdig ammunisjon i diverse kalibre 
fra den samme fabrikken 
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Ammunisjon produsert på Raufoss Ammunisjonsfabrikk i 1952. 
Foto: Alexander Harang 
 
 

3. Nammos håndvåpenammunisjon 

 
I dette kapittelet skal vi ta en kikk på hvilke typer håndvåpenammunisjon Nammo 
produserer, hvordan ammunisjonen produseres og hvor fabrikkene er situert. I denne 
gjennomgangen fokuseres det kun på den militære håndvåpenammunisjonen som Nammo 
produserer.  
 

Hva er Nammo? 
 
Nammo står for Nordic Ammunition Company. Nammo-konsernet ble opprettet i 1998 etter 
en fusjonering av ammunisjonsproduksjon hos de tre nordiske krigsmateriellprodusentene; 
Celsius AB (Sverige), Patria Industries Oy (Finland) og Raufoss ASA (Norge). Den nordiske 
profilen er viktig både for selskapets aktivitet og 
identitet. Det nordiske markedet er ved siden av det 
amerikanske helt avgjørende for selskapet. Nammos 
”hjemmemarked” er definert som salgene til Norge, 
Sverige og Finland. Av disse er det Norge som kjøper 
mest ammunisjon fra Nammo. Ellers har konsernet 
også hatt en samarbeidsavtale med det danske 
Ammunisjonsarsenalet (en uavhengig organisasjon 
innen det danske forsvaret), siden juni 2004.48  
 
I Small Arms Survey 2003 ble Nammo rangert som verdens tredje største produsent av 
militær håndvåpenammunisjon.49 Denne kilden viser at det kun var et tsjekkisk selskap og 
amerikanske Winchester Olin som produserte mer militær håndvåpenammunisjon enn 

Nammo. Winchester Olin har tette bånd til 
Nammo, og har blant annet produsert Nammo-
ammunisjon på lisens. Siden denne Small Arms 
Survey-rangeringen ble offentliggjort, har 
storselskapet RUAG fusjonert, noe som gjør at 
Nammo i dag kanskje kan ha havnet på 
fjerdeplass i rangeringen. Nammo er uansett en 
gigantisk produsent av militær 
håndvåpenammunisjon, også i internasjonal 
målestokk.  
 
Til tross for den internasjonale størrelsen på 
Nammo-konsernet, er hjemmemarkedet det 

viktigste for selskapet. Hjemmemarkedet står i dag for 54 % av markedet for Nammos 
håndvåpenammunisjon.50 I fjor gikk 27 % av Nammos eksport til USA, mens også land som 

                                                                 
48

 Reinhilde Weidacher, 2005: ”Behind a veil of secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production in 
Western Europe”, Small Arms Survey, Occasional paper no 16, side 35   
49

 Small Arms Survey 2003, Tabell 1,4. Denne tabellen er i sin helhet gjengitt i denne studiens vedlegg nr 2.  
50

 E-post fra Nammos Informasjonsdirektør Sissel Solum, 9. oktober 2007 
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Et utvalg Nammo produkter – et bilde av enxx 

Nammo-plakat.xx    

 
 

Singapore, Malaysia, Japan og Australia var betydelige mottakere. De senere årene har 
Nammos eksport økt kraftig, og de siste par årenes utvikling indikerer at hjemmemarkedet 
har blitt viktigere for selskapet.51  
 
Nammo er et stort konsern med mange produksjonsenheter i flere land. Selskapet eies i all 
hovedsak av den norske stat, den finske stat og den europeiske våpengiganten EADS (se 
kapittel 5 og 9 for mer om eierstrukturen i Nammo). Nammo har mer enn 1 300 ansatte, og 
omsetter årlig for ca 2 milliarder kroner. Ca. 500 av de ansatte i konsernet jobber på Raufoss 
i Oppland. Til tross for svært stor vekst i inntjening og omsetning de senere årene52, har 
selskapet ikke erfart noen vesentlig økning i antall ansatte.53    
 
Nammo AS er morselskapet i Nammo-konsernet, og 
har hovedkontor på Raufoss. Konsernet har fem 
heleide datterselskaper. Disse er Nammo Raufoss AS, 
Nammo Sweden AB, Nammo Lapua Oy (i Finland), 
Nammo Buck GmbH (i Tyskland) og Nammo Inc (i USA). 
I tillegg eier Nammo 50 prosent av Nammo NAD AS i 
Løkken Verk i Norge. Nammo kjøpte i 2006 Talley 
Defense Systems i Arizona, og dette selskapet er lagt 
inn som en egen divisjon i konsernet. Ellers eier 
Nammo Inc. N2 Defense LLC sammen med Rheinmetall 
Waffen und Munitions. Dette er et underselskap for 
Nammo som ble etablert i juni 200654.   
 
I 2005 kjøpte Nammo AS Bakkelittfabrikken AS, som da 
hadde 34 ansatte og en omsetning på 30 millioner 
kroner. Nammo Bakkelittfabrikken produserer 
treningsammunisjon for håndvåpen og mellomkaliber 
våpen.  
 
Nammo har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Sveits55, Tyskland og USA. I tillegg har 
Nammo lisensiert produksjon rundt om i verden. Konsernets virksomhet er organisert i fem 
divisjoner. Finkaliberdivisjonen produserer militær ammunisjon fra 5,6 mm til 9 mm og sivil 
ammunisjon til jakt og konkurranseskyting. Mellom- og grovkaliberdivisjonen produserer 
ammunisjon for militære våpen fra 12,7 mm opp til 57 mm og artilleriammunisjon. 
 

                                                                 
51

 Harald S. Klungtveit; ”Norsk ammunisjon går som ei kule”, Dagbladet 04.03.2006, samt Nammos fremlegging 
av årsresultat i april 2007  
52

 Som et eksempel på denne veksten kan det nevnes at Nammos driftsresultat økte med hele 31 % fra 2005 til 
2006. Kilde: Nammos fremlegging av årsresultat på Oslo Plaza 24. april 2007. Se referat på: 
http://fredslaget.no/index.php?module=text&action=view&page=1008  
53

 Ifølge en studie fra november 2005 hadde selskapet ca 1 300 ansatte i 2003. Kilde: Reinhilde Weidacher, 
2005: ”Behind a veil of secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production in Western Europe”, Small 
Arms Survey, Occasional paper no 16, side 20. (Tabellen kan misforstås når det gjelder antall ansatte fordi tallet 
er fra 2003, og ikke 2002).  
54

 Dette selskapet eies 50 % av Nammo Inc., som eies 100 % av Nammo-gruppen. Se Rheinmetalls ”Group 
management report 2007 – defense sector”, side 40. Tilgjengelig på: 
http://www.rheinmetall.de/pdfdoc/gb_2006/defence_sector.pdf    
55

 Nammo opplyser at selskapet har virksomhet i Sveits i e-post av 16. januar 2008. Nammos oversikt over sine 
virksomheter på egne hjemmesider, se: http://www.nammo.com/templates/SubsidiariesIntro.aspx?id=144, 
viser imidlertid ikke aktiviteter i Sveits per 21. januar 2008.   

http://fredslaget.no/index.php?module=text&action=view&page=1008
http://www.rheinmetall.de/pdfdoc/gb_2006/defence_sector.pdf
http://www.nammo.com/templates/SubsidiariesIntro.aspx?id=144
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Hva teller som håndvåpenammunisjon?  
 

Det finnes mange forskjellige forståelser av hvor grensene går for hva som er et håndvåpen, 
og dermed også hva som skal betegnes som håndvåpenammunisjon. Det er i slike 
diskusjoner vanlig å trekke linjene så langt tilbake man kan i forhold til definisjoner gitt av 
autorative kilder på feltet. Mest brukt er referansen til en definisjon som en ekspertgruppe i 
FN kom opp med i 199756, og en tilsvarende definisjon som Organisasjonen for Sikkerhet og 
Samarbeid i Europa (OSSE) vedtok i 200057. Selv disse dokumentene legger opp til at de ikke 
kan gi noen absolutt definisjon av håndvåpen for all fremtid. I det nevnte OSSE-dokumentet 
heter det for eksempel i en fotnote at: 
 

“There is not yet an internationally agreed definition of small arms and light weapons. 
This document will apply to the following categories of weapons while not prejudging 
any future internationally agreed definition of small arms and light weapons. These 
categories may be subject to further clarification and will be reviewed in the light of 

any such future internationally agreed definition.”
58

 

 
Holdningen om ikke å gi noen absolutt definisjon på hvor grensene skal gå for hva som er et 
håndvåpen i fremtiden, synes som en svært intelligent posisjon å innta.  
Som nevnt i kapittel to er hva som oppfattes som et håndvåpen avhengig av teknologisk 
utvikling og militære bruksområder, som er i kontinuerlig endring. Det er derfor viktigere å 
forstå prinsippene bak definering av håndvåpen enn å finne en altoverskyggende definisjon 
vi kan klamre oss til.  
 
Det viktigste prinsippet bak kategorien håndvåpen er at disse våpnene kan bæres og avfyres 
av en person. Dette er et prinsipp som ligger til grunn for FNs håndvåpendefinisjoner, og 
OSSE-definisjonen fra 2000. Denne grunntanken  støttes av mange stater eksplisitt i deres 
redegjørelser om eksportkontroll.59  
 
Da FN i 1997 ga sin definisjon av håndvåpen, tilsa denne logikken at et håndvåpen er et 
kruttavfyrt våpen som kan opereres av en person alene, og at kategorien dekker alle typer 
våpen fra de minste revolvere til tyngre maskingevær inntil kaliber .50 (amerikansk 
benevnelse på 12,7 mm). I FN-rapporten fra panelet av statlige eksperter på problemene 
med ammunisjon og eksplosiver fra 1999 forskjøv man denne øvre kaliber-grensen operativt 
inntil 20 mm.60  NATO bruker i praksis den samme distinksjonen, inntil 20 mm, i sin 
kategorisering av merkingsstandarder.61 Dette taler tungt for å utvide denne studiens 
operative definisjon av håndvåpenammunisjon opp til 20 mm.  
 
I dag har vi kruttdrivende våpen operert av enkeltindivider som definitivt bør betegnes som 
håndvåpen med en kulediameter på for eksempel 13,7 mm og 14,4 mm. Selv om enkelte 
opererer med en håndvåpendefinisjon som ekskluderer all ammunisjon fra 12,7 mm og 

                                                                 
56

 UN document A/52/298, “”Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms”. Dette dokumentet 
finner du her: http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html  
57

 “OSCE document on small arms and light weapons”, 24. november 2000. Dokumentet er tilgjengelig på: 
http://fas.org/asmp/campaigns/smallarms/osce-sa.pdf   
58

 “OSCE document on small arms and light weapons”, 24. november 2000, side 5  
59

 Se for eksempel den svenske eksportkontrollmeldingen for 2006 (Regeringens skrivelse 2006/07:114 - ” 
Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden”) 
– side 37 
60

 FN-dokument A/54/155, punkt 13, side 5 
61

 For eksempel er STANAG 2316 NATO-standarden for merking av ammunisjon inntil 20 mm.  

http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
http://fas.org/asmp/campaigns/smallarms/osce-sa.pdf
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Kaliber Maks effektiv 
rekkevidde 
 

5.56 x 45mm 300–500 m 
 

7.62 × 51mm 800–1,000 m 
 

.338 Lapua Magnum 1.300–1.600 m 

12.7 x 107 mm / .50 BMG 1.500–2.000 m 

14.5 x 114 mm 1.900–2.300 m 

 

oppover fra begrepet, vil vi derfor ikke 
begrense denne studiens definisjon på 
tilsvarende måte. Det eneste tekniske 
argumentet basert på gjeldende FN-
terminologi for ikke å innlemme kalibre fra 
12,7 mm og et stykke oppover i 
håndvåpendefinisjonen, er at man i FN noen 
ganger refererer til at bruksområdet for 
håndvåpen skal være på relativt kort hold62. 
Hvor stor rekkevidden på håndvåpen skal 
være i antall meter defineres imidlertid ikke i 
FN-terminologien. Se tabellen ovenfor for å få 
en pekepinn på denne problematikken.  
 
Alle kalibrene presentert i tabellen ovenfor, 

med unntak av 14,5 mm, produseres i Nammo-konsernet. Om det skulle være noe poeng i å 
skille kalibrene 12,7 mm og større fra de mindre kalibrene på bakgrunn av FNs logikk om 
rekkevidde, burde vi anta at den større ammunisjonen har vesentlig lenger rekkevidde. Siden 
dette eventuelt skulle ligge til grunn for et definitorisk skille, bør vi anta at denne 
rekkeviddeforskjellen er så betydelig at ammunisjonens bruksområde faktisk blir svært 
forskjellig. Ut fra tabellen ovenfor ser vi at dette ikke er tilfelle i forhold til skille ved 12,7 
mm. 
 
 Vi ser at alle kalibrene overlapper hverandre i forhold til effektiv rekkevidde. Dette betyr i 
praksis at en hardt ladet63 patron i .338 med optimal kulevekt har en lengre effektiv 
rekkevidde enn en svakt ladet 12,7 mm med forholdsvis tung kule. Både .338 Lapua og for 
eksempel 12,7 mm MK 211 (begge Nammo-produserte patroner) brukes i tilsvarende 
skarpskytterrifler. Selv om både ammunisjonen og riflene ser forskjellig ut, kan 
bruksområdet for disse våpnene faktisk være nøyaktig det samme.  Om vi ser nærmere på 
de seks variantene av skarp ammunisjon64  i 12,7 mm, som Nammo i dag produserer, finner 
vi dessuten at typen patron har vel så mye å si som kaliberet for rekkevidden av prosjektilet. 
For eksempel har treningsammunisjonen 12,7 x 99 mm RR identisk sikkerhetsradius som 
7,62 x 51 mm NATO Ball65. 
 
Ser vi på de prinsipper som OSSE la til grunn i sin definisjon, ser vi at de vektlegger at 
våpenkategorien håndvåpen er intendert brukt av enkeltindivider som dødelige 
krigsinstrumenter.66 Ved siden av dette premisset sier OSSE at håndvåpen skal kategoriseres 
ved å inkludere pistoler, revolvere, karabiner, maskinpistoler, automatrifler og lette 
maskingevær.  FNs 1997-definisjon67 ramser opp de samme kategoriene, men legger til alle 
andre riflekategorier. I denne studien har vi valgt å legge FNs kategoriforståelse til grunn for 
vår håndvåpendefinisjon.  

                                                                 
62

 For eksempel FN-dokument A/58/138, side 14, punkt A “Definitions” bruker avgrensningen ”close or short 
range combat” og senere (inkluderer da også lette våpen i betegnelse av bruksområde) “relatively short 
distance”. Hva dette vil si i antall meter er umulig å fastslå ut fra samme kilde.  
63

 En “hard ladning” betyr at patronen fylles med relativt mye krutt I forhold hva som er mulig innenfor 
sikkerhetens grenser.  
64

 Skarp ammunisjon er definert under begrepsavklaringer på side 3 
65

 “Ball” begrepet er forklart under begrepsavklaringer på side 4 
66

 “OSCE document on small arms and light weapons”, 24. november 2000, side 5. 
67

 FN-dokument A/52/298, “”Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms”, side 6 
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Nammo-ammunisjon i kaliber  

5.56 x 45 mm NATO. Foto: Nammo 

 
 

 
Denne studiens definisjon av militær 

håndvåpenammunisjon: 
 

”All kruttdrevet ammunisjon mindre enn 
20 mm i kulediameter produsert for 

militært bruk i håndvåpen som pistoler, 
revolvere, karabiner, maskinpistoler, rifler, 

automatrifler og lette maskingevær, 
produsert for å opereres av ikke mer  

enn én person” 

 
Viktigst av alt er imidlertid at FN-definisjonen entydig definerer patroner68 som en del av 
håndvåpenbegrepet. Dette er i dag helt opplagt for de fleste, men tidligere har man som 
nevnt i kapittel 1 hatt en tendens til å overse ammunisjonskomponenten i 
håndvåpenproblematikken. Som et eksempel ser vi at det overnevnte OSSE-dokumentet 
nevner ammunisjon kun ved én anledning i løpet av sine 19 sider.   
 
Til denne studien velger jeg på denne bakgrunn å 
definere håndvåpenammunisjon som all 
ammunisjon produsert for alle våpenkategorier 
som er nevnt i FNs håndvåpendefinisjon av 1997, 
og som er produsert for å bli brukt av kun ett 
individ. Operativt defineres derfor 
håndvåpenammunisjon i denne studien som 
kruttdrevet ammunisjon i kaliber .22 inntil 20 mm, 
produsert for bruk i militære våpen som er ment å 
opereres av ikke mer enn én person.   
 
Nammo definerer sin 12,7 mm ammunisjon som mellomkaliberammunisjon. Nammo oppgir 
at det er en forretningsmessig årsak til dette.69 Av erfaring vet vi at dette ofte leder til en 
debatt om hvorvidt Nammos 12,7 mm bør oppfattes som håndvåpenammunisjon eller 
ikke.70 Samtidig har Nammo i kommunikasjon med rapportforfatteren definert denne 
ammunisjonen som håndvåpenammunisjon.71 Andre produsenter har valgt å ikke gjøre 
dette. Det eneste som betraktes som håndvåpenammunisjon i denne rapporten, som 
Nammo og andre våpenprodusenter selv ikke nødvendigvis anser som militær 
håndvåpenammunisjon, er denne 12,7 mm-ammunisjonen. Nammo-konsernets produksjon 
av 12,7 mm skjer på Raufoss og i Lapua i Finland. I tillegg produseres denne Nammo-
ammunisjonen på lisens i andre land og andre selskaper. Dette kommer vi tilbake til senere i 
dette kapittelet.  
 
Finkaliberdivisjonen i Nammo 
 
Nammos divisjon for håndvåpenammunisjon kalles ”Small 
caliber division”, her oversatt til finkaliberdivisjonen. I 
denne delen av Nammo produseres militær 
håndvåpenammunisjon fra 5.56 mm til 12,7 mm. Denne 
delen av konsernet går svært godt om dagen. 2006 var det 
beste året noensinne for divisjonen, både med tanke på 
inntekter og resultat. Dette året vokste divisjonens salg med 
hele 33 %. Konsernet forventer videre vekst i 
finkaliberdivisjon gjennom hele 2007.72  
 

                                                                 
68

 I dokumentet heter det: “Cartridges (rounds) for small arms” side 6, pkt 22 C) pkt i) 
69

 Dette kommer særlig tydelig frem i Nammos e-post av 16. januar 2008 
70

 Et eksempel på denne type debatt fikk vi under Kirkens Nødshjelps stormøte om norsk ammunisjonseksport 
29. mars 2006 i Kirkens Nødhjelps lokaler.  
71

 For eksempel i mail fra Nammo 16. januar 
72

 Nammo: ”Precision, People and Extreme Technology – Annual Report 2006”, side 36 
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Oversiktstabell over de mest vanlige Nammo-kalibrene, produksjonssted og bruksområde 
 

Kal 5.56 x 45 
mm 

7.62 x 39 
mm 

7.62 x 51 
mm 

8,6 x 70 mm 
(.338 Lapua) 

9 x 19 mm 12,7 x 99 mm 
(.50 BMG) 

 
Nor 

 
Ingen 
produksjon 

 
Ingen 
produksjon 

 
Ingen 
produksjon 

 
Ingen 
produksjon 

 
Ingen 
produksjon 

 
Skarpskytter- 
rifler og 
maskingevær 

 
Sve 

 
Automat- 
rifler  
 

 
Ingen 
produksjon 

 
Boltrifler og 
automatiske 
rifler 

 
Ingen 
produksjon 

 
Pistol og 
maskinpistol 

 
Ingen 
produksjon 

 
Fin 

 
Kun sivil 
variant av 
dette 
kaliberet 
 

 
Automat- 
rifler 

 
Boltrifler og 
automatiske 
rifler 

 
Skarpskytter- 
rifler 

 
Pistoler 
(sivilt) 

 
Skarpskytter -
rifler og 
maskingevær 

 

Særlig i det såkalte ”hjemmemarkedet” er etterspørselen i sterk vekst. Konkret betyr dette 
at det norske, svenske og finske forsvaret etterspør mer håndvåpenammunisjon fra Nammo 
enn tidligere. I tillegg vokser divisjonens nisjeeksport til militære mottakere.73  
 
Divisjonens hovedkvarter ligger i Tampere, Finland, mens divisjonens produksjonsfasiliteter 
er situert i Lapua (Finland), Vanäsverken (Karlsborg, Sverige) og Lapua GmbH (Schönebeck, 
Tyskland). Alle disse produksjonsfasilitetene, med unntak av Schönebeck, produserer militær 
håndvåpenammunisjon.74    
 

 
 
Nammos ammunisjonstyper 
 

Her følger en liten introduksjon til de vanligste stridskalibrene i dagens militære håndvåpen. 
Dette er alle kalibre som Nammo produserer for militært bruk, og disse kalibrenes 
utbredelse er gjennomgangstema i hele denne studien. Kalibrene som omtales her er også 
de mest vanlige NATO-kalibrene. I tillegg til disse kalibrene skal vi senere i studien fokusere 
på kalibrene 7.62 mm Kalashnikov og .338 Lapua. Disse kalibrene produseres også av 
Nammo, men bare i Finland. Kalibrene vil bli nærmere presentert i kapittel 5, mens de mest 
omsatte NATO-kalibrene presenteres her.   
 
Generelt sett kan vi si at den type håndvåpenammunisjon Nammo er mest kjent for å 
produsere er finkaliber ammunisjon i 5,56 mm og 7,62 mm. Særlig den panserbrytende 
håndvåpenammunisjon (såkalt AP-ammunisjon – forkortelse for ”Armour Piercing”), 
kortdistanseammunisjon (såkalt RR-ammunisjon – forkortelse for ”Reduced Range”) og 
mellomdistansesporingsammunisjon samt blyfri ammunisjon er velkjente Nammo-produkter 
i disse kalibrene.75  
 

                                                                 
73

 Ibid.  
74

 At Nammo i Schönebeck kun produserer håndvåpenammunisjon til sivil bruk ble avklart i mail fra Nammos 
informasjonsdirektør Sissel Solum til rapportforfatteren den 22. oktober 2007.  
75

 Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forenings produksjonsdatabase for sine medlemmer, se Fsi på: 
http://www.fsi.no/cgi-bin/fsi/imaker?id=864#matrix, besøkt av forfatteren 10.09.07, kl 10.10.     

http://www.fsi.no/cgi-bin/fsi/imaker?id=864#matrix
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Foto fra Nammos hjemmesider 

 
Bilde av et 

pistolmagasin ladet 
med 9 mm Parabellum. 

Bildet er hentet fra 
Nammos hjemmesider 

 

7,62 x 51 mm NATO 
 
Dette er en patron som ble utviklet på 1950-tallet, og ble NATOs første standardiserte 
ammunisjon. Dette kaliberet er en amerikansk oppfinnelse og er ingen komplisert patron. 

Kaliberet er svært likt det over hundre år gamle kaliberet 30-06 
Springfield.76 7,62 x 51 NATO er på mange måter en 30-06 med 
nedkortet hylse fra 62 til 51 mm. Dette er et kraftig kaliber etter 
dagens vestlige standard, og vil fases ut til fordel for det 
vesentlig lettere - men også langt svakere - kaliberet 5,56 x 45 
NATO. Det er imidlertid ekstremt mange automatrifler i omløp i 
verden i dag som er produsert for å avfyre den gamle 7,62 x 51 
mm NATO-ammunisjonen. Blant verdens mest utbredte militære 

håndvåpen finner vi blant annet den belgiske FN FAL og den tyske automatrifla G377. Begge 
disse automatriflene er laget for å avfyre denne NATO-standardiserte ammunisjonen.   
 
Som vi ser av bildet over er denne type militær håndvåpenammunisjon fargemerket på 
tuppen av kula. Ifølge gjeldende NATO-standard for denne merkingen skal fargen påføres 
minst 6 mm ned fra kulespissen, men aldri dekke kulas overflate.78 Fargekombinasjonen 
forteller oss noe om ammunisjonens kulekonstruksjon, og dermed også bruksområde for 
ammunisjonen. I forhold til standardkulene som brukes i denne NATO-ammunisjonen 
indikerer rød sporingsammunisjon, sort panserpenetrerende, sølv panserpenetrerende 
brannsats, gul observing, og blå er tegnet for brannsatsammunisjon. Alminnelig NATO Ball 
(helmantlet skarp ammunisjon) har ingen farge på kulespissen.    
 
Nammo produser all sin ammunisjon i kaliber 7,62 x 51 mm NATO på i Vanäsverken i 
Karlsborg i Sverige. Tidligere ble denne typen ammunisjon også produsert på Raufoss, men 
produksjonen ble innstilt rundt år 2000. Det norske forsvaret bruker denne ammunisjonen i 
sine AG-3 gevær, og handler hoveddelen av sin ammunisjon i dette kaliberet fra den nevnte 
Nammo-fabrikken i Sverige.  
 
9x 19 mm Luger/Parabellum 
 
Som allerede nevnt er 9 mm et vanlig kaliber for pistoler. Av de 
forskjellige 9 mm ammunisjonen for pistol er 9 x 19 mm 
Luger/Parabellum den vanligste typen. Navnet Luger kommer av at 
ammunisjonen opprinnelig ble laget for en automatisk pistol av merket 
Luger. Som oftest benevnes kaliberet imidlertid heller som 9 mm 
Parabellum, noe som har en mer poetisk forklaring. Navnet Parabellum 
kommer fra den latinske frasen ”Si vis pacem, para bellum”, som betyr 
”ønsker du fred, forbered deg på krig”, og Parabellum-navnet spiller 
dermed på å planlegge krig. Det var Deutsche Waffen und 
Munitionsfabrik79 som i sin tid fant på Parabellum-begrepet, og som 
introduserte denne benevnelsen i forhold til sin telegrafadresse som da ble ”Parabellum 

                                                                 
76

 Grunnen til at dette kaliberet heter 30.06 er fordi diameteren på kula er .30 tommer (identisk med 7,62 mm), 
og .06 benevner at Springfield satt denne patronen i produksjon i 1906.   
77

 For mer informasjon om utbredelsen av disse; se kapittel 4 
78

 NATO document AOP-2 (B) ”The identification of ammunition”, pkt 402 
79

 DWM var operative i Berlin fra 1897 til 1945. (Ian V. Hogg 1999: ”Military Small Arms Data Book”, side 13) 
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5.56 x 45 i forskjellige varianter Foto: Nammo 

 

Berlin” fra år 1900.80 Etterhvert ble begrepet knyttet til to av selskapets store suksesser, 9 
mm Luger-ammunisjon og deres Parabellum-maskinpistol. Tysklands militære har brukt 
denne ammunisjonen helt siden 190481, og Parabellum-begrepet har siden den tid blitt 
hengende igjen som benevnelse på ammunisjonen til 9 mm maskinpistoler.82  
 
Denne type ammunisjon er i dag verdens mest utbredte for håndvåpen og maskinpistoler. 
Selv om 9 mm Parabellum kom sent inn på det amerikanske markedet83, er kaliberet i dag 
det mest brukte i USA – både i politiet, militæret og det sivile.84 De aller fleste militære 
styrker over hele verden bruker i dag 9 mm Parabellum. Denne ammunisjonen er blitt 
standard for både pistoler og maskinpistoler i NATO. USA valgte kaliberet som sin standard i 
198585, og amerikanske ammunisjonsprodusenter produserer i dag dette kaliberet i et utall 
forskjellige ladninger.86      
 
5.56 x 45 NATO 
 
Denne patronen ble NATOs andre standard for automatrifler i 1980.87 Opprinnelig ble denne 
ammunisjonen utviklet for Armatile AR-15-geværet i 1960 og 1961. Denne automatrifla ble 
imidlertid videreutviklet til det som i dag er kjent som M-16, tilpasset nettopp denne 
ammunisjonen. Da den amerikanske hæren adopterte M-16 som sin standard automatrifle i 
1964, ble denne ammunisjonen ansett som en vesentlig forbedring i krigføringen i Vietnam. 
5.56 x 45 mm NATO er mye mindre, og dermed lettere å bære med seg enn tidligere 
rifleammunisjon, noe som er svært vesentlig når man belager seg på å skyte mange skudd og 
samtidig være mobil i ulendt terreng, slik som amerikanerne var avhengige av i 
Vietnamkrigen.     
 
Dette kaliberet har hatt mange standardkuler 
gjennom tidene. Kula som i dag er NATO-standard 
ble i 1980 utviklet av den belgiske 
storprodusenten FN Herstal under navnet SS 109. 
Denne kula har en kulevekt på 62 grain88 (som ikke 
tilsvarer mer enn 41 % av vekten til standardkula i 
7,62 x 51 mm NATO)89, og er en velstudert og 
velutviklet kule. I dag refereres denne ammunisjonen ofte til som M885, som er den 
amerikanske betegnelsen. Den sivile versjonen av dette kaliberet er .223 Remington. Denne 
runden er basert på den originale 55 grains-kula i 5,56 x 45 mm NATO. Jaktvåpen i dette 
kaliberet har derfor som oftest en annen riflestigning enn de militære våpnene produsert for 
5.56 x 45 NATO.90     
 
 
 
                                                                 
80

 Ian V. Hogg 1999: ”Military Small Arms Data Book”, side 7 
81

 Cartridges of The World, 11th edition, side 295 
82

 Ian V. Hogg 1999: ”Military Small Arms Data Book”, side 7 
83

 Den første amerikanskproduserte pistolen som var kammeret for 9 x 19 mm var Colt Commander fra 1951.  
84

 Cartridges of The World, 11th edition, side 295 
85

 Da Beretta Modell 92 F, kalt M 9 i USA, ble antatt som standard våpen for US Army.    
86

 Cartridges of The World, 11th edition, side 295 
87

 Cartridges of The World, 11th edition, side 353 
88

 Måleenheten grain er forklart under begrepsavklaringer på side 3 
89

 Greenhill Military Small Arms Data Book, side 275 og 276 
90

 Ladeboka, 6. utgave, side 155 
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Dette er Nammos 12,7 x 99 mm SRTA runde 

(treningsammunisjon) Foto: Nammo   

 
Her ser vi fra venstre 12,7 x 99 mm, 300 
Winchester Magnum, 7,62 x 51 mm, 7,62 x 39 
mm, 5,56 x 45 mm og 9 mm 
 
  
 
 

 

Kaliber 12,7 x 99 mm, også kalt .50 Browning(BRG) 
 
Dette er det eneste kaliberet denne studien tar for seg som Nammo faktisk produserer i 
Norge. Nammo har som forklart tidligere valgt å ikke legge produksjonen av 12,7 mm (på 
amerikansk kalles dette kaliber .50) til sin divisjon for finkaliberammunisjon. På tross av 
dette bør altså ammunisjonen forstås som håndvåpenammunisjon. Dette er et poeng man 
må være observant på i forhold til hva som omtales som håndvåpenammunisjonseksport når 
det refereres til omsetning i Nammos divisjoner.  

 
Når det gjelder debatten om hva som defineres som et 
håndvåpen, gir Raufoss-ammunisjonen i 12,7 mm svært 
god empiri for å støtte opp om denne studiens definisjon. 
Raufoss-ammunisjonen i kaliber .50 er særlig godt kjent 
og utprøvd av USAs styrker. Ifølge dem er Raufoss 
ammunisjonen i 12,7 x 99 mm MP91 blant den mest 
presise ammunisjonen man kan kjøpe i dette kaliberet.92 
Dette er grunnen til at denne ammunisjonen ofte brukes i 
skarpskytteres rifler. Rifler som dette er igjen anerkjent 
som et håndvåpen av de aller fleste.  
 
Det er ingen fundamental forskjell på bruksområdet til for eksempel skarpskytterriflene 
Barrett Model 82A1, og M40A1. Den førstnevnte riflen skyter 12,7 mm og er arvtageren til 
den sistnevnte som skyter 7,62 mm, som riflen US Marine Corps sniper. Måten våpnene 
opereres på er lik, og bruksområdet er i utgangspunktet det samme, selv om arvtakeren har 
utvidet dette til en viss grad. Dette er uansett noe man forventer av alle teknologiske 
generasjonsskifter. En laptop sluttet ikke å være en laptop når blåtannteknologi og trådløst 
nettverkskort ble tilført nye laptoper, og det samme prinsippet burde også gjelde for 
håndvåpen. En rifle er i dette tilfellet ikke mer enn en rifle, selv om den ene er større enn 
den andre.   

 
Når det gjelder skarpskytterrifler ser vi i økende grad at 
militære går over fra 7,62 mm og lignende kalibre til det 
langt kraftigere kaliber .50. Blant de militære riflene i 
dette kaliberet ser vi at disse er utviklet siden 1980-tallet. 
I håndvåpensammenheng betyr dette at rifler i kaliber 
12,7 x 99 mm er relativt nye. De riflene som allerede er 
blitt klassikere i dette kaliberet er dermed fortsatt 
moderne i håndvåpensammenheng. Eksempler på slike 
klassikere er; Barret M90 (199093), MACS sniper (1995), 
Harris M87 og M92 Sniper (1992 og 1995), Helenius APH 
RK 97 (1995) PGM Hecate II (1993) og Robar RC 50 
(1980).94 Denne type gevær har på 2000-tallet bredt 
kraftig om seg, og for eksempel Barret M82A1 brukes i 

dag av 17 nasjoners hærer. Per 2003 hadde Barret solgt over 1 500 rifler av denne 

                                                                 
91

 Det refereres her til den såkalte Multi Purpose (MP) ammunisjonen som Nammo lager på Raufoss 
92

 Andrew Tillman ”Sniper rifles – maximum havoc for minimum expenditure”, 2003 
93

 Årstallet i parentes forteller når våpenet ble satt i produksjon  
94

 Ian V. Hogg 1999: ”Military Small Arms Data Book”, side 202 
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En kasse med 12,7 mm fra Raufoss. Foto: Nammo 

 

modellen.95 Prisen på en slik rifle er omtrent lik prisen av et tungt maskingevær i kaliber 7,62 
x 51 NATO, og oppleves slik sett som billig i forhold til skaden de kan påføre både kjøretøy og 
mennesker på ekstremt lange hold.96        
 
Nammos produksjon av håndvåpenammunisjon 
 
Hos Nammo kan en lot variere fra 10 000 til 
1 000 000 skudd. Det finnes med andre ord 
ingen faste regler på hvor stor en standard 
størrelse på et produksjonsparti av militær 
håndvåpenammunisjon fra Nammo skal være. 
Det er flere variabler som bestemmer 
størrelsen på en slik lot, blant annet 
kaliberstørrelsen, komponenter, kostnader og 
kunder.97 Ifølge Nammo kan også 
produksjonsvolumet av denne type 
ammunisjon variere sterkt fra år til år.98  

I det neste skal vi gjennomgå Nammo-konsernets kjente produksjonsfasiliteter for 
produksjon av militær håndvåpenammunisjon. Da Nammo velger å hemmeligholde 
informasjon99 om sin lisensierte produksjon100, kan det ikke garanteres for at denne 
opplistingen er uttømmende. Selv om selskapet bekrefter at endel av den lisensierte 
produksjonen av deres ammunisjon finner sted, har de hittil ikke villet gi noen fullstendig 
oversikt denne type produksjon.  

Utenriksdepartementet rapporterer på sin side om inngåtte avtaler om lisensiert produksjon 
i sine eksportkontrollmeldinger, men denne informasjonen er heller ikke tilstrekkelig for å 
kunne gi en fullstendig oversikt over den lisensierte produksjonen av Nammo-ammunisjon.  

Hele 60–80 % av militære håndvåpen produseres på lisens101, men det er svært vanskelig å gi 
noe tilsvarende tall for militær ammunisjonsproduksjon. Ammunisjonsproduksjonen er langt 
mer uoversiktlig enn håndvåpenproduksjonen, og det er særlig vanskelig å få innsyn i den 
lisensierte produksjonen av ammunisjon.  

 
 
 
 

                                                                 
95

 Andrew Tillman ”Sniper rifles – maximum havoc for minimum expenditure”, 2003 
96

 Denne type grovkalibrede rifler er laget for å skyte på hold opp til 15 – 1600 meter. Mer alminnelige 
infanteristrifler (slik som AK-47, AG3 eller M16), er ikke beregnet for å skyte på hold over 100 til 200 meter.  
97

 Samtale med Nammos informasjonsdirektør Sissel Solum, 9. oktober 2007 
98

 Telefonsamtaler med informasjonsdirektør Sissel Solum 5. , 9. og 10. oktober 2007 
99

 Forfatteren har gjentatte ganger forsøkt å innhente fullstendig informasjon om denne lisensierte 
produksjonen fra Nammo uten at selskapet har villet redegjøre for den totale produksjonen av denne typen. 
Det samme har journalister fra Norwatch, Dagbladet, Ny Tid og Klassekampen forsøkt å få frem de siste fire 
årene uten hell. Samtidig hevder Nammo at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om at selskapet 
hemmeligholder informasjon om lisensiert produksjon av deres ammunisjon (senest uttalt i e-post av 17.01 
2008). 
100

 Lisensiert produksjon er forklart under ”begrepsavklaringer” på side 3 
101

 Small Arms Survey 2005 oppgir at 60 – 80 % er produsert på lisens.  
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Nammo-ammunisjon i Norge  
 
På Raufoss produseres Nammos 12,7 mm ammunisjon.102 Nammo produserer seks 
forskjellige typer skarp militær ammunisjon i 12,7 x 99 mm. I tillegg produseres tre typer 
øvingsammunisjon i dette kaliberet. Nammos absolutt mest kontroversielle 
ammunisjonsproduksjon er en spesiell brannsatsammunisjon i dette kaliberet, som oftest 
referert til som MK 211.  
 
MK 211 er egentlig en amerikansk typebetegnelse på hva man i Norge kaller NM140. Da det 
har vært endel forvirring om dette, er det også på sin plass å påpeke at MK 211-
ammunisjonen ikke er et prosjektil, men en hel patron. Korrekt kaliberdefinisjon er 12.7 x 99 
mm eller .50 BMG. Debatten om denne ammunisjonen dreier seg kort forklart om hvorvidt 
denne ammunisjonen er en illegal dum-dum-ammunisjon eller ikke.103  
 
En slik dum-dum-effekt innebærer at mennesker som blir skutt påføres uakseptabelt store 
skuddsår, ifølge internasjonal rett. Det eksisterer av denne grunn en policy fra norske 
myndigheter om at ammunisjonen ikke skal brukes mot mennesker104, og fra Nammos side 
reklameres det bare for kula i forhold til anti-materiell bruk av ammunisjonen. Brukerne av 
denne ammunisjonen, slik som australske og amerikanske militære, er imidlertid av en 
annen oppfatning når det gjelder ammunisjonens bruksområde, noe vi kommer tilbake til i 
neste kapittel. Uansett har denne saken skapt mye samfunnsdebatt de siste fire årene. I 
2004 fremmet SV et privat lovforslag105 om å forby eksport av nettopp denne 
ammunisjonen. Lovforslaget ble nedstemt.  
 
Nammo-ammunisjon i Sverige 
 
Nammo har fire fabrikker i Sverige.106 Av disse er det Vanäsverken AB som driver produksjon 
av håndvåpenammunisjon.107 Denne fabrikken ligger i Karlsborg og har produsert 
ammunisjon siden 1878. På Vanäsverken AB utvikler og produserer Nammo 
håndvåpenammunisjon for det militære markedet i kalibrene 5.56, 7.62 og 9 mm.108 
Fabrikken har i dag 220 ansatte109. Nammos produksjonsenheter i Sverige hadde pr 31.12.06 
377 ansatte til sammen.110   
 
Produksjonen av 9 mm Luger, som produseres på Vanäsverken AB, har dette en viss historisk 
sammenheng med produksjonen og utbredelsen av den svenske maskinpistolen Carl Gustaf. 
Dette er et våpen som er utviklet i flere modeller siden 1945, alle i kaliber 9 mm Luger - 

                                                                 
102

 Nammo’s egne nettsider: http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=149, besøkt av 
forfatteren 10.09.07, kl 11.15    
103

 Dum-Dum-effekten er forklart under begrepsavklaringer på side 4 
104

 Et godt eksempel på UD-argumentasjon i forhold til dette finnes her: Dokument nr. 15 (2002-2003), 
Spørsmål nr. 264, datert 29.01.2003  Fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren. Besvart  05.02.2003 av 
utenriksminister Jan Petersen (H), se: http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=26223  
105

 Dokument nr. 8:33(2003-2004): ”Privat forslag fra stortingsrepresentantene Kjetil Bjørklund, Bjørn Jacobsen, 
Magnar Lund Bergo og Hallgeir H. Langeland” 
106

 Se: http://www.nammo.com/templates/SubsidiariesIntro.aspx?id=144  
107

 Ibid 
108

 Nammos egne nettsider: http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=249, besøkt av forfatteren 
10.09.07, kl 09.24.     
109

 Se under ”Vanäsverken/Karlsborg” på: http://www.nammo.se/ , besøkt av forfatteren 24.09.07, kl 13.50.     
110

 Forsvarsindustriforeningens årsrapport side 1, tilgjengelig på: 
http://www.defind.se/presentation/Statisik%20f%F6retag%202007.pdf 

http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=149
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=26223
http://www.nammo.com/templates/SubsidiariesIntro.aspx?id=144
http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=249
http://www.nammo.se/
http://www.defind.se/presentation/Statisik%20f%F6retag%202007.pdf
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kaliberet som i dag kalles 9 mm NATO. Mellom 1945 og 1964 ble maskinpistolen produsert i 
Sverige, og fra 1965 til 1974 på lisens i Egypt, og våpenet har også blitt produsert på lisens i 
Indonesia.111  
 
Carl Gustaf-modell M 45 ble satt i produksjon i 1954, og er fortsatt i bruk i det svenske 
forsvaret. Minst 300 000 maskinpistoler av denne typen er produsert. Maskinpistolen har 
også vært produsert i USA av Smith & Wesson under navnet Model 76, og av MK Arms 
Company under navnet Mk- 760. Den svenske maskinpistolen har dermed blitt standardisert 
for det militære i Sverige, USA, Egypt, Indonesia, Chile, Irland, Estland og Sør- Vietnam. 
Våpenet er blant annet blitt brukt under Kongo- krisen, Vietnam-krigen og i arabisk/israelske 
konflikter. Siden dette våpenet har vært standard maskinpistol for det svenske forsvaret fra 
1945 til mars 2007112, har ammunisjonsmarkedet for 9 mm i Sverige vært avgjørende for 
ammunisjonsproduksjonen på Vanäsverken inntil nylig.  
 
Generelt sett kan man si at den moderne soldats feltutrustning, som er langt mer effektiv 
mot beskytning enn tidligere, gjør at maskinpistoler i 9 mm i fremtiden vil erstattes av 
automatvåpen i kalibre med langt større penetrerende effekt, som for eksempel 5,56 x 45 
NATO. Maskinpistolen er derfor i dag utdatert for det svenske forsvaret grunnet deres 
overgang til AK 5-geværet i kaliber 5,56 x 45 mm NATO. Det er ikke lenger et behov for en 
egen maskinpistolutrustning ved siden av denne korte og langt mer moderne 
helautomatiske automatriflen.  
 
Dette påvirker igjen Nammos ammunisjonsproduksjon i Vanäsverken. Nammo har ikke levert 
9 mm ammunisjon til det svenske forsvaret på ti år, ifølge selskapet selv.113 Dette betyr at all 
produksjon av militær 9 mm ammunisjon på Vanäsverken i dag blir eksportert.  
 
Nammo-ammunisjon i Finland  
 
I Finland produserer Nammo håndvåpenammunisjon i kalibrene .223 Remington, 7.62 x 39 
mm Kalashnikov, 7.62 x 52 mm R, .338 Lapua og 12,7 x 99 mm. Kalibrene 7.62 x 39 mm og 
.338 produseres utelukkende på de finske fabrikkene innad i Nammo-konsernet.114  
 
I Finland har Nammo et datterselskap som heter Lapua Oy, et salgskontor i Tampere, samt to 
produksjonsenheter. Disse produksjonsenhetene kalles Lapua Site og Vihtavori Site. Den 
nordligste av disse (som ligger utenfor Lapua by), produserer hovedsakelig 
håndvåpenammunisjon til sivilt bruk og politiet. Nammos finskproduserte 12,7 mm militære 
ammunisjon produseres imidlertid også her. Lapua-fabrikken i Vihtavuori produserer 
mellomkaliberammunisjon (blant annet håndgranater), men er ikke spesialisert på militær 
håndvåpenammunisjon. I Tampere driver man hovedsakelig med salg og ledelse av 
finkaliberdivisjonen i Nammo.  
 
 
 
 
 
                                                                 
111

 De egyptiske og indonesiske variantene kalles ”Port Said” 
112

 Brukes fortsatt av det svenske heimvernet og svensk politi. 
113

 Opplyses av Nammo i e-post av 16. januar 2008 
114

 Samtale med Tonni Tuuri i Nammos finkaliberdivisjon i Tampere, 1. oktober 2007. Informasjon er også 
supplert av Nammos informasjonsdirektør pr e-post 16. Januar 2008.  
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Nammo-ammunisjon i Tyskland  
 
Nammo-konsernet har to fabrikker i Tyskland. Disse er Lapua GmbH i Schönebeck og Nammo 
Buck i Pinnow. Den sistnevnte fabrikken driver kun med demilitarisering.115  
 
Lapua GmbH spesialiserer seg på randavfyrt .22 ammunisjon og hagleammunisjon. All 
ammunisjon produsert på denne fabrikken er utelukkende produsert for sivilt bruk.116  
 
Nammo-ammunisjon i USA     
 
Det amerikanske forsvarsmarkedet er viktig for Nammo. Når det gjelder 
håndvåpenammunisjon er det hovedsakelig Nammos panserbrytende håndvåpen-
ammunisjon og 12,7 mm som amerikanerne etterspør militært. Nammo Inc. i Washington 
DC er konsernets viktigste salgskontor for denne handelen.117 I forhold til USA er det også 
bekreftet av Nammo at Winchester OIin har lisens på produksjon av ammunisjonen 
MK211.118 Forholdet til USA er altså nært med tanke på lisensiert produksjon.  

Winchester Olin er verdens største produsent av militær håndvåpenammunisjon.119 
Winchester har som kjent en lang historie, og selskapet har blitt kjøpt og solgt endel ganger.  

I 1931 ble selskapet slått konkurs, men ble kjøpt opp av et fransk selskap, noe som førte til at 
selskapet ble en del av den belgiske våpengiganten Fabrique National (FN) Herstal. I dag eier 
det amerikanske selskapet Olin retten til varemerket Winchester, og derav navnet 
Winchester Olin. Dette selskapet produserer militær håndvåpenammunisjon både til 
infanterister og monterte våpensystemer. Dette går både til eksport og til det amerikanske 
forsvaret.120 Selskapet vil imidletid ikke oppi hvilke land denne eksporten dreier seg om.  

Nammofabrikken Vanäsverken AB (i Sverige) fikk i 2005 en bestilling fra USA på hele 8,8 
millioner USD på levering av panserbrytende ammunisjon i kaliber 5.56 x 45 mm NATO og 
7,62 x 51 mm NATO. Det ble forhandlet om lisensiert produksjon av denne ammunisjonen i 
USA, og produksjonen skulle ferdigstilles innen 30. oktober 2009. 121. Den lisensierte 
produksjonen ble det imidlertid ikke noe av, selv om kontrakt om levering ble inngått.122 
Saken er likevel en god illustrasjon på at Nammo tydeligvis ikke er fremmed for å utvide den 
lisensierte produksjonen av Nammo-ammunisjon i USA.   

                                                                 
115

 Samtale med Sissel Solum, informasjonsdirektør i Nammo, 22.10 2007      
116

 Nammos nettsider: http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=152, besøkt av forfatteren 
10.09.07, kl 09.24.      
117

 Nammos nettsider: http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=153 besøkt av forfatteren 
10.09.07, kl 09.24, samt e-post fra Nammo 16. januar 2008. 
118

 Blant annet anerkjent av Nammo konsernets direktør ved fremleggelse av selskapets årsresultat i Oslo 24. 
april 2007.   
119

 Small Arms Survey 2003, tabell 1.4, se tabellen gjengitt i Vedlegg II 
120

 Selskapets årsrapport for 2006, tilgjengelig på edgar-online, se: http://sec.edgar-
online.com/2006/03/03/0001193125-06-044128/Section2.asp  
121

 Defence Industry Dailly; ”USA pays 8,8 million USD to Swedish firm for armor piercing bullets”, 02.11.2005 
122

 E-post fra Nammo 16. januar 2008 
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http://sec.edgar-online.com/2006/03/03/0001193125-06-044128/Section2.asp
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Kilde: Utenriksdepartementets Stortingsmeldinger om eksportkontroll fra 2002 til og med 2007xx   
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Som du kan lese av diagrammet nedenfor er den norske våpen- og ammunisjonseksporten til 
USA i ekstrem vekst. Ammunisjonssiden av denne statistikken står Nammo nærmeste alene 
om. Vi ser av diagrammet at særlig 2003 var et ekstremt vekstår. Dette året vokste 
eksporten med hele 132 %, noe som først og fremst skyldes USAs illegale angrep på Irak. 
Nammo leverte ammunisjon som skulle brukes i dette angrepet av både USA, Australia og 
Storbritannia.  

 
 
Nammo-ammunisjon produsert i Polen: MESKO  
 
MESKO er en 83 år gammel bedrift som har produsert store mengder våpen gjennom tidene. 
MESKO eies 100 % av den polske stat.123 Selskapet produserer i dag militær 
håndvåpenammunisjon for revolvere, pistoler, rifler og mitraljøser.124 Nammo har en avtale 
med det polske selskapet, som er situert i Skarysko-Kamienna, om produksjon av Nammo-
ammunisjon.  
 
Denne avtalen har virket siden 2005, og angår både demilitarisering av gammel ammunisjon 
og produksjon av ny mellom- og grovkalibret ammunisjon for det polske militæret. Som følge 
av avtalen får MESKO produsere ammunisjon i kalibrene 12,7 mm, 20 mm og 30 mm.125 Den 
samlede verdien av all ammunisjonsproduksjonen på MESKO var 70,96 millioner euro i 
2006.126  
 
Av denne ammunisjonen er det kun 12,7 mm som er relevant for denne studien, da 20 mm-
ammunisjonen er mitraljøseammunisjon for fly. Ammunisjonen 12,7 mm er imidlertid en 

                                                                 
123

 Defence Systems Daily; ”Western European industry jigsaw”, oppdatert pr 31.05.2005, tilgjengelig på: 
http://defence-data.com/ripley/pagerip1.htm  
124

 MESKOs hjemmesider, se: http://www.mesko.com.pl/index_ang.htm 
125

 Polish Defence Industry, No 3/ juni 2005, ISSN 1732-2103 
126

 Gazeta Podatnika, “MG: Dotychczas zawarto umowy offsetowe o wartości 8,3 mld $”, Nr 228/07, publisert 
16.05 2007 
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MP-ammunisjon, tilsvarende den omdiskuterte MK 211-runden. Forskjellen på MK 211 og 
den polske varianten er at den polske også har en sporlysfunksjon. Typebetegnelsen på 
denne ammunisjonen er 12,7 x 99 mm MP – T.127 I polske medier kan det se ut som om 
MESKO i 2006 også produserte treningsammunisjon i samme kaliber for kortdistanse, den 
såkalte 12,7 x 99 RR–T-runden.128  
 
Avtalen som ligger til grunn for det meste av Nammos ammunisjonsproduksjon i Polen er en 
gjenkjøpsavtale med Lockheed Martin. Denne gjenkjøpsavtalen var i 2005 verdsatt til 876 
millioner USD, en enorm sum som skyldes Polens innkjøp av F-16 fly. I denne flypakken ligger 
også finansiell støtte fra Lockheed Martin for deres samarbeid med det polske forsvaret om 
produksjon av en rekke ammunisjonstyper.129  
 
MESKO samarbeider forøvrig på tilsvarende måte (grunnet en gjenkjøpsordning) med det 
israelske selskapet RAFAEL om produksjon av blant annet anti-tank-raketter.130  

Nammo-ammunisjon produsert på lisens i Malaysia 

I september 2002 undertegnet Nammo en større samarbeidsavtale med det malaysiske 
selskapet SME Ordnance SDN. BHD, forkortet SMEO. Denne avtalen omtales som langvarig, 
og gjelder produksjon av 25 mm ammunisjon for de malaysiske panservognene av typen ACV 
300. Ammunisjonen er av typen 25 x 137 mm MP-SD-T MK2. Dette er den eneste 
ammunisjonstypen disse stridsvognene utrustes med utenom den amerikanske 
ammunisjonen W-APFSDS-T, som produseres av General Dynamics Ordanance System (GD-
OTS). Nammos samarbeidsavtale med SMEO er derfor også et strategisk samarbeid med 
Nammo-partneren General Dynamics. I tillegg produseres Nammos 12,7 mm ammunisjon på 
lisens i SMEO. 25 mm defineres som kjent ikke som håndvåpenammunisjon i denne studien, 
og vi skal derfor forholde oss utelukkende til den lisensierte produksjonen av 12,7 mm-
ammunisjonen i Malaysia.   
 
Det malaysiske selskapet het tidligere Syarikat Malaysia Explosive Sdn Bhd, men skiftet navn 
til SMEO i 1993. De har lenge samarbeidet med store vestlige krigsmateriellprodusenter, 
blant annet Dynamit Nobel siden 1969. SMEO er i dag det eneste selskapet i Malaysia som 
driver lisensiert produksjon av ammunisjon.131 Når det gjelder selskapets militære 
håndvåpenammunisjon leverer SMEO stridsammunisjon i 9 mm Parabellum, 5,56 x 45 mm 
NATO, 7,62 x 51 mm NATO og ikke minst 12,7 x 99 mm. Det er altså denne siste 
ammunisjonen som knytter SMEOs bånd til Nammo og Norge.  
 
Nammo-samarbeidet innebærer overføring av teknologi og know-how fra Nammo til 
Malaysia. Nammo forteller i en pressemelding fra 2002 at den avtalen de har med det 
malaysiske forsvaret som gir landet tilgang på Nammos 12,7 mm MP runde, er av en 
langsiktig karakter.132 Ifølge SMEOs hjemmesider produserer selskapet 12,7 mm ammunisjon 
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i alle varianter, noe som uansett forteller oss at dee ikke bare produserer øvingsammunisjon 
for den velkjente MP-runden.  
 

I 2003 kunne NorWatch avsløre at MK 211-ammunisjon fra Nammo har vært tilbudt sammen 
med en ny skarpskytterrifle produsert av tsjekkiske Skoda Export. NorWatch har også 
fremskaffet opplysninger som viser at deler av produksjonen er satt bort til Malaysia, 
muligens for å omgå det internasjonale distribusjonsregimet som alle NATO-land er en del 
av. Nammo-direktør Johs Nordheim uttalte: ”Vi har samarbeid med enkelte land hvor vi 
leverer en komponent og det enkelte land ferdigstiller produktet. Det er en slik avtale vi har 
med Malaysia”133.  
 
Den lisensierte produksjonen av Nammo-ammunisjon i Malaysia er i det hele tatt en god 
forklaring på hvorfor den norske eksporten av ammunisjon, inklusive eksporten av 
komponenter til ammunisjon, har blitt så stor til Malaysia de senere år. I 2006 ble det 
innvilget eksportlisenser for ammunisjonskomponenter fra Norge til en verdi av hele 5,7 
millioner, noe som gjør Malaysia til den fjerde største mottaker av 
ammunisjonskomponenter fra Norge.134 Slikt tyder som oftest på nært industrisamarbeid. 
SMEO og Nammo synes forøvrig også å ha intensjoner om å utvikle sitt samarbeid videre i 
tiden som kommer.    
 
Generelt om norsk krigsmateriellindustri og deres manglende åpenhet 
  

Nammo vil ikke oppgi nøyaktig hvilke land konsernet eksporterer sin militære 
håndvåpenammunisjon til. Konsernet hevder imidlertid at kundene hovedsakelig er NATO-
land og EU-land. Nammo ønsker heller ikke å oppgi hvilke kvanta de produserer av hvilke 
håndvåpenammunisjonskalibre.135 Denne type hemmelighold kan være vanskelig å forstå for 
allmennheten, og jeg vil derfor bruke litt plass her til å vise bakteppet for Nammos 
manglende åpenhet om forhold som er relevant for denne studien.  

Krigsmateriellindustrien er en svært lukket næring fordi krigsmateriellmarkedet selv er 
lukket med svært begrenset konkurranse. Med bare én legal kunde pr. nasjon (dvs. 
forsvarsmakten i vedkommende land), og ofte bare én eller et fåtall konkurrerende 
krigsmaterielleverandører i hvert land, er de militære markedene svært forskjellig fra de 
sivile.  

Krigsmateriell har dessuten lang levetid og høy kompleksitet, noe som gjør at 
enkeltkontrakter kan innbære avtaler om levering av deler og oppgraderinger i flere tiår 
fremover i tid. Slik sett trenger heller ikke industrien nødvendigvis mange kunder for å 
overleve.  

Krigsmateriellmarkedet er preget av sterk nasjonal kontroll, og en innkjøpspraksis som 
favoriserer egen forsvarsindustri. Det ligger ofte sikkerhetspolitiske vurderinger bak dette 
ettersom egen forsvarsindustri anses å være viktig i forhold til å opprettholde nasjonal 
handlefrihet. Stater etablerer derfor ordninger som gjør det mulig å favorisere egen industri, 
for eksempel gjennom en eller annen form for gjenkjøpsordning.  

                                                                 
133

 David Stenersen ” Produseres i Malaysia, pushes i Latin-Amerika, selges på nettet, brukes mot mennesker”, 
NorWatch, 01.07.2003. Se: http://www.justmake.no/kunder/norwatch/index.php?artikkelid=1157&back=1 
134

 Stortingsmelding 33 (2006-2007), tabell 7.3, side 36 - 44 
135

 Vi kommer tilbake med en grundig analyse av Nammos faktiske eksport i denne studiens kapittel 5 

http://www.justmake.no/kunder/norwatch/index.php?artikkelid=1157&back=1


 

  41 
 

I de senere år har vi sett en økning i bruken av gjenkjøp i Europa fordi statene i større grad 
har måttet gå utenfor sitt eget land for å anskaffe nye systemer. Reell konkurranse 
begrenses også av at krav og spesifikasjoner favoriserer utviklingsarbeider gjort av egen 
industri. Særlig USA, men også andre ledende krigsmateriellprodusenter, har etablert svært 
restriktive regimer for teknologioverføring. Denne tilbakeholdenheten medfører at enkelte 
teknologier ikke er kommersielt tilgjengelige. Selv om USA ikke benytter gjenkjøp, innebærer 
loven om å kjøpe amerikansk (Buy American Act) favorisering av egen forsvarsindustri.136 

Gjenkjøp praktiseres imidlertid i de fleste land av sikkerhetspolitiske, industripolitiske og 
distriktspolitiske hensyn, og kan dermed innebære en fordyrelse av materiellet som 
anskaffes. I Soria Moria-erklæringen sier den norske regjeringen at det i større grad enn i dag 
forutsettes gjenkjøp og industriell deltakelse ved større krigsmateriellanskaffelser. Det er 
også en klar oppfatning om at gjenkjøp er et nødvendig og hensiktsmessig virkemiddel for å 
skape markedsadgang med dagens lukkede krigsmateriellmarkeder, noe som betyr at det å 
satse på gjenkjøp også er en satsing på norsk krigsmaterielleksport. Gjenkjøp eller industriell 
deltakelse vil derfor kreves ved alle Forsvarets krigsmateriellanskaffelser til en verdi av 50 
millioner eller mer fra og med januar 2008.  

Samlet bidrar disse forholdene til at krigsmateriellindustrien, sammen med 
forsvarsmyndighetene i det land de leverer til, stort sett får drive sine bedrifter i en lukket 
atmosfære. Nettopp på grunn av det lukkede rommet våpenindustrien opererer i synes ikke 
våpenindustrien å ha særlig stor interesse for de humanitære forhold i de samfunn som 
rammes av deres våpen eller ammunisjon. Sannsynligvis er dette også hovedgrunnen til at 
våpenindustrien som oftest ikke deltar i den offentlige debatten om hvor man bør og ikke 
bør eksportere våpen, og hvilke konsekvenser norsk våpeneksport faktisk har lokalt der 
våpnene brukes.  

Våpenindustrien virker i det hele tatt svært konservative ved at de som oftest motsetter seg 
forslag til endringer i måten de driver sine foretninger på når disse forslagene kommer fra 
sivilsamfunnet. På tross av at industrien må sies å være svært tilpasningsdyktig så lenge 
endringstrykket kommer fra kunde eller eier, synes det altså ikke som om industrien er 
særlig fleksibel eller nærtagende i forhold til offentlig debatt om deres virke. Denne typen 
kultur lar seg blant annet forklare ut fra det lukkede rommet som industrien opererer i.  

Oppsummering 
 

 Nammo er en nordisk ammunisjonsgigant som er stor på eksport.  
 

 I denne studien defineres all Nammo-produsert ammunisjon for militært bruk fra kaliber 
5,56 mm til og med kaliber 12,7 mm som håndvåpenammunisjon.  
 

 Denne ammunisjonskategorien produseres først og fremst i Sverige og Finland, men 12,7 
mm-ammunisjon fra Nammo produseres også på Raufoss i Norge.   
 

 Den norske 12,7 mm-ammunisjonen er omdiskutert av humanitærrettslige årsaker.  
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 54 % av Nammo-ammunisjonen brukes av det norske, finske og svenske militæret. Ellers 
er USA en spesielt stor kunde.  
 

 Hvor mange land Nammo eksporterer til er hemmeligholdt, men det dreier seg om flere 
titalls land, både i og utenfor Europa. 
 

 Nammo produser ammunisjon i alle de mest brukte kalibrene for militære håndvåpen.  
 

 Nammo-konsernet produserer militær håndvåpenammunisjon i Norge, Sverige og  
Finland, samt håndvåpenammunisjon til sivilt bruk i Tyskland. 
 

 Nammo praktiserer en begrenset åpenhet om sin lisensierte produksjon. Vi vet allikevel 
at slik produksjon foregår i Polen, Malaysia og USA. 
 

 Ammunisjonsprodusenter som Nammo driver sine bedrifter svært lukket. Dette skyldes 
at industrien opererer i lukkede markeder der tilknytting og beskyttelse av statsmakten 
anses avgjørende for bedriftenes overlevelse.   
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4. Ammunisjonsmarkedet i Øst-Afrika  

 
Dette kapittelet presenterer en rekke aktører i Øst-Afrika som er avhengige av 
håndvåpenammunisjon i de kalibre som Nammo produserer. Poenget med denne 
gjennomgangen er både å si noe generelt om ammunisjonsforbruket i regionen og å indikere 
hvor man skal være ekstra oppmerksom på mulig bruk av Nammo-produsert ammunisjon på 
grunnlag av lokal etterspørsel. Kapittelet går i dybden på ammunisjonsmarkedet i Darfur, 
Somalia og DR Kongo, men først skal vi se generelt på Afrika, og spesielt Kirkens Nødhjelps 
programland i Øst-Afrika. Landene som inngår her er Eritrea, Etiopia, Rwanda, Burundi, 
Sudan, Tanzania, Somalia, Kenya, DR Kongo og Uganda.137  
 
Afrika er storimportør av håndvåpenammunisjon  
 
Ifølge COMTRADEs138 data for 2005 kom 98 % av all ammunisjonsimport til Afrika fra ikke-
afrikanske land. Denne importen av håndvåpenammunisjon hadde en verdi på 109,2 
millioner USD.139 Generelt sett må vi likevel huske på at Afrika ikke utgjør noe stort marked 
globalt for våpeneksport. Selv om det ikke eksisterer noen god oversikt over kontinentets 
totale våpenimport, finnes det gode tall på landenes nasjonale militære konsum.  
 
Hvis vi trekker fra Sør-Afrika, ser vi at Afrika ikke står for mer enn 0.47 % av verdens militære 
forbruk i 2006, noe som tilsvarer det svenske forbruket alene. Den afrikanske 
våpenimporten dreier seg i stor grad om gammel teknologi og brukte våpen, noe som også 
bidrar til at våpenimporten til Afrika er av lav verdi i forhold til importen til andre 
kontinenter.140 Løfter vi øynene kan vi imidlertid registrere at hele 66,4 % av verdens 
våpeneksport mellom 1999 og 2006 gikk til utviklingsland. Denne andelen er stigende, og 
nådde i 2006 hele 71,5 %.141 
 
Det mest brukte håndvåpen i afrikanske konflikter er AK–47142, og hele 95 % av disse riflene 
med ammunisjonen blir i dag importert til Afrika fra andre verdensdeler.143 AK–47-
ammunisjon produseres i dag bare i Egypt, Sudan, Tanzania og Uganda i Afrika. Det finnes få 
funn av 7.62 x 39 mm Kalashnikov-ammunisjon produsert i disse landene i afrikanske 
konflikter. Det er imidlertid 19 andre land utenfor Afrika som produserer denne 
ammunisjonen, deriblant Finland, hvor Nammo er produsent.  
 
Svært lite, om noe, ammunisjon produseres i Vest-Afrika, men i Øst-Afrika produserer både 
Kenya, Uganda og Sudan sin egen militære håndvåpenammunisjon. Vi vet svært lite om 
volumet av denne ammunisjonsproduksjonen, bortsett fra at Tanzania ikke produserer mer 
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143

 IANSA, Oxfam og Safer World ”Africa’s missing Billions”, Briefing paper 11.10 2007  
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enn ca. én million skudd i året, og at det er grunn til å anta at Sudan produserer flere titalls 
millioner skudd i året.144  
  
Hvem bruker våpen som Nammo produserer ammunisjon til? 
 

Nammo-konsernet produserer hele 49 typer militær håndvåpenammunisjon. Blant verdens 
mest utbredte militære kalibre finner vi 5.56 x 45 mm, 7.62 x 39 mm, 7,62 x 51 mm og 9 mm 
parabellum. Siden Nammo produserer skarp militær ammunisjon til alle disse kalibrene er 
det svært mange mulige markeder for Nammo-ammunisjon. For å gi et lite bilde av dette vil 
vi se nærmere på hvilke væpnede grupper som er avhengige av overnevnte typer 
ammunisjon i noen av de mest spente konfliktområdene i Afrika sør for Sahara.  
 

Somalia 
Våpenembargo145 til liten nytte… 

Somalia var mellom 1992 og desember 2006 under total våpenembargo, sanksjonert av FNs 
Sikkerhetsråd.146 I denne perioden 
rapporterte FN om brudd på 
våpenembargoen ved flere anledninger.        
I 2006 fikk vi for eksempel to 
ekspertrapporter på overholdelsen av denne 
embargoen; den ene rapporten kom i mai147 
og den andre i november148.  

Den siste rapporten hevder blant annet at 
Eritrea, Iran, Libya, Saudi Arabia og Syria har 
levert våpen til Islamic Courts Union (ICU), 
mens Etiopia, Uganda og Yemen anklages 
for å ha levert våpen til den føderale 
overgangsregjeringen (TFG). Alle disse 
statene benekter at de har vært delaktige i 
dette. Disse leveransene er av relativt 
sofistikerte våpensystemer, som SA 6 SAM, 
MANPADS149 og artilleri mellom 122 mm og 
152 mm. Alt dette går imidlertid under 
andre kategorier enn håndvåpen som denne 
studien tar for seg. Ifølge Stockholm Peace 
Research Institute (SIPRI) har også USA 
bidratt til opprustning i Somalia gjennom 
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2006. Dette skal ha skjedd gjennom finansiell støtte til Alliance for the Restoration of Peace 
and Counter-Terrorism (ARPCT). Disse midlene skal igjen være benyttet til 
våpenanskaffelser150. Iran er også kjent for å ha eksportert både maskingevær og tilhørende 
ammunisjon til Somalia.151     

I Sikkerhetsrådsresolusjon 1776 fra 20. februar 2007 åpner FN for at visse strategiske varer 
kan eksporteres til Somalia, men understreker at denne handel fortsatt skal ha store 
begrensninger. FN har derfor fortsatt sin overvåking av våpentilgangen i landet, noe som 
betyr at gruppen som har overvåket den somaliske våpenambargoen har fått fortsette sitt 
arbeid. Senest 23. juli 2007 ble deres mandat utvidet i nye seks måneder.152 Sikkerhetsrådets 
ferskeste rapport fra ekspertgruppen for den somaliske våpenembargoen ble lagt frem den 
18. juli 2007, og dette dokumentet153 ligger derfor i all hovedsak til grunn for redegjørelsen 
om håndvåpentilgangen i Somalia nedenfor.      

Våpentilgang i Somalia per 2007 

Situasjonen på bakken i Somalia har siden desember 2006 blitt enda mer uoversiktlig med 
tanke på våpentilgang. I skrivende stund er situasjonen ekstrem; det har ikke vært en større 
våpentilgang i landet siden tidlig på 1990-tallet. Dette gjelder særlig for sentrale og sørlige 
Somalia.  

Etter at Etiopia sammen med TFG kastet ICU fra makten i desember 2006, har et opprør av 
Shabaab154 slått rot i sørlige og sentrale Somalia. I ly av dette synes det som om klanene og 
krigsherrene i landet har benyttet anledningen til å regruppere og fylle sine arsenaler i løpet 
av 2007. Piratvirksomheten langs kysten og rekruttering av leiesoldater synes å ha fått et 
oppsving, noe som igjen peker i retning av konfliktintensivering. 155 Det er i det hele tatt en 
tilsynelatende umulig oppgave å få kontroll over sjøveiene til Somalia, både med tanke på 
piratvirksomhet og våpensmugling. 

Det er mange kilder til våpeninnførselen i dagens Somalia. Blant de stater som forsyner 
landet med våpen er det særlig Etiopia og Uganda som stikker seg ut156, men hoveddelen av 
våpnene synes imidlertid å komme inn i landet via hemmelige illegale157 våpenruter. Når det 
gjelder opprustningen av Shabaab synes den primært å ha skjedd fra og gjennom Eritrea. 

Generelt om priser på håndvåpenammunisjon og konflikteskalasjon i 
Somalia 

Prisutviklingen på håndvåpenammunisjon og tilhørende håndvåpen kan fortelle oss mye 
verdifullt om våpentilgangen i et område. Blant de mest utbredte oppfatningene om 
forholdet mellom ammunisjonspris og konflikteskalasjon er at når man observerer stor 
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prisøkning i ammunisjon i et krigsherjet land forventer man at en større offensiv er 
nærstående.  

I forhold til Somalia synes mange å dele denne oppfatningen i skrivende stund.158 Den 
somaliske situasjonen er imidlertid ikke så enkel å forstå som dette kan antyde. Det viser seg 
at innførselen av AK-47-ammunisjon til Somalia de siste 18 månedene ikke har bidratt til 
særlige svingninger i markedspris for denne ammunisjonen inne i Somalia, selv om 
kvantaene av import og eksportørene har variert gjennom perioden. Dette tyder på at lokal 
produksjon og/eller lokal lagring av denne ammunisjonstypen er så omfattende at importen 
ikke bør anses som avgjørende i forhold til planlegging av større offensiver fra de stridende 
parter. På denne bakgrunn virker det også usannsynlig at vi skulle kunne forutse offensiver i 
nær fremtid ut fra fluktuasjoner i ammunisjonsprisene i dag.      

Empiri på ammunisjonspriser: Bakaraaha Arms Market i Mogadishu  

Bakaraaha Arms Market i Mogadishu er det største og mest beryktede våpenmarkedet i 
Somalia i dag. Da ICU tok kontrollen over Mogadishu, gjorde de ingenting for å begrense 
dette markedets omsetting. ICU og Shabaab er nemlig selv avhengige av våpentilgang fra 
dette markedet, og da ICU tok over byen, falt prisene på våpen og ammunisjon drastisk. 
Prisen på et PKM maskingevær ble halvert (fra 12 000 USD til 6 000 USD) under ICUs styre, 
og det samme gjaldt for maskingeværets ammunisjon.159 Dette indikerer at både 
krigsherrene, deres militser, klanledere og øvrige væpnede grupper som benytter seg av 
dette våpenmarkedet anså tilgangen til våpen som mye tryggere under ICU enn TFG-
kontroll.  

Markedet for håndvåpenammunisjon synes dessuten å ha blitt mer eller mindre mettet 
mellom juni 2006 og juni 2007. I kombinasjon med ICUs egeninteresse av å holde liv i 
våpenmarkedet, synes dette å være hovedårsak til at prisene på håndvåpen og tilhørende 
ammunisjon falt så drastisk under ICUs styre. Da Etiopia og TFG gjenerobret byen, steg 
prisene igjen, og de synes å fortsette å stige. Det er imidlertid ingenting som tyder på at 
somaliske stridende lider under manglende tilgang til håndvåpenammunisjon i øyeblikket.160  

Når vi studerer FNs ekspertgruppes funn av omsatt håndvåpenammunisjon og tilhørende 
håndvåpen i Somalia fra oktober 2006 til mai 2007161, ser vi en rekke slående trekk som kan 
forklare oss en del om dagens somaliske marked for håndvåpenammunisjon i kalibre som 
Nammo produserer. For det første er håndvåpnene som blir solgt i all hovedsak varianter av 
AK-47. Disse kjøpes i store mengder av alle involverte i konflikten, gjerne flere hundre av 
gangen. I februar 2007 ble det for eksempel rapportert om et innkjøp på hele 2 000 AK-47 til 
Bakaraaha Arms Market.162  

Foruten AK-47 ser vi at andre og tyngre maskingevær av sovjetisk standard er særlig 
populære på dette markedet. Spesielt PKM-gevær (7.62 x 54 mm) og DShK (12,7 x 108 mm) 
synes å være voldsomt populært. Nammo produserer ikke ammunisjon til disse kalibrene i 

                                                                 
158

 For eksempel er denne oppfatningen rapportert fra en somalisk gutt til Kirkens Nødhjelp under et besøk i 
Sør-Somalia i 2007. 
159

 FN-dokument S/2007/436, side 18 
160

 FN-dokument S/2007/436, - konklusjon av hele dokumentet.  
161

 Data materialet her er hentet fra FN-dokument S/2007/436, Annex XI, side 47 til 50 
162

 FN-dokument S/2007/436, Annex XI, side 50 
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det hele tatt. Ellers er det endel halvautomatiske pistoler som selges i Somalia for tida, og 
her er nok Nammos ammunisjon mer relevant.  

Uten å være skråsikker bør man regne med at de fleste pistoler som selges på Bakaraaha 
Arms Market i dag er kalibrert for 9 x 19 mm. Nammo produserer som kjent denne 
ammunisjonen i store mengder.    

 

                                                                                                   Kilde: FN-dokument S/2007/436 

Ut fra statistikken ovenfor ser vi prisutviklingen på den mest utbredte 
håndvåpenammunisjonen på Bakaraaha Arms Market i Mogadishu. Vi kan se at AK-47 
ammunisjonen, som er den absolutt mest utbredte, er den som fluktuerer minst i pris, 
ettersom markedet endres av de politiske begivenheter. Dette indikerer at AK-47-
ammunisjonen er så utbredt og så enkel å få tak i for aktørene i dette markedet at forbruket 
sannsynligvis vil ligge rimelig stabilt en god stund selv om tilgangen på ammunisjonen skulle 
reduseres. Samtidig ser vi at den større ammunisjonen til tyngre maskingevær er langt mer 
fluktuerende, og disse to søylene har vi heller ikke verdier for per mai 2007. Uansett kan vi si 
at sannsynligheten for ytterligere våpenspredning ved nedjustert pris er svært høy med slike 
prisfluktuasjoner.  

Utbredelse av NATO-kalibrerte våpen i dagens Somalia  

Ut fra billedmateriale fra 2007163 synes det klart at våpen i kaliber 7.62 x 51 mm NATO er i 
bruk i dagens Somalia. Ut fra funnene fra FNs ekspertgruppe synes imidlertid ikke markedet 
for denne type ammunisjon å være særlig stort i landet i skrivende stund.  

Selv om Nammo produserer ammunisjon til AK–47-kaliberet (7.62 x 39 mm), som uten tvil er 
det mest utbredte håndvåpenkaliberet i Somalia i dag, er det svært liten sjanse for at denne 
Nammo-ammunisjonen skulle finne veien til en somalisk ammunisjonsbasar i dag. 

                                                                 
163

 Vi ser eksempler på både utbredelsen av både AK-modeller og FN FAL-modeller i denne billedserien: 
http://somalinet.com/phalbums/displayimage.php?album=205&pid=1577&slideshow=5000  
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Hovedgrunnen er at tilgangen på tilsvarende lokalt produsert ammunisjon er så stor at den 
relativt dyre Nammo-ammunisjonen ikke vil kunne konkurrere på pris i Somalia i dag. 

Nammo-ammunisjon skutt i Somalia 
 
Den 29. januar 2003 viste TV2 et intervju med en anonym norsk soldat som hadde vært vitne 
til at amerikanske soldater i Somalia hadde brukt Nammo-produsert MK 211-ammunisjon 
(den påstått folkerettsstridige ammunisjonen i kaliber 12.7 x 99 mm) til å drepe en somalier. 
Da denne saken ble kjent i Norge dreide imidlertid ikke debatten seg om at amerikanere 
bruker norsk ammunisjon til å drepe somaliere i Somalia, men hvorvidt denne 
ammunisjonen ekspanderer ved treff på en slik måte at den kan karakteriseres som en dum- 
dum-kule og dermed er forbudt ifølge folkeretten. På denne måten ble funnet av den 
norskproduserte Nammo-ammunisjonen i Somalia fort glemt bort i den norske politiske 
virkeligheten.  
 
Den 5. juli 2007 meldte Nammo at et nytt styre var nedsatt for det nylig oppkjøpte Talley 
Defence System. En av de eksterne styremedlemmene i dette styret er en pensjonert 
”Leutenant General” med 37 års fartstid fra US Marines, blant annet fra Somalia.164 
Ingenting tyder i skrivende stund på at Nammo skulle ha noen betenkeligheter med å 
eksportere sin ammunisjon til intendert amerikansk bruk i Somalia.  
 
Den absolutt største sannsynligheten for å finne Nammo-produsert håndvåpenammunisjon i 
bruk i Somalia i dag, går derfor gjennom det amerikanske militære nærværet i landet og 
regionen. Sannsynligheten for at amerikansk militære i Somalia, og eventuelt deres allierte i 
landet, er i besittelse av Nammo-produsert ammunisjon, bør anses som svært stor. 
 
Norsk UD er i skrivende stund særlig bekymret over situasjonen i Nord- Somalia, og sluttet 
seg til en EU-uttalelse i oktober som blant annet oppfordrer til våpenhvile og bruk av dialog 
som våpen i konflikten.165  
 

Darfur 
”12.7, 9 mm, 7.62 x 51 mm og 7.62 x 39 mm” 

Dagens Darfur preges primært av tre væpnede grupperinger; Janjaweed, JEM og SLA.166 Alle 
disse gruppene synes å ha tilgang til håndvåpen og tilhørende ammunisjon i både NATO- og 
russisk/kinesiske kalibre på tross av at FN har hatt full våpenembargo i forhold til disse 
aktørene siden 2004167. Både Russland og Kina beskyldes for å bryte dagens Darfur-
embargo168, noe de selv benekter.169  

                                                                 
164

 Lt. Gen. (Ret.) Emil “Buck” Bedard, se pressemelding på: 
http://www.nammo.com/templates/page.aspx?id=405  
165

 UD, 12.10.2007: ”Bekymring over situasjonen i Nord - Somalia”, besøkt 10.12.2007 på: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2007/somalia-2.html?id=485527  
166

 Reuters Alert Net 01.08.07, se: http://www.alertnet.org/db/crisisprofiles/SD_DAR.htm?v=in_detail  
167

 UNSC Resolution 1556 (2004) of 30 July, 2004 
168

 Siden 29.05.06 har denne blitt utvidet til også å omfatte Sudans regjering gjennom UNSC 1591  
169

 Amnesty anklager Russland for å ha solgt militært materiell til Sudan for en verdi av 83 millioner USD og Kina 
for tilsvarende salg til en verdi av 34,7 millioner USD i 2005. Dette benektes av Kina og Russland. Se for 

http://www.nammo.com/templates/page.aspx?id=405
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2007/somalia-2.html?id=485527
http://www.alertnet.org/db/crisisprofiles/SD_DAR.htm?v=in_detail


 

  49 
 

 
“A used AK-47 assault weapon can 

reportedly be purchased for 50,000 CFA 
francs ($100) in Chad. In addition to 

Chad, Birao, Central African Republic, 
near the border with Southern Darfur, is 
reportedly a hub for smuggling of arms 

to Darfur” 
 
UNSC dokument S/2006/65 av 30.01.06, side 29 

 

Rapporter om at våpen kommer inn i 
Darfur fra Libya, Eritrea og Tsjad har 
kommet jevnlig siden 2005.170 FNs 
ekspertpanel, som i 2006 evaluerte 
våpenembargoen, konkluderte blant annet 
med at Eritreas regjering har levert - og vil 
fortsette med å levere - våpen, logistisk 
støtte og militær trening til både SLA og 
JEM i Sør-Sudan.171  

Det samme panelet konkluderer også med 
at Libya sammen med Tsjads regjering, har 
sikret både SLA og JEM ammunisjonstilgang 
de senere år.172 Regjeringen i Tsjad støtter 
også NMRD militært.173 Vi har også 
rapporter som viser at den kinesiske AK-47-
varianten ”Type 56” selges for ca. 100 USD i 
Tsjads grenseområder til Darfur - en pris 
som ikke engang dekker 
produksjonskostnadene for våpenet, og 
dermed indikerer en subsidiert pris og 
støtte fra statshold.174  

Allerede i 1998 hevdet Human Rights 
Watch i en rapport at håndvåpen som brukes i Sudan kom fra Belgia, Ungarn, Russland, Sør-
Afrika, Israel, Russland, Sverige, England, USA og tidligere Jugoslavia.175 Dette indikerer at 
håndvåpen og ammunisjonstilgangen i Sudan har vært god og assortert i lang tid.   

Ut fra bilder publisert i The Guardian, BBC og Sudan 
Net i 2007, er det tydelig at Janjaweed, JEM og SLA 
er i besittelse av europeiske og russiske håndvåpen i 
kaliber 7.62 x 51 mm og 7.62 x 39 mm.176 På samme 
bakgrunn synes det klart at både den kinesiske Type 
56 (en kinesisk AK-47-variant som har vært i 
produksjon siden 1958), FN FAL og G3 (belgiske og 
tyske automatrifler beskrevet nedenfor) er utbredte 
våpen i 7.62 mm kalibre. Ifølge intervjuer med 
flyktninger fra Darfur de senere årene, er 

                                                                                                                                                                                                        
eksempel ”International Herald Tribune”, 09.05.07, tilgjengelig på: 
http://www.iht.com/articles/2007/05/09/news/darfur.php  
170

 Se for eksempel UNSC-dokument S/2006/65, av 30.01.06, side 28, tilgjengelig på: 
http://www.iansa.org/regions/cafrica/documents/Sudan-report-of-UN-experts-2006.pdf  
171

 UN Panel of Experts i UNSC-dokument S/2006/65, av 30.01.06, side 3 
172

 Libyas sikkerhetstjeneste ga i juli 2005 ammunisjon til både JEM og SLA, se: UNSC dokument S/2006/65, av 
30.01.06, side 29    
173

 UNSC dokument S/2006/65, av 30.01.06, side 30    
174

 Samtaler med Kirkens Nødhjelps Eirik Hjort Kirkerud, programkoordinator i utenlandsavdelingen. Dette 
vitnet støttes også av FN-kilder, se: UNSC-dokument S/2006/65, av 30.01.06, side 29 
175

 Human Rights Watch: "Sudan – Global trade, local impact, August 1998, se: 
http://www.hrw.org/reports98/sudan/ 
176

 Egen innsamling av bilder som gjøres tilgjengelig ved forespørsel 

Et utvalg av aktive væpnede 
grupper i Darfur 

 

Pro stat

National Congress 
Party (NCP)
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Minnawi - Sudanese 

Liberation Army 
fraksjonering
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Sudan Liberation 
Movement/Army 

(Haraka 
Tahrir), forkortet 

SLM/SLA

Justice and Equality 
Movement (JEM)

Abdelwahid 
Muhamed El Nur, en 

etnisk Fur leder -
SLM fraksjon

Sudan Liberation 
Front

Darfur Liberation 
Front (SLA 

seksjonister)

Stammer: 
Zaghawa, Masalit og 

Fur

Eksterne

Tsjad (National 
Redemption Front -

NRF)

Eritrea (National 
Redemption Front -

NRF)

Libya

http://www.iht.com/articles/2007/05/09/news/darfur.php
http://www.iansa.org/regions/cafrica/documents/Sudan-report-of-UN-experts-2006.pdf
http://www.hrw.org/reports98/sudan/
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PR-bilde fra Military Industrial Corporation 

Sudan. Bildet er hentet fra bedriftens 
hjemmeside. 

 

Bilde av MICs ammunisjonsproduksjon. Legg merke 
til navnet på maskinen som opereres: ”St. 

Petersburg”. Bildet er hentet fra bedriftens 
hjemmeside. 

overgriperne i regionen først og fremst utstyrt med riflene AK-47, G3 og FN FAL.177  
 
Ammunisjonen til disse våpnene må antas å både stamme fra nasjonal produksjon og fra 
våpenhandel via Eritrea, Tsjad og Libya.178 Når det gjelder ammunisjonsfunn på bakken i 
Darfur, vet vi med sikkerhet at 7.62 x 51 mm ammunisjon for G3 rifler og 12.7 x 99 mm for 
tyngre maskingevær er utbredt. FN-eksperter har funnet slike hylser i Kurfa og Tawilla. Disse 
hylsene indikerte at nettopp disse patronene var produsert i Kina eller Sudan.179 
 
Sudans egen ammunisjonsproduksjon 
 
Sudan er sannsynligvis det landet i Afrika som 
produserer mest militær håndvåpenammunisjon. I 1993 
oppsto ”Military Industrial Corporation Sudan” (MIC) 
som et resultatet av en fusjon med blant annet AIC, 
som har produsert 9 mm, 7,62 mm og 12,7 mm i Sudan 
siden 1960 tallet.   
I dag produserer MIC både ”MAZ”, som er en AK 
maskinpistol (7,62 mm), og ”TIHRAGA” som er en lokal 
utgave av den tyske maskinpistolen ”MP-5”, som 
selskapet også produserer 9 mm ammunisjon til. De 
produserer også en pistol som bruker den samme 9 x 19 
mm ammunisjonen. MIC produserer også DINAR, som 
er den sudanesiske utgaven av den tyske G3-riflen (tilsvarende våpen som den hjemlige  
AG 3).   
 
Både denne riflen og maskinpistolen MP er i utgangspunktet Heckler Koch-våpen som 
produseres på lisens i Sudan. De produserer også TERAB, som er en M-16-variant i kaliber 
7,62 x 51 mm. MIC produserer også tre tyngre maskingevær¸MOKHTAR, KHAWAD og KARAR. 
Disse våpnene er i kaliber 12,7 x 99 mm, 7,62 x 51 mm og 7,62 x 54 mm.180  
 
De siste årene har Sudan økt sin nasjonale 
ammunisjonsproduksjon betraktelig, og ”Military 
Industrial Corporation Sudan” har nå tre militære fabrikker 
nær Khartoum som produserer ammunisjon.  
I tillegg etablerte kineserne nylig to ammunisjonsfabrikker 
i det samme området.181 Mye av våpnene som i dag 
benyttes i Darfur kommer fra raid mot Sudans hær og 
politistyrker, og mye av opprørernes våpen er derfor av 
sudansk fabrikat eller stammer fra våpeneksport til Sudans 
regjering de senere år. Grunnet den nasjonale 
ammunisjonsproduksjonen synes ikke Sudans regjering å 
være like avhengig av ammunisjonsimport som tidligere, 
men som det gjengis nedenfor har Sudan inntil nylig vært 

                                                                 
177

 Amnesty International; ”Sudan: Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur”, 16. november 2004, 
Tilgjengelig på: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR541392004?open&of=ENG-SDN  
178

 Som forklart i forrige avsnitt 
179

 UNSC dokument S/2006/65, av 30.01.06, side 37    
180

 Se MICs hjemmeside på: http://mic.sd/english/mainen.html  
181

 Kina etablerer seg i Sudan, se The New Statesman 04.07.05 : 
http://www.newstatesman.com/200507040007   

http://mic.sd/images/products/wepons/en/MOKHTARrsh.html
http://mic.sd/images/products/wepons/en/MOKHTARrsh.html
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR541392004?open&of=ENG-SDN
http://mic.sd/english/mainen.html
http://www.newstatesman.com/200507040007
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“The quantity of arms and 
ammunition brought into 
Darfur to meet the present 
build up of troops in the 
region is so astronomical that 
the issue is no longer whether 
there will be fighting or not 
but when 
will the fighting start.” 
 
Fo Okonkwo, den Afrikanske 
Union, desember 2004 
 

 
“Sudan Liberation 
Movement/Army (SLM/A) and 
the Justice and Equality 
Movement (JEM) have 
continued to receive arms, 
ammunition and/or equipment 
from Chad, Eritrea, the 
Libyan Arab Jamahiriya, non-
governmental groups and other 
unknown sources.” 
 
 

Kilde: UNSC 2006 

et attraktivt marked for håndvåpenammunisjonsimport. Det er videre svært sannsynlig at 
denne ammunisjonen blant annet befinner seg i Darfur.  
 
Ammunisjonseksport til Sudan 
 
Ifølge Comtrades data importerte Sudan store mengder håndvåpen fra Kina i 2002.182 Kina er 

Sudans definitivt største våpenlanger gjennom tidene.183 
Frankrike har ifølge det samme registeret levert 
betydelige mengder ammunisjon til Sudan i 2000-2001, 
men den største eksportøren av håndvåpen og tilhørende 
ammunisjon til Sudan i nyere tid synes imidlertid å være 
Iran. Landet eksporterte håndvåpenammunisjon til en 
verdi av hele 1 418 434 USD i år 2000. To år senere hadde 
Sudan en tilsvarende import til en verdi av 2 936 321 USD. 
Samme år importerte også Sudan deler og tilbehør til 
hagler og rifler for 1 051 357 USD av Iran. I samme 
periode importerte også Sudan revolvere og pistoler fra 
Iran for 154 236 USD. Blant andre eksportører av 
håndvåpen og tilhørende ammunisjon til Sudan de senere 
år finner vi finner vi Sveits, Østerrike, Tyskland, Kuwait, 
UAE, Qatar og Egypt.184   

 
7.62 x 51 mm: G3 og FN FAL i Darfur 
 
G3 er en av verdens mest utbredte helautomatiske 
rifler. G3 er utviklet av Heckler & Koch, og har vært i 
NATO-tjeneste siden 1961. Vår hjemlige AG3 er en 
modifisert utgave av den tyske børsa. I tillegg til Norge 
har Mexico, Portugal, Tyrkia, Hellas, Pakistan, Iran og 
Saudi Arabia produsert G3 på lisens fra Tyskland. 185 
Enkelte hevder at G3 i dag blir lisensprodusert i hele 13 
land186. G3 brukes av minst 60 hærer i verden i dag187. 
G3 er sammen med rifla FN FAL det mest utbredte 
militære håndvåpenet i kaliber 7.62 x 51 mm NATO. En 
G3-modell har riktignok også blitt omkamret til det 
russiske kaliberet 7.62 x 39 mm188, men denne er ikke 
særlig utbredt. I nyere G3-utgaver er det også blitt 
vanlig å kamre G3 i NATOs nye standardkaliber 5.56 x 45 mm. 
 

                                                                 
182

 $845,918 worth of "parts and accessories for shotguns or rifles" as well as $34,827 of pistols and revolvers 
and $97,437 of "sporting and hunting shotguns" – fra fotnoten under 
183 Se for eksempel Amnestyrapporten: “People’s Republic of China, Sustaining conflict and human rights 
abuses - The flow of arms accelerates”. Tilgengelig på: 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170302006  
184

 Amnesty International; ”Sudan: Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur”, 16. november 2004. 
Disse påstandene er tuftet på Comtrades statistikk fra 2000 til 2002.  
185

 David Miller, 2002: “The Illustrated directory of 20
th

 Century Guns”, side 254 og 255 
186

 Chris Bishop, 2002: “Infantry weapons”, side 37  
187

 Ian Hogg, 2002: ”Guns Recognition Guide”, side 305 
188

 Denne G3-typen heter HK32A2 (standard G3A2, bare omkammeret)  

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170302006
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Begge disse europeiske riflene, G3 og FN FAL, finner vi som sagt i Sudan, tilsynelatende uten 
unntak i kaliber 7.62 x 51 mm. Det er imidlertid langt flere G3 enn FN FAL i omløp i Darfur i 
dag. På verdensbasis er FN FAL, i alle sine varianter, faktisk det mest utbredte håndvåpen i 
kaliber 7.62 x 51 mm. Rent geografisk er denne børsa mer utbredte enn selveste AK-47.189  

Selv om belgierne sluttet å produsere FN FAL i 1987, er geværet så utbredt at det vil være i 
bruk i en rekke konflikter i mange år fremover.190 I dag har mer enn 90 armeer det belgiske 
automatvåpenet i tjeneste. Selv om FN FAL er produsert i enda flere varianter enn G3, 
kommer denne børsa bare i kaliber 7.62 x 51 mm. Nammo har produsert flere antall skudd 
av denne ammunisjonen enn noe annet kaliber.  

Iran produserer som sagt G3 på lisens, og mange av G3-riflene vi finner i Sudan kommer 
nettopp herfra. Den iranske G3-varianten heter Gewehr 3A6.191 Gjennom 1990-tallet ble det 
rapportert om innførsel av store mengder iranske G3 til Sudan.  Jane’s Defence Weekly 
rapporterte for eksempel om en eksport på hele 50.000 G3-rifler fra Iran til Sudan i 1991.192 
Dette er sannsynligvis hovedgrunnen til at det i dag ofte rapporteres om bruk av G3 blant 
regjeringssoldater og deres tilhørende militser i Darfur.  
 
9 mm ammunisjon til Sudan 
 

I juni 2004 ble en sluttbrukererklæring autorisert av Endavour Resources UK signert av den 
sudanesiske regjering for 5 000 M 973 halvautomatiske pistoler193. Pistolene skulle leveres 
fra det brasilianske selskapet Imbel. Dette er en type pistol som i utgangspunktet er en kopi 
av Colt 1911, men som er omkalibrert fra kaliber .45 til 9 mm parabellum. Senere på 1990-
tallet ble våpenet igjen ombygd til kaliber .38. Imbel gjorde dette for å få pistolen inn på det 
sivile markedet og åpne eksportmarkedet for våpenet.194 Disse pistolene er imidlertid 
kalibrert i 9 x 19 mm NATO, altså den typen som Nammo produserer. 

Blant de som med sikkerhet har levert 9 mm ammunisjon til Sudan, er særlig Slovakia kjent. 
For eksempel lisensierte Slovakia en 42 tonns våpenlast med håndvåpen, eksplosiver og 
ammunisjon til Tsjad for endelig levering i Khartoum i desember 1998. Dette impliserte 
brudd på både FN- og EU-embargo, og i lasten lå blant annet 9 mm Luger (Parabellum) – 
tilsvarende 9 x 19 mm som Nammo produserer.195 I Slovakia er det våpenfabrikken PS 
Povzbroj jsc som både produserer slovakenes halvautomatiske 9 mm pistol, PS-97, og all 9 
mm Luger/Parabellum-ammunisjon.196 Til tross for at Sudan lenge har produsert sin egen 9 
mm, kan det altså synes som om regjeringens behov for denne ammunisjonen ikke har 
kunnet dekkes av egen produksjon alene.  
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 Ian Hogg, 2002: ”Guns Recognition Guide”, side 290 
190

 Chris Bishop, 2002: “Infantry weapons”, side 36  
191

 Se “military factory G3” på:  http://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp?smallarms_id=127  
192

 Amnesty International; ”Sudan: Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur”, 16 November 2004, 
Tilgjengelig på: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR541392004?open&of=ENG-SDN 
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 David Leppard and Robert Winnett, 05.09.04 i “Sunday Times”: “Briton supplies arms to Sudan”, se: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article478644.ece  
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 Ian Hogg, 2002: ”Guns Recognition Guide”, side 26 
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 Saferworld rapport om Slovakias våpeneksport, se: 
http://saferworld.client.fatbeehive.com/images/pubdocs/Beast%20Slovakia.pdf  
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 Ibid, og: “Defence Production Catalogue 2000”, Slovak Republic, side 133. 
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“The most difficult thing is 
not finding combatants in 
Darfur, but finding arms. 
About 90% of our armament 
comes from what we have 
captured from Sudanese 
army barracks” 
 
Khalil Ibrahim,  
JEM-leder, 2004.  

 

“The quantity of arms and 
ammunition brought into 
Darfur to meet the present 
build up of troops in the 
region is so astronomical 
that the issue is no longer 
whether there will be 
fighting or not but when 
will the fighting start” 
 
Fo Okonkwo, Den Afrikanske 
Union, desember 2004 

 

 

Tilbud og etterspørsel etter militær håndvåpenammunisjon i dagens Darfur 
 

Det synes å være svært mange kilder til 
håndvåpenammunisjon i Darfur i dag, samtidig som visse 
grupper tydeligvis ikke får dekket sine 
ammunisjonsbehov. Det rapporteres at både JEM og SLA 
anskaffer seg store mengder håndvåpenammunisjon 
gjennom å raide Sudans depoter.197  

Foruten denne nasjonale kilden synes de viktigste 
våpenrutene inn til Darfur i dag å krysse grensen fra 
Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. I tillegg 
registreres ammunisjonseksporter fra Eritrea via Sør-
Sudan.  

Dagens etterspørsel etter håndvåpenammunisjon er i kraftig vekst, noe som prisstigingen på 
militær håndvåpenammunisjon i Darfur bevitner. Vekst i etterspørselen de siste tre årene 
skyldes blant annet etablering av sivile selvforsvarsgrupper i Darfur, som etterspør 
håndvåpen og ammunisjon for å kunne beskytte seg mot Janjaweed.  

Dette er sterkt medvirkende til at prisene på håndvåpenammunisjon i Darfur er i vekst, noe 
som gjør at våpensmugling blir mer lønnsomt, og dermed at denne type business blomstrer i 
Darfur198.  

En prisvekst på for eksempel AK-47 på mer enn 250 % siden 
2003 forteller oss også at det totale tilbudet i Darfur er lite i 
forhold til etterspørselen, til tross for at mange tilbydere er 
engasjert i handelen.  

International Crises Group mener i en fersk rapport at det 
Nasjonale Kongresspartiet (NCP) i Khartoum i dag er Darfurs 
fremste våpenhandler. Stammeledernes manglende tillit til 
hverandre gjør at disse nå henvender seg til hvem som enn 
måtte tilby våpen og ammunisjon. Khartoum utnytter i 
skrivende stund denne situasjonen til å væpne landsbyer 
som del av et program for ”folkeforsvar”. På denne måten 
skaffer regimet seg nye allierte gjennom våpenleveranser.199   
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 For eksempel rapportert i: United Nations Security Council, 2006: “Report of the Panel of Experts 
established 
pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan prepared in accordance 
with paragraph 2 of resolution 1665 (2006)”. 30 January. New York: United Nations. 
198

 Marsh og Jackson; ”Weapons acqusition by armed groups in the Sudan conflict complex – a review of open 
sources”, upublisert artikkel fra mars 2007 
199

 International Crises Group, 26. november 2007: ”Darfur’s New Security Reality”, side 10 
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Fremtidsutsikter for Darfur 
 

Det synes som om etterspørselen etter håndvåpen og ammunisjon i Darfur er økende, og at 
markedet er langt fra mettet. Dette innebærer at konflikten vil kunne eskalere voldsomt hvis 
våpen og ammunisjon får flyte helt fritt inn i området, eller hvis kjøpekraften til de som 
etterspør økes radikalt. Situasjonen må derfor følges svært nøye i tiden fremover. 

Det internasjonale militære nærværet i Darfur bringer i denne kontekst store mengder 7,62 x 
51 mm, 5,56 mm x 45 og 9 mm ammunisjon inn i området. Dette må voktes spesielt godt, og 
man må forhindre tilsvarende raid mot FN og den Afrikanske Unions ammunisjonsdepoter 
som vi har sett mot regjeringens depoter. Det er også viktig at den internasjonale styrken 
prioriterer grensekontroll og opprulling av illegal våpenhandel i området.   

 

DR Kongo (DRC)  
 
I skrivende stund (desember 2007), er det særlig situasjonen nord og øst i DRC som skaper 
bekymring. FNs våpenembargo har virket siden 2003, og ble i august 2007 nok engang 
videreført for en ny periode.200 I oktober 2007 underskrev Norge sammen med EU en ny 
bekymringsdeklarasjon om situasjonen i DRC.201  EU har siden april 1993 hatt våpenembargo 
overfor Kongo. FN kom senere på banen, men har hatt tilsvarende embargo siden juli 2003.  
 
Ammunisjonsfunn i DRC 
 
I september 2006 ble det identifisert amerikansk ammunisjon produsert av Federal Cartridge 
Company, eid av geriljagrupper i Bunia i i Ituri-distriktet øst i DRC.202 Dette var av typen .300 
Winchester Magnum, som er et utbredt kaliber både til militært og sivilt bruk.  
 
Ifølge amerikansk eksportkontroll har ammunisjonseksport til området vært forbudt siden 
1993, med unntak av eksport til fredsbevarende styrker. .300 Winchester Magnum er 
imidlertid en av de vanligste patronene til afrikansk storviltjakt, og det er derfor enkelt å 
importere denne type ammunisjon til sivilt bruk i mange av DRCs naboland.  
 
Bare siden 2000 har USA lisensiert eksport av håndvåpenammunisjon til Tanzania, 
Mosambik, Namibia, Sør-Afrika, Uganda og Zimbabwe. 203  Slik sett er det sannsynlig at 
ammunisjonen har funnet veien til det østlige DRC via ett eller flere naboland.  
 
Gresk NATO-ammunisjon 
 
Opprørere i det østlige DRC er også identifisert med gresk ammunisjon i 2005 og 2006. 
Ammunisjonen det her dreier seg om er standard NATO-ammunisjon i kaliber 7.62 x 51 

                                                                 
200

 Janes Defence Weekly, 16.08.2007 “UN Security Council extends DRC arms embargo”, skrevet av Robin 
Hughes  
201

 Council of the European Union: “Declaration by the Precidency on behalf of the European Union concerning 
stability in the Great Lakes Region – the situation in the eastern region of DRC” 
202

 Control Arms Report, 16.10 2006: ”Bullets from Greece, China, Russia and United States found in rebel 
hands in Democratic Republic of Congo” 
203

 NISAT databasen, tilgjengelig på www.nisat.org Se også litteratur-/dataliste for mer informasjon om denne.  

http://www.nisat.org/
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Privi Partizan hylser i kaliber 30.06. De 
inngraverte initialene ”NNY” på hylsebunnen 
viser at patronene er produsert av  
Privi Partizan.  
Foto: Alexander Harang 
 

mm.204 Dette er ammunisjon for automatrifler som FN FAL og G3, som presentert tidligere i 
rapporten om Darfur.  
 
Det er også funnet svært store mengder av disse våpnene blant opprørere øst i DRC, noe 
som helt klart har en sammenheng. Ammunisjonsprodusenten bak ammunisjonen 7.62 var 
det greske selskapet Prykal Greek Powder & Cartridge Company, og det viser seg at dette 
selskapet har eksportert ammunisjon til både DRC, Egypt, Kenya, Marokko, Nigeria, Sudan og 
Uganda.205 Den konkrete ammunisjonen funnet i Ituri i september 2006 var produsert sent 
på 1980-tallet.206  
 
Ammunisjon fra overskuddslagre 
 
Mye av ammunisjonen man finner i DRC er ganske gammel og forholdvis billig. Dette kan 
tyde på at ammunisjonen i utgangspunktet er importert fra overskuddsbeholdninger.  
 
Dette betyr imidlertid ikke at innførselen av denne type ammunisjon går langt tilbake i 
historien. For eksempel importerte Rwanda i 2002 og 2003 mer enn 4 millioner runder 
håndvåpenammunisjon fra Albania, noe som FN-eksperter mener var tiltenkt DRC. All denne 
ammunisjonen var overskuddsammunisjon produsert tiår i forkant av eksporten.207   
 
Eksport fra tidligere Jugoslavia/Østblokken 

 
Mye krigsmateriell fra tidligere Jugouslavia har også 
funnet veien til DRC. Blant annet ble det blant opprørere i 
Bukavu i 2004 funnet miner og granater som opprinnelig 
kom fra Serbia. I 2006 ble det funnet Zastavia pistoler i 
kaliber 7,65. Patroner i dette kaliberet, produsert av Prvi 
Partizan (også fra eks–Jugoslavia), ble også benyttet i en 
større massakre i Burundi i 2004. 208 
 
Det er funnet en stor mengde AK-47-varianter og 
tilhørende 7.62 x 39 mm Kalashnikov-ammunisjon blant 
DRCs opprørere. I 2003 ble det rapportert over 3 000  
AK-47 og Type 56 (kinesisk versjon av AK-47) i Ituri, 

sammen med store mengder tilhørende ammunisjon. Ammunisjonen var produsert i 
Russland og Kina, men det er også meldt om funn av AK-47-varianter med ammunisjon 
produsert i Bulgaria og Romania.209   
 
Ellers kan det være verdt å merke seg at sør-afrikanske helautomatiske rifler av typen R4 og 
R5 er funnet i DRC både i 2003, 2004 og 2005. Alle disse våpnene er kamret i kaliber 5.56 x 
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 Control Arms Report, 16.10 2006: ”Bullets from Greece, China, Russia and United States found in rebel 
hands in Democratic Republic of Congo” 
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 Center for Policy Studies (Russland), ”Media Briefing: Bullets from Greece, China, Russia and United States 
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 Control Arms, desember 2004: “Tracking Lethal Tools” 
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45 mm NATO. Det er dermed trygt å anta at det er et betydelig marked for også denne typen 
ammunisjon i DRC i dag.210  
 
Oppsummering: 
 

 Mesteparten av militære håndvåpen og tilhørende ammunisjon som i dag brukes i 
Afrikas kriger er importert fra andre verdensdeler. Det foregår likevel en betydelig 
ammunisjonsproduksjon i land som Sudan, Egypt, Tanzania og Uganda. 
 

 Militær håndvåpenammunisjon produsert av Nammo er svært utbredt i afrikanske 

konflikter. 

  

 Våpenembargoene mot Somalia har ikke fungert tilfredsstillende. Ut fra svingninger i 

ammunisjonspriser på lokale markeder i Somalia synes det som om tilgangen til AK-47-

ammunisjon er svært god. 

 

 Nammo-ammunisjon fra Norge har tatt menneskeliv i Somalia. Denne ammunisjonen er 

brukt av amerikanske soldater i landet. Det er stor sannsynlighet for at amerikanerne og 

deres allierte i regionen har Nammo-produsert ammunisjon i sin besittelse. 

 

 Det er liten sannsynlighet for at Nammo-produsert ammunisjon skulle finne veien til en 

illegal våpenbasar i Somalia i dag. Grunnen til dette er først og fremst at Nammo-

ammunisjonen ikke ville kunne konkurrere på pris i dagens Somalia.  

 

 I Darfur brukes en lang rekke håndvåpen som blant andre Nammo produserer 

ammunisjon for. Sudan produserer imidlertid tilsvarende ammunisjon som Nammo, og 

regjeringen i landet er hovedkilden til ammunisjonsflyten i Darfur. 

 

 Sudan produserer flere automatrifler, blant annet en egen variant av den tyske G3-rifla, 

som er det samme våpenet vi kaller AG3 i det norske militære. Ammunisjon til denne 

geværtypen er Nammo storprodusent av, og om norske styrker i Darfur skulle miste sin 

ammunisjon til opprørere, vil dette med stor sannsynlighet dreie seg om Nammo-

produsert ammunisjon.   

 

 Den illegale ammunisjonseksporten til Sudan og Darfur er og har vært betydelig. 

Kjøpekraften i Darfur er i dag svært lav, noe som forhindrer ytterligere 

ammunisjonsspredning i vesentlig grad.  

 

 I DRC er det funnet militær ammunisjon fra en rekke store Nammo-kunder. 

Ammunisjonen funnet blant opprørere øst i DRC de senere år stammer blant annet fra 

USA og Hellas, og har funnet veien til borgerkrigen blant annet gjennom land som 

Tsjekkia og Slovakia.  
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5. Militær ammunisjonseksport fra 
Nammo-land 

 
 
Dette kapittelet søker å gi en oversikt over eksporten av Nammo-konsernets militære 
håndvåpenammunisjon fra Sverige, Finland og Norge. Til grunn for dette ligger både en 
gjennomgang av den statlige rapporteringen av den legale ammunisjonseksporten og 
innhenting av førstehånds informasjon fra Nammos bedrifter om intenderte kunder for 
denne ammunisjonen. Vi starter i Sverige. 
 

Nammo-eksport fra Sverige    
 
Nammos fabrikk for produksjon av militær håndvåpenammunisjon i Sverige heter 
Vanäsverken AB. Som forklart i kapittel 3, skjer all svensk Nammo-produksjon av militær 
håndvåpenammunisjon i denne fabrikken. I den årlige svenske eksportkontrollmeldingen til 
Riksdagen oppgis det at Vanäsverken AB eksporterte krigsmateriell til bruk i strid til en verdi 
av 287 millioner SEK, og øvrig militært materiell til en verdi av fem millioner SEK i 2006.211 
Denne fabrikken er en del av Nammo Sweden AB, den svenske delen av Nammo-konsernet. 
Vanäsverken AB  var i 2006 svenskenes tiende største eksportør av krigsmateriell målt i 
eksportinntekt212.  
 
Siden Vanäsverken AB er den eneste Nammo-fabrikken i Sverige som produserer og 
eksporterer håndvåpenammunisjon, skal vi i det neste forsøke å bryte ned den svenske 
eksportstatistikken på en slik måte at denne statistikken kan fortelle oss noe om kunder og 
eksportvolum for denne enkelte fabrikken i den svenske delen av Nammo-konsernet.  
 
Statistiske kategorier og metodiske problemstillinger  
 

”Regeringens skrivelse 2006/07:114 - Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och 
produkter med dubbla användningsområden” bekrefter at Sveriges krigsmateriellindustri 
produserer både fin- og grovkalibret ammunisjon for eksport.213 Det er imidlertid et problem 
at disse to kategoriene av ammunisjon ikke presenteres helt adskilt i meldingen.  
 
Svenskenes relevante rapporteringskategori for militær håndvåpenammunisjon kalles KS3214, 
og denne favner rimelig bredt, selv om den søker å utelukke ammunisjon til sivilt bruk. I 
tillegg til den finkalibrede militære håndvåpenammunisjonen dekker kategorien også 
”projektiler, granatkroppar, målsökare och stridsdelar” for både ildrørsvåpen opptil 20 mm 
(KS1) og til større kalibre (KS2).215  
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 Regeringens skrivelse 2006/07:114 - ” Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och produkter med 
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Om ikke dette skulle komplisere statistikken til vårt formål nok, så opererer også svenskene 
med en ekstra kategori: ”ÖK23: Ammunition m. m”. Denne kategorien, som i utgangspunktet 
er tiltenkt ammunisjon til sivilt bruk, dekker også deler til KS3-kategorien. Siden denne 
studien kun forholder seg til militær håndvåpenammunisjon og en definisjon som inkluderer 
alle relaterte komponenter til denne ammunisjonen, kan vi dermed heller ikke si at KS3-
kategorien nødvendigvis innholder fullstendig informasjon til vår analyse.  
 
Hvis vi likevel ser på eksportverdien for KS3-kategorien, finner vi eksport for store summer;  
523,2 millioner SEK i 2005 og 829,8 millioner SEK i 2006216.  Disse eksportverdiene refererer 
blant annet til grov ammunisjon for lette våpen, og i mindre grad til eksport av den militære 
håndvåpenammunisjon vi er på jakt etter.217  
 
Ammunisjonseksporten fra Sverige til sivile markeder er stor, noe som vanskeliggjør 
oversikten i forhold til mottakerland. Av de 57 landene som mottok krigsmateriell fra Sverige 
i 2006, fikk ti218 kun importert svensk jakt- og konkurranseskytterammunisjon.219  
 
Utførsel av militær håndvåpenammunisjon fra Sverige i 2006  
 

”Regeringens skrivelse 2006/07:114 - Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och 
produkter med dubbla användningsområden” har også en egen statistikk på 
håndvåpenutførsler, og her listes tilhørende ammunisjonseksport opp separat220. Denne 
statistikken er ikke så spesifikk at den oppgir kaliberbetegnelser på eksportert ammunisjon, 
og den skiller heller ikke mellom militær og sivil håndvåpenammunisjon eksplisitt, selv om 
dette kan forstås implisitt. Hvis vi tar utgangspunkt i informasjonen om at det bare var ti 
mottakerland som kun mottok sivil ammunisjon fra Sverige dette året (disse er navngitt i 
tidligere fotnote), kan vi resonnere oss frem til at antall mottakere av militær 
håndvåpenammunisjon stemmer med antallet oppgitt i denne statistikken. Vi kan imidlertid 
ikke ta høyde for om noe av håndvåpenammunisjonen som går til land som mottar militær 
håndvåpenammunisjon er til sivilt bruk. Det må vi ta høyde for, og vi antar derfor at tallene 
som her trekkes ut av statistikken kan være noe større enn den reelle eksportverdien for den 
militære håndvåpenammunisjonen alene.  
 
Med disse svakhetene i den svenske eksportkontrollmeldingens tallmateriale i mente, kan vi 
uansett si at tilsammen tjueåtte land importerte militær håndvåpenammunisjon fra Sverige i 
2006. Den samlede verdien av eksporten til disse landene var ca. 312 millioner SEK i ferdig 
håndvåpenammunisjon, og ca. 500 000 SEK i komponenter til denne type ammunisjon. 
Fordelingen mellom landene ser slik ut: 
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 Regeringens skrivelse 2006/07:114 - ” Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och produkter med 
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Figur 5.1 
 
Mottakerland 
   

Eksportverdi av militær 
håndvåpenammunisjon  i SEK 

Eksportverdi av komponenter til 
denne ammunisjon i SEK 

Norge 178 510 000221 0 

USA 125 602 000 0 

Sveits 528 000 0 

Storbritannia 1 234 000 0 

Italia 1 021 000 0 

Nederland 952 000 0 

Danmark 626 000 0 

Finland 477 000 5 012 000 

Tyskland 436 000 0 

Japan 411 000 0 

Irland 374 000 0 

Slovakia 213 000 0 

Australia 206 000 0 

Estland 121 000 0 

Tsjekkia 87 000 0 

Spania 85 000 0 

Østerrike 68 000 0 

Frankrike  26 000 0 

Island 26 000 0 

Litauen 22 000 0 

Latvia 22 000 0 

Slovenia 13 000 0 

Polen 8 000 0 

Portugal 3 000 0 

Belgia 2 000 0 

Ungarn 2 000 0 

Kroatia 2 000 0 

Total 311 077 000 5 012 000 

 
Vi ser av denne tabellen at tre land utmerker seg med tanke på importvolum av 
svenskprodusert håndvåpenammunisjon: Norge, USA og Finland. Dette har nær 
sammenheng med at Nammo-konsernet er situert i alle disse landene. Forsvarsmaktene i 
Norge, Finland og Sverige står som sagt for 54 % av Nammos marked, og sammen med USA 
er disse landene konsernets viktigste ammunisjonsmarked. Ser vi på komponenteksporten 
fra Sverige går den i stor grad til Finland, noe som også indikerer det industrielle 
samarbeidet mellom Nammo-landene. Hvis vi setter informasjonen fra forrige tabell inn i et 
kakediagram for å vise mottakerlandenes andel av eksporten, ser virkeligheten slik ut:  
 

                                                                 
221

 Denne summen er den samlede verdien av kategoriene ”håndvåpenammunisjon” og ”ammunisjon i kaliber 
12,7” til mottakere som også mottar militær håndvåpenammunisjon. Inkluderingen av 12,7 mm-ammunisjonen 
i statistikken er gjort grunnet denne studiens operative definisjon av håndvåpenammunisjon, jf. kapittel 3. 
Verdien av denne 12,7 mm-ammunisjonen var 923 000 SEK.   
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Kakediagrammet gjør den norsk-amerikanske linken til svensk eksport av 
håndvåpenammunisjon enda tydeligere. Vi ser at Norge er mottaker av hele 57 % av den 
svenske ammunisjonen, mens amerikanerne mottar 40 %. Det er imidlertid også viktig å 
huske på at de 13 % som da er igjen av den svenske eksporten teller for mer enn 40 millioner 
SEK – en svært betydelig sum i forhold til eksportverdi for håndvåpenammunisjon, også sett 
med internasjonale øyne. 
 
Industriens egne tall  
 

I den svenske forsvarsindustriens årsrapport for 2006 ser vi at det svenske Nammo AB 
omsatte for 713 millioner SEK dette året.222 Dette var et år preget av sterk vekst, både for 
Nammo Sweden AB og Svensk krigsmaterielleksport generelt. I 2006 produserte svenskene 
krigsmateriell til en verdi hele 17,9 milliarder SEK, noe som tilsvarer en økning på hele 4 
milliarder fra forrige år.223 Denne veksten tilsvarer mer enn den samlede norske 
krigsmaterielleksporten i 2006, som forøvrig økte med 20 % fra 2005.  
 

                                                                 
222

 Forsvarsindustriforeningens årsrapport side 1, tilgjengelig på: 
http://www.defind.se/presentation/Statisik%20f%F6retag%202007.pdf  
223

 Forsvarsindustriforeningens hjemmeside: http://www.defind.se/statistik.html  
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Illustrasjon fra Saab: Denne Carl Gustaf-

modellen er et eksempel på den type 
våpen som kategoriseres som ”lette 

våpen”. Generelt sett kan vi si at denne 
våpentypen er større enn det som faller 

inn under håndvåpendefinisjonen, at 
slike våpen ofte opereres av mer enn en 
person, og at diameteren på prosjektilet 

som avfyres ikke vil være større enn  
120 mm. 

   

Nammo Sweden ABs eksport var i 2006 på 330 millioner SEK, og av dette var 306 millioner 
militær krigsmateriell, ifølge Forsvarsindustriforeningen.224 Nammo AB hadde pr 31. 
desember 2006 377 ansette, og ifølge Forsvarsindustriforeningen var hele 348 av disse 
ansatt i militær produksjon.225 Utenom krigsmateriell eksporterte selskapet sivile produkter 
som sjøsikkerhetsprodukter til en verdi av 24 millioner SEK. 
 
Andre svenske eksportører av militær håndvåpenammunisjon  
 
Den myndigheten i Sverige som lisensierer krigsmaterielleksport 
er Inspektionen for Strategiska Produkter, forkortet ISP. Hvis 
ammunisjon skal eksporteres fra Sverige, er eksportøren altså 
avhengig av å få innvilget en eksportlisens for ammunisjonen fra 
denne offentlige instansen. I et brev i oktober 2007 oppgir ISP at 
det er seks bedrifter i Sverige som produserer og eksporterer 
ammunisjon for håndvåpen og lette våpen. Disse er Vanäsverken 
AB, Norma Precision, Comtri Produktion AB, Nammo LIAB, Saab 
Bofors Dynamics AB og Nammo Vingåkersverken.226 Av disse seks 
inngår altså tre i Nammo-konsernet. Av de tre Nammo-
fabrikkene er det, som nevnt i kapittel 3, bare Vanäsverken AB 
som produserer militær håndvåpenammunisjon.  
 
Av de tre bedriftene utenfor Nammo-konsernet er særlig Norma 
en anerkjent produsent av håndvåpenammunisjon. Nammo forklarer at de ikke eksporterer 
til alle landene opplistet i Figur 5.2, og foreslår at noen av disse landene kan være kunder av 
Norma227. Norma Precision hevder imidlertid selv at de kun eksporterer 
håndvåpenammunisjon for jakt og andre sivile bruksområder.228  
 
Saab Bofors Dynamics AB er en betydelig eksportør av ammunisjon for lette våpen, 229 men 
ikke håndvåpen. All ammunisjonseksport fra dette selskapet går til skulderavfyrte lette 
våpen.230 I likhet med Saab Bofors Dynamics AB, eksporterer Comtri AB militær ammunisjon 
for lette våpen, men i langt mindre omfang. I tillegg produserer Comtri AB 
finkaliberammunisjon til blant andre politiet. Selskapet hevder imidlertid at de ikke 
eksporterer militær håndvåpenammunisjon.  
 
Vi ser dermed at det i all hovedsak er Nammo-fabrikken Vanäsverken AB som i 2006 
eksporterte militær håndvåpenammunisjon fra Sverige. Ut fra Nammos egne utsagn virker 
det som om andre selskaper også skal ha eksportert militær ammunisjon fra Sverige dette 
året. Det kan selvsagt ikke utelukkes. Alle de potensielle eksportørene har imidlertid 
benektet overfor rapportforfatteren at de bedriver slik eksport.   
 

                                                                 
224

 Forsvarsindustriforeningens årsrapport side 1, tilgjengelig på: 
http://www.defind.se/presentation/Statisik%20f%F6retag%202007.pdf  
225

 Forsvarsindustriforeningens årsrapport side 1, tilgjengelig på: 
http://www.defind.se/presentation/Statisik%20f%F6retag%202007.pdf 
226

 Brev fra ISP av 10. oktober 2007 
227

 Nammo e-post av 16. januar 
228

 Avklart i telefonsamtale med Norma 25. oktober 2007, kl 10.45 
229

 Emma Falth: “Svensk krigsmaterielleksport – Fredsframjande eller krigsbevarande?”, 2007, side 16  
230

 Ammunisjon til AT 4, BILL 2, Carl Gustaf, NLAW og STRIX. Se Saabs hjemmesider på: 
http://www.saabgroup.com/en/Capabilities/weapon_systems.htm  
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Med tanke på det svenske eksportvolumet av militær håndvåpenammunisjon, kan vi på 
bakgrunn av informasjonen presentert hittil i kapittelet gi et estimat på eksportvolum av slik 
ammunisjon fra Nammo i Sverige i 2006. Vi vet at eksporten av militær og sivil ammunisjon 
til landene opplistet i figur 5.2 beløp seg til 312 millioner SEK. Samtidig eksporterte 
Vanäsverken AB, som altså synes å være den eneste fabrikken som eksporterte militær 
håndvåpenammunisjon dette året, slik ammunisjon for 287 millioner SEK. Slik sett kan vi 
anta at differansen mellom disse summene er verdien av den sivile ammunisjonseksporten 
som gikk til de landene som også mottok militær håndvåpenammunisjon fra Nammo i 
Sverige i 2006. Det vil i tilfelle si at ca. 25 millioner SEK av eksporten i figur 5.1 bør antas å 
være håndvåpenammunisjon til sivilt bruk. 
   

Nammo-eksport fra Finland    
 
Den finske delen av Nammo produserer svært mye ammunisjon til sivilt bruk, men også 
betydelige mengder ammunisjon til militære håndvåpen. Konsernets finkaliberdivisjon har 
sitt hovedkvarter i Tampere, og de tre Nammo-fabrikkene i Finland har lange tradisjoner 
med produksjon av håndvåpenammunisjon.  
 
Det finske selskapet Patria eier 50 % av hele Nammo-konsernet - en eierandel som tilsvarer 
den norske stats eierandel i konsernet. Patria ble etablert i 1997 som en statseid finsk 
våpenprodusent. Dette var et resultat av en rekke fusjoner med finske selskaper innenfor 
sektoren. I 2001 kjøpte den europeiske giganten EADS seg opp i selskapet, og eier i dag ca 28 
% av Patria.231 I tillegg til Patria finnes det to andre ammunisjonsprodusenter i Finland: 
Nammo Lapua (den finske delen av konsernet) og Eurenco Vihtavouri.232  
 
Nammo Lapua har siden 30. september 2005 hatt en samarbeidsavtale med RUAG 
Ammotec, som er portrettert i kapittel 2.233 For å komplisere det hele, ligger også en del av 
Vihtavouri i dag under Nammo-konsernet. Det er imidlertid bare Nammo Lapua som 
produserer hel militær håndvåpenammunisjon fra 12,7 mm og mindre i Finland i dag.234  
 
Et stort hjemmemarked 
 
Som sagt produserer Nammo i Finland håndvåpenammunisjon i kalibrene .223 Remington, 
7.62 x 39 mm Kalashnikov, 7.62 x 52 mm R, .338 Lapua og 12,7 x 99 mm. Kalibrene 7.62 x 39 
mm og .338 produseres utelukkende på de finske fabrikkene innad i Nammo-konsernet.235 
Denne ammunisjonen produseres primært for det finske forsvaret, men noe produseres 
også for eksport. Når det gjelder volumet som produseres av Nammo i Finland er dette 
hemmeligholdt av selskapet. Det samme gjelder hvem som er kunder av den militære 

                                                                 
231

 Reinhilde Weidacher, 2005: ”Behind a veil of secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production in 
Western Europe”, Small Arms Survey, Occasional paper no 16, side 36 
232

 Reinhilde Weidacher, 2005: ”Behind a veil of secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production in 
Western Europe”, Small Arms Survey, Occasional paper no 16, side 37 
233

 DAKS: Kleinwaffen Newsletter, Informationen des Deutschen Aktionsnetzes Kleinwaffen Stoppen – Ausgabe 
05/07, side 3 
234

 Reinhilde Weidacher, 2005: ”Behind a veil of secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production in 
Western Europe”, Small Arms Survey, Occasional paper no 16, side 80 
235

 Samtale med Tonni Tuuri i Nammos finkaliberdivisjon i Tampere, 1. oktober 2007. Informasjon er også 
supplert av Nammos informasjonsdirektør pr e-post 16. Januar 2008.  
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Nammos 7,62 x 39 mm er ammunisjon som passer til alle 
AK – 47 variantene, men som er spesialbygd for de finske 
AK -47 kopiene Sako 90 og Valmet M62 til M78.  

ammunisjonen som eksporteres, og denne eksportens volum, både i verdi og antall 
produserte skudd.236  
 
De finske spesialitetene 7.62 x 39 mm og .338 Lapua  
 

Ammunisjonen som Nammo produserer i det 
velkjente kaliberet 7,62 x 39 mm, også kjent som 
7,62 Kalashnikov, produseres utelukkende i 
Finland. Denne ammunisjonen blir i 
utgangspunktet kun produsert for det finske 
militærvesenet.237  
 
Noe få er klar over er at dette kaliberet nå er i 
ferd med å bre om seg også i vestlige hærer. På 
det sivile markedet i USA er også denne 
ammunisjonen utbredt, særlig etter at Ruger 
laget sin ”Mini thirty” i dette kaliberet.238 
Resultatet er at 7.62 x 39 mm i dag er en 
anerkjent jaktpatron for mindre hjortedyr.  
 
De militære kulene i dette kaliberet er imidlertid 
litt bredere enn de sivile kulene til det samme 
kaliberet. Mens kulene som benyttes i dette 
kaliberet til sivilt bruk er 0.308 tommer i 
diameter, er de militære våpnene tilpasset en 
kulediameter på 0.311 tommer. Den sivile 
ammunisjon er imidlertid anvendbar i de militære 

våpnene i dette kaliberet, noe som kan bidra til å komplisere definisjonen av hva som er 
militær håndvåpenammunisjon i praksis. Ammunisjonen 7.62 x 39 mm, som Nammo 
produserer i Finland, er imidlertid utelukkende produsert for bruk i AK-47-modeller som 
benyttes i det finske militære.239  
 
De finske AK-47-modellene som i dag brukes av det finske militæret er laget av de finske 
våpenfabrikantene Valmet og Sako. Disse våpnene er altså bare varianter av den velkjente 
russiske automatriflen, riktignok med en del finske forbedringer. For kaliber 7.62 x 39 mm 
har finnene produsert Sako 90 (siden 1990) og Valmet-modellene M62, M71, M76 og 
M78.240 (Disse Valmet-modellene var i produksjon fra 1962 til 1978, derav tallbenevnelsen i 
navnet etter ”M”-betegnelsen).241  
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 Intervju med Tonni Tuuri i Nammos finkaliberdivisjon i Tampere. Intervjuet ble gjort av rapportforfatteren 1. 
oktober 2007.  
237

 Intervju med Tonni Tuuri i Nammos finkaliberdivisjon i Tampere. Intervjuet ble gjort av rapportforfatteren 1. 
oktober 2007.  
238

 Ladeboken, 2006, sjette utgave, side 224 
239

 Intervju med Tonni Tuuri I Nammos finkaliberdivisjon i Tampere. Intervjuet ble gjort av rapportforfatteren 1. 
oktober 2007.  
240

 Greenhill Small Arms Data Book, side 206 
241

 20th Century Guns, side 310 og 311 
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Foto av .338 Lapua, hentet fra Nammos hjemmesider  

.338 Lapua – ”sniper”-ammunisjon produsert av Nammo 
 
Kaliber .388 Lapua er et svært kraftig kaliber som brukes i militære håndvåpen. Diameteren 
på denne runden er 8,6 mm, og hylsen er hele 70 mm lang. Dette er derfor en patron som 
krever at riflen som skal skyte denne har en magnumlåskasse.242  
 
For å illustrere kraften i dette kaliberet kan det nevnes at den militære standardkula i .338 
Lapua er dobbelt så tung som i AK-47-ammunisjonen som er beskrevet ovenfor.243 Til tross 
for at denne kula er dobbelt så tung å flytte på, er hastigheten kula oppnår når den forlater 
løpet langt høyere enn en alminnelig AK-47-kule. Vanligvis går Lapua kula ca 25 % raskere 
enn AK- 47 kula.244 Det at .338 kaliberet bærer tilnavnet ”Lapua” skyldes at det i sin tid var 
nettopp Lapua som utviklet dette kaliberet på bestilling fra det amerikanske forsvaret. Lapua 
har lenge vært et anerkjent finsk ammunisjonsmerke, og merket er populært hos 
amerikanerne. Navnet Lapua kan i denne forbindelse også oppleves som litt forvirrende; 
Lapua er både en by i Finland, et produksjonssted i Nammo og et varemerke som eies av 
Nammo. 
 
Lapua er i dag altså en del av 
Nammo, og produserer 
hovedsakelig 
håndvåpenammunisjon til sivilt 
bruk. .338 Lapua brukes imidlertid 
primært av militære og politistyrker. 
Lapua konstruerte opprinnelig 
denne patronen til rent militært 
formål etter forespørsel fra USA. 
Kalibret er basert på .416 Rigby 
hylse, kortet inn og kalibrert til kaliber.338 ved å strupe inn hylsehalsen. Meningen med 
denne patronen var opprinnelig å skape en skarpskytterpatron med brukspotensial opptil ca. 
1 500 meter. Dette har Lapua lykkes svært godt med.245 Etter hvert fant Lapua det 
nødvendig å forsterke hylsen for å tåle det høye trykket i denne patronen, og begynte derfor 
å trekke sine egne hylser til .338 Lapua.246  
 
Nammo leverer dette kaliberet både som standard militær ammunisjon247 og militær 
panserpenetrerende ammunisjon248. Andre selskaper, som RUAG, leverer også militær 
ammunisjon i dette kaliberet. .338 Lapua brukes både av de canadiske og britiske styrker i 
tillegg til de finske.249 Disse styrkene bruker i dag .338 Lapua både i Afghanistan og Irak.  
 

                                                                 
242

 Jf. kapittel 2 
243

 Standardkulen i 7.62 x 39 mm til militært bruk veier 125 grain, og tilsvarende standardkule for .338 Lapua 
veier 250 grain. Se ammunisjonstabellene i “The Greenhill Military Small Arms Data Book” side 276 og side 279 
244

 Avhengig av ladning og kruttemperatur varierer .338-kulas utgangshastighet mellom 880 og 915 meter pr 
sekund. AK-kulas hastighet er tilsvarende på ca 710 meter per sekund – det vil si at .338-kula er ca. 25 % 
raskere.  
245

 Cartridges of the World, 11th edition, side 468. Se også Ladeboken, sjette utgave, side 280 
246

 Ladeboken, 2006, sjette utgave, side 280  
247

 8,6 x 70 mm Ball  
248

 8,6 x 70 mm AP – denne ammunisjonen penetrerer panser på 20 mm på 200 meter. Se: 
http://www.nammo.com/templates/Product.aspx?id=135   
249

 Intervju med Tonni Tuuri I Nammos finkaliberdivisjon i Tampere. Intervjuet ble gjort av rapportforfatteren 1. 
oktober 2007.  

http://www.nammo.com/templates/Product.aspx?id=135
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Den finske eksporten av militær håndvåpenammunisjon  
 

Finlands eksportkontrollmyndighet, det finske forsvarsdepartementet, offentliggjør ikke 
årlige eksportkontrollmeldinger med statistikk over lisensiert eksport slik som man gjør i  
Sverige og Norge. Den beste statistikken som er tilgjengelig for oss som 
sammenlikningsgrunnlag er derfor den statistikken det finske forsvarsdepartementet 
rapporterer inn til EU hvert år. For å gi en generell oversikt over finsk ammunisjonseksport 
har jeg derfor tatt utgangspunkt i statistikken som gis i EUs åttende og niende rapport på 
den åttende operative provisjon i den Europeiske Adferdskodeksen for Våpeneksport.250 
Disse rapportene er mer enn 300 sider lange opplistinger av strategisk eksport fra et utvalg 
av EU-land, deriblant Finland, til alle disse eksportørenes mottakerland. Denne statistikken 
gir en fullstendig oversikt over mottakerne av finske strategiske varer, selv om det er noen 
opplagte svakheter i forhold til kategoriseringen av disse eksportene i forhold til vårt formål.  
 
Denne EU-statistikken deler opp all eksport i 22 kategorier av strategiske varer. Av disse 22 
er det bare én som beskriver eksporten av militær håndvåpenammunisjon. Denne 
kategorien kalles ML 3251, og er kategorien for ammunisjon, antenningsmekanismer og 
spesialkomponenter i forhold til dette. Kategorien dekker flere typer ammunisjon enn kun 
militær håndvåpenammunisjon, som vi primært ønsker informasjon om. På den annen side 
dekker heller ikke ML 3-kategorien nødvendigvis alle komponenter og deler til den militære 
håndvåpenammunisjonen som vi er på jakt etter. Med disse svakhetene i mente kan likevel 
denne statistikken bidra til å gi oss en rimelig god oversikt over relevant eksportpraksis fra 
Finland.  
 
Senere i studien skal vi studere faren for reeksport til uønskede destinasjoner for Nammo-
ammunisjon. Utgangspunktet vil være eksporter fra 2006. For å ha et korrektiv til ML3-
kategorien til dette formål, slik at vi kan si noe generelt om finske eksportkontrollnormer for 
håndvåpenammunisjon, har jeg innhentet tilsvarende informasjon om EUs kategori ML1252 i 
2006-statistikken. ML1 er kategorien for håndvåpeneksport til og med kaliber .50.  
 
Bakgrunnen for å bruke denne kategorien som korreks for statistikk bygd på ML3-kategorien 
er at Finland, i likhet med de fleste europeiske land, uttaler at håndvåpenammunisjon skal 
gjennomgå tilsvarende eksportkontroll som håndvåpnene den er produsert for. Siden dette 
er en anerkjent holdning, vil vi kunne forvente at de som mottar relevant ammunisjon også 
vil kunne motta tilhørende håndvåpen, og omvendt. Med denne måten å sile informasjon på 
kan vi si mer om eksportnormer enn det vi kan utrede fra de dataene vi har om faktisk 
eksport.  
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 EIGHTH ANNUAL REPORT ACCORDING TO OPERATIVE PROVISION 8 OF THE EUROPEAN UNION CODE OF 
CONDUCT ON ARMS EXPORTS – EU doc: 2006/C 250 og NINTH ANNUAL REPORT ACCORDING TO OPERATIVE. 
PROVISION 8 OF THE EUROPEAN UNION CODE OF CONDUCT ON ARMS EXPORTS –EU doc: 2007/ C 253. Les 
også om denne i SIPRI Yearbook 2007, på s 414 -415 
251

 Definert som “Ammunition and fuze setting devices, and specially designed components therefore”, Kilde: 
EU document: 2006/C 250/01, side 6   
252

 Definert som “ Smooth-bore weapons with a calibre less than 20 mm, other arms and automatic weapons 
with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,5 inches) or less and accessories, and specially designed components 
therefore”, Kilde: EU document: 2006/C 250/01, side 6   
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Den finske ammunisjonseksporten i 2003, 2005 og 2006  
 
Statistikkgrunnlaget vi har tilgjengelig for å kunne si noe om den militære eksporten av 
håndvåpenammunisjon fra Finland er dårligere enn det vi har for Sverige. Derfor har jeg 
valgt å bruke tilsvarende datasett for tre år i stedet for ett år. På denne måten kan vi både si 
mer om tendenser i ammunisjonseksporten og stå på tryggere grunn når en ytrer generelle 
påstander.   
 
Generelt kan det sies at den finske ammunisjonseksporten er svært stor, men ikke like stor 
som den svenske. Eksporten av militær håndvåpenammunisjon fra disse to Nammo-landene 
er langt større enn tilsvarende eksport fra Norge.   
 
Når det gjelder tradisjonelle mottakere av svensk og finsk ammunisjon er det mange land 
som går igjen. Særlig er Tsjekkia og Polen er vesentlige mottakere, ved siden av større NATO 
land som USA, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Størst er imidlertid eksporten til Nammo-
landene seg imellom.  
 
Generelt kan det sies at den finske ammunisjonseksporten til arabiske diktaturer som Saudi-
Arabia og De forente arabiske emirater er mer betydelig enn tilsvarende svensk eksport, selv 
om svenskene også eksporterer krigsmateriell til denne typen land. Norge har en langt 
strengere eksportpolitikk overfor disse landene, og ville sannsynligvis ikke ha innvilget 
eksportlisens for ammunisjon til landene hvis de hadde søkt. Forskjellene i eksportpolitikk 
overfor denne type land vil analyseres inngående i neste kapittel.   
 
Figuren på neste side oppsummerer verdien av finnenes ammunisjonseksport, ifølge 
overnevnte kilde for 2005. Etter å ha jamført funnene som fremgår av denne med 
tilsvarende informasjon for eksportåret 2003, skal vi ta en titt på tilsvarende statistikk for 
2006. Deretter gjennomgås hovedfunnene, som også oppsummeres avslutningsvis i 
kapittelet sammen med tilsvarende funn fra Sverige og Norge.  
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Antall mottakere av den finske  
eksporten i 2003 versus 2005  
 

 

31

36

Antall Mottakere

2003

2005

Tabellen ovenfor er altså basert på den finske rapporteringen til EU om deres våpeneksport i 
2005. Vi ser av tabellen at det var 36 land som mottok ammunisjon fra Finland i 2005. Hvis vi 
tar et raskt blikk på Finlands tilsvarende rapportering til EU for landets eksport i 2003253 
(hvor eksportkategoriene er identiske)254, ser vi at hovedmottakerne av finskprodusert 
ammunisjon i 2005 stort sett var gamle kunder.  
 
I 2003 var det 31 land som mottok håndvåpenammunisjon fra Finland255: Australia, 
Østerrike, Belgia, Canada, Hellas, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, 
Island, Irland, Italia, Japan, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Nederland, New Zealand, 
Norge, Polen, Saudi-Arabia, Slovakia, Sverige, Sveits, Thailand, De forente arabiske emirater, 
Storbritannia og USA.  
 

Sammenlikner vi denne gruppen av land med 
de som mottok tilsvarende eksporter i 2005, 
ser vi at det bare var tre av de 31 mottakerne i 
2003 som ikke var mottakere i 2005. Disse var 
Hellas, New Zealand og Thailand.  
 
I tillegg ser vi at det er åtte land som mottok 
tilsvarende eksport i 2005, men ikke i 2003. 
Disse ”nye” var Kuwait, Singapore, Makedonia, 
Kroatia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Slovenia og 
Estland. Det kan med andre ord se ut som om 
det er stor kontinuitet blant mottakerne, men 
at kundekretsen øker, og dermed kommer nye 
mottakere inn i statistikken.  
 

En tilsvarende statistikk for eksporten og innvilgede lisenser som presentert på forrige side 
vises for eksportåret 2006 på neste side. I denne tabellen har jeg tatt med informasjon om 
eksport av håndvåpen sammen med eksportverdi og lisensverdi av ammunisjonen, som 
tidligere forklart.  Selv om verdien av håndvåpeneksporten fra Finland er langt mindre til 
mottakerne av ammunisjon enn verdien av ammunisjonseksporten256, viser det seg at hele 
21 av de 37 mottakerne av ammunisjon også har importert håndvåpen i 2006. Blant de 
større importørene av ammunisjon som ikke har importert håndvåpen fra Finland dette året 
registrerer vi spesielt at Tyrkia og Saudi-Arabia (som hadde den tredje og fjerde største 
ammunisjonsimporten fra Finland i 2006).   

                                                                 
253

 Annual Report According to the EU Code of Conduct on Arms Exports, NATIONAL REPORT OF FINLAND FOR 
2003, tilgjengelig på: 
http://www.nisat.org/Export_Reports/Finland%202003/National%20report%20for%20Finland%20for%202003.
pdf   
254

 Ibid side 11 
255

 Annual Report According to the EU Code of Conduct on Arms Exports, NATIONAL REPORT OF FINLAND FOR 
2003, side 7 til 11 
256

 Av de 37 landene er det bare Estland som mottar større verdier i håndvåpen enn håndvåpenammunisjon fra 
Finland.  

Figur 5.4 

http://www.nisat.org/Export_Reports/Finland%202003/National%20report%20for%20Finland%20for%202003.pdf
http://www.nisat.org/Export_Reports/Finland%202003/National%20report%20for%20Finland%20for%202003.pdf
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Hvis vi fortsetter å analysere utviklingen, ser vi at antall mottakere av den finske eksporten 
fortsetter å øke fra 2005 til 2006, men ikke vesentlig. Vi ser av diagrammet ovenfor at hele 
37 land er blant mottakerne i 2006, mot 36 i 2005. Samtidig som De forente arabiske 
emirater, Kuwait, Malaysia, Sør-Afrika, 
Kypros og Kroatia har falt fra på 
eksportlisten, er syv nye mottakere kommet 
til i 2006. Blant disse finner vi gamle kunder 
som Hellas, New Zealand og Thailand 
(nøyaktig de samme mottakerne som falt ut 
av statistikken i 2005), i tillegg til Tyrkia, 
Spania, Bahrain og Mexico. Av disse er det 
særlig interessant å merke seg at Tyrkia 
kommer inn på listen som den nest største 
kunden av finsk håndvåpenammunisjon.  
 
Den samlede verdien av 
ammunisjonseksporten fra Finland beløp seg til 8 963 061 euro i 2005. I samme år var 
verdien av lisensene som ble innvilget for samme eksportkategori på hele 16 952 237 euro. I 
2006 ser vi at tilsvarende verdi for eksport er 7 876 848 euro og for innvilgede lisenser 13 
398 964 euro. Dette tilsvarer altså en mindre nedgang i totalverdi for både lisensverdi og 
eksportverdi mellom 2005 og 2006.  
 

Nammo-eksport fra Norge    
 

Som forklart i kapittel 3, er kaliber .50 den eneste relevante ammunisjonseksporten fra 
Norge når det gjelder Nammos eksport av skarp militær håndvåpenammunisjon. Denne er 
også kalt 12,7 mm-ammunisjon. Det eneste stedet hvor denne typen ammunisjon 
produseres i Norge er Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Hvis vi dermed kan identifisere 
ammunisjonen 12,7 mm i norsk eksportstatistikk, har vi funnet den relevante Nammo-
eksporten for denne studien.  
 
Vi vet at Raufoss-produsert 12,7 mm ammunisjon er markedsført sammen med 
skarpskytterrifler i Latin-Amerika, og at Nammo har inngått en avtale om delproduksjon 
av ammunisjonen i Malaysia.257 Både PRIO og Røde Kors antok i 2003 at denne 
ammunisjonen blir eller har blitt produsert på lisens både i Sveits og Belgia.258 I denne 
studien dokumenteres også lisensiert produksjon i Polen, Malaysia og USA.  
 
Det er interessant å merke seg at alle landene som her nevnes i forbindelse med lisensiert 
produksjon av 12,7 mm også er store mottakere av ammunisjon fra Norge.259  
 
Når vi studerer den norske eksportstatistikken for 2006260 ser vi at kategoriene for 
ammunisjonseksporten som det norske Utenriksdepartementet (UD) benytter i sin 
rapportering dessverre er altfor unøyaktige til å kunne fortelle oss noe eksakt om eksporten 

                                                                 
257

 David Stenersen: ”Produseres i Malaysia, pushes i Latin-Amerika, selges på nettet, brukes mot mennesker”, 
NorWatch, 01.07.2003. Se: http://www.justmake.no/kunder/norwatch/index.php?artikkelid=1157&back=1  
258

 Ibid 
259

 Se tabellen nedenfor. 
260

 Stortingsmelding 33 (2006-2007) 

Figur 5.6 

http://www.justmake.no/kunder/norwatch/index.php?artikkelid=1157&back=1
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” Komiteen viser til at 
Sverige praktiserer 
ytterligere åpenhet ved at 
det er krav til de svenske 
produsentene av 
forsvarsmateriell om årlig  
å rapportere eksport av 
militært utstyr og 
flerbruksvarer til militære 
konsumenter.” 
 
Stortingets Utenrikskomite, 
24.10 2007  
 

av ammunisjonen i dette kaliberet. UD rapporter i sine 
årlige stortingsmeldinger i henhold til kategorier definert i 
sin såkalte ”Liste I”261. Kategorien som dekker 
ammunisjonseksporten vi her er på jakt etter refereres til 
som kategori 6. a) i Liste I, og kategorien innbefatter 
”Ammunisjon, sprengstoff mv.”, herunder militær 
ammunisjon til håndvåpen og artilleri.262 Deler, 
komponenter og tilleggsutstyr til 12,7 mm-ammunisjonen 
dekkes inn av UDs kategori 17. (6). Denne siste kategorien 
referer direkte til ammunisjonsdefinisjonen i kategori 6. a), 
og er derfor akkurat like unøyaktig til vårt formål som den 
førstnevnte kategorien.  
 
Selv om disse brede kategoriene gjør at vi ikke entydig kan 
lese ut av eksportstatistikken hvilke land som importerte 
12,7 mm ammunisjonen fra Norge i 2006, forteller statistikken oss en del om landets 
ammunisjonseksport generelt. For det første kan vi konkludere med at det ble innvilget 
eksportlisens for ammunisjon (kategori 6. a) fra Norge til Østerrike, Belgia, Estland, Irland, 
Latvia, Japan, Malaysia, New Zealand, Polen, Singapore, Spania og Tsjekkia i 2006.263 Av disse 
importerte Polen, Malaysia og Bulgaria også komponenter til denne ammunisjonen. Nammo 
har solgt ammunisjon til - og samarbeidet tett med - alle disse landene, blant annet gjennom 
lisensiert produksjon. Det bør derfor kunne antas at deres import av 
ammunisjonskomponenter og tilbehør har noe med Nammo-konsernet å gjøre.   
 
I tillegg ser vi at Tyskland, Sverige og Slovakia importerte ammunisjonskomponenter264 fra 
Norge i 2006. Det ble også innvilget eksportlisens for tennmidler for ammunisjon til Sveits i 
2006. Sveits er tidligere anerkjent som en av importørene av den omstridte MK 211-
ammunisjonen fra Raufoss i kaliber 12,7 mm.265 Nammo har også egen produksjon i landet.  
 
Selv om vi ikke kan spore eksporten av 12,7 mm direkte gjennom denne statistikken, kan 
informasjonen i det minste tolkes negativt på den måten at land som ikke her er opplistet i 
hvert fall ikke har fått innvilget eksportlisens til i forhold til eksport av 12,7 mm-
ammunisjonen fra Nammo i 2006. Det er dermed interessant å merke seg at det ikke ble 
innvilget eksportlisens for eksport av Raufoss 12,7 mm ammunisjon til USA og Australia i 
2006. Disse to landene er tradisjonelt storimportører av denne Nammo-ammunisjonen. 
Landene har også tradisjonelt sett vært svært store ammunisjonsmottakere fra Norge. USA 
importerte MK 211-ammunisjon fra Raufoss i 1997, 1998, 2001 og 2002 til en verdi av 
omtrent 70 millioner kroner til sammen.266 267 268    
 
                                                                 
261

 Denne listen er tilgjengelig som vedlegg 4 i Stortingsmelding 33 (2006-2007) 
262

 Vedlegg 4 til Stortingsmelding 33 (2006-2007), side 61 i meldingen.  
263

 Stortingsmelding 33 (2006-2007), tabell 7.3, side 36 til 44.  
264

 Kategori 17. 6. 
265

 Direktør Johs. Norheim i Nammo Raufoss oppga Sveits og USA som hovedkjøpere av Raufoss’ 12,7 
brannsatsammunisjon i 2003 – se: David Stenersen ” Produseres i Malaysia, pushes i Latin-Amerika, selges på 
nettet, brukes mot mennesker”, Norwatch, 01.07.2003. tilgjengelig på: 
http://www.justmake.no/kunder/norwatch/index.php?artikkelid=1157&back=1 
266

 Anders Horntvedt og Tove Lie: ”Metoderapport til Skup-prisen: Norske dum-dum-kuler”, 2003. Tilgjengelig 
på: www.skup.no/Metoderapporter/2003/norge-og-irakkrigen.doc  
267

 Nina Berglund, Aftenposten 28.01.2003: ”US forces use controversial lical ammo” 
268

 Marius Meyer, Dagbladet 02.02.2004: ”Norske dum-dum-kuler dreper irakere” 

http://www.justmake.no/kunder/norwatch/index.php?artikkelid=1157&back=1
http://www.skup.no/Metoderapporter/2003/norge-og-irakkrigen.doc
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Fra amerikansk hold vet vi imidlertid at US Army planla å kjøpe inn hele 3 632 000 runder 
med den norske ammunisjonen 12,7 mm innen utgangen av 2006. Dette en ekstremt stor 
leveranse for denne typen ammunisjon, og prisen må ha vært svært høy. Når man i tillegg 
har i mente at denne ammunisjonen produseres på lisens rundt om i verden, som tidligere 
belyst, bør vi anta at verdensmarkedet for denne norske ammunisjonen er betydelig. Det er 
likevel veldig spesielt at ikke USA er på eksportlisten for ammunisjon fra Norge dette året.  
 
Informasjonen i Stortingsmelding 33 (2006-2007) gir oss følgende informasjon om 
innvilgingen av norske eksportlisenser for ammunisjonseksport i 2006: 
  
 

Fig 5.7: Innvilgede lisenser for eksport av ammunisjon 
fra Norge 2006 i NOK269 

 
Mottaker-
land:  

Importverdi hel 
ammunisjonen 

      Komponenter  
      til ammunisjon 

Sum 
 

Polen 8 785 000 66 045 000 74 830 000 

Belgia 9 059 000 0 9 059 000 

Sverige 0 8 891 000 8 891 000 

Spania 5 000 6 459 000 6 464 000 

Malaysia 244 000 5 745 000 5 989 000 

New Zealand 5 790 000 0 5 790 000 

Singapore 4 658 000 0 4 658 000 

Tyskland 0 2 812 000 2 812 000 

Irland 1 798 000 0 1 798 000 

Estland 1 205 000 0 1 205 000 

Østerrike 557 000 0 557 000 

Japan 454 000 0 454 000 

Latvia 211 000 0 211 000 

Slovakia 0 201 000 201 000 

Bulgaria 5 000 137 000 142 000 

Tsjekkia 36 000 0 36 000 

Sub total:  32 807 000 90 290 000 123 097 000 

 
Denne statistikken sier oss også noe om hvilke stater som får importere ammunisjon av 
samme kategori som Nammos 12,7 mm ammunisjon, og slik sett oppfyller kravene 
eksportkontrollen stiller for hele eksportkategorien. Informasjonen forteller oss dermed noe 
om normene som legges til grunn for innvilging av eksportlisens for militær 
håndvåpenammunisjon. De landene som opplistes i tabellen ovenfor som mottakere av 
ammunisjon og tilhørende komponenter, vil derfor gjennomgås i detalj senere i studien for å 
analysere hvilke normer som ligger til grunn for norsk eksportpraksis i forhold til militær 
håndvåpenammunisjon.  
 
 

                                                                 
269

 Kilde: St.mld 33 (2006-2007), tabell 7.3, side 36 til 44 
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Oppsummering 
 

 Nammo er den største eksportøren av militær håndvåpenammunisjon i Norge, Sverige 
og Finland. 

 

 I Sverige er det Vanäsverken AB som står for Nammos eksport av militær 
håndvåpenammunisjon.  

 

 Denne fabrikkens eksport av krigsmateriell i 2006 var 287 millioner SEK, og den samlede 
eksporten av håndvåpenammunisjon til land som mottok militær håndvåpenammunisjon 
fra Sverige var samme år 312 millioner SEK.  

 

 I arbeidet med å identifisere Nammos eksport viser det seg at åpenheten rundt den 
svenske eksporten er langt bedre enn tilfellet er for Finland og Norge.  

 

 Dette gjør at vi kan si langt mer om Nammos rolle som svensk eksportør, og finne langt 
mer relevante opplysninger om Nammos eksport av håndvåpenammunisjon og 
mottakere for eksporten fra Sverige enn fra de to andre landene.  

 

 Grunnet varierende kategorisering og kvalitet på de tre landenes eksportrapportering er 
det lite vi kan tolke komparativt om Nammos eksport fra de tre landene.  

 

 Det mest håndfaste utgangspunktet for sammenlikning denne statistikken gir, angår 
mottakerne av militær ammunisjon generelt fra de tre landene.   

 

 Noe som er felles for alle tre Nammo-land er at de eksporterer ammunisjon til 
forholdsvis mange land; Norge til 16 land, Finland til 36 og Sverige til minst 37 land.  

 

 I forhold til den type ammunisjon denne studien omhandler er det volummessig særlig 
ammunisjonseksporten fra Sverige og Finland som er interessant, og denne type 
ammunisjon fra Sverige har hele 27 militære mottakere.  

 

 Når det gjelder mottakere av ammunisjon fra Sverige, Finland og Norge, peker noen 
mottakerland seg ut i 2006. For det første eksporterer svenskene mesteparten av sin 
militære håndvåpenammunisjon til USA og Norge.  

 

 Ammunisjonseksporten fra Norge går først og fremst til Polen, Belgia, Sverige, Spania og 
Malaysia.  

 

 Fra Finland går ammunisjonseksporten i vesentlig grad til Tsjekkia, Irland, Malaysia og De 
forente arabiske emirater, i tillegg Sverige og Norge.  

 

 Blant landene som mottar ammunisjon fra alle tre Nammo-landene finner vi blant andre 
Tsjekkia, Slovakia og Polen.  

 

 I tillegg er det interessant å merke seg betydelige eksporter til Malaysia og Singapore fra 
Norge og Finland.  
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 Finland synes å utøve en annen eksportpolicy enn Norge når det gjelder 
ammunisjonseksport til Midtøsten.  

 

 Mye tyder på at Norge ikke ville eksportert ammunisjon til for eksempel Saudi Arabia, 
Bahrain og De forente arabiske emirater, noe som ikke synes problematisk sett med 
finske øyne. Dette vil diskuteres i neste kapittel.  

 

 Eksportverdien av Nammos militære håndvåpenammunisjon fra de tre landene er ikke 
mulig å anslå, med unntak av den svenske Nammo-eksporten.  

 

 Grunnen til dette er ikke velvilje i forhold til å utlevere denne type informasjon fra 
Nammo i Sverige, men det faktum at den svenske rapportering fra industri og 
lisensierende myndighet er langt mer nøyaktig enn den finske og norske rapporteringen.  

 

 Det er et uttrykt ønske fra Stortinget at Norge skal praktisere minst like stor grad av 
åpenhet som Sverige i sin rapportering på eksport av krigsmateriell.  
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«Hovedsynspunktet bør være 
at Norge ikke vil tillate salg av 
våpen og ammunisjon til 
områder hvor det er krig eller 
krig truer, eller til land hvor 
det er borgerkrig.» 
 
Einar Gerhardsen, 11. mars 1959 

6. Norsk eksportregelverk og 
problematiske importører  

 

Hva sier loven om hvem vi ikke skal eksportere ammunisjon til? 
 

I Norge er all eksport av strategiske varer, det vil si varer som kan påvirke en fremmed stats 
militære evne, underlagt eksportkontroll. Det betyr at man må søke den norske stat om en 
lisens for å kunne eksportere slike varer. Den lisensierende myndigheten i Norge er 
Utenriksdepartementet (UD), og all militær håndvåpenammunisjon som denne studien 
omhandler er lisenspliktig. Stortingets utenrikskomité er på sin side den instans som har til 
oppgave å gjennomgå UDs lisensieringspraksis og tilhørende regelverk. Dette gjøres årlig, og 
det er i denne prosessen de fleste politiske signaler gjøres kjent om hvem som bør og ikke 

bør få importere ammunisjon på grunnlag av norsk politikk. 
For at UD skal kunne utføre sin eksportkontroll, lener de seg 
selvsagt på et regelverk. Dette består av eksportkontrolloven 
av 1987, og tilhørende forskrift av 1989270 og retningslinjer fra 
1992271.  

I retningslinjene fra 1992 heter det at utgangspunktet for 
eksportreguleringen er følgende formuleringer i Regjeringens 
erklæring av 11. mars 1959, som lyder: “Det skal ved 
avgjørelsen legges vekt på de utenriks- og innenrikspolitiske 
vurderinger, og hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil 

tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land 
hvor det er borgerkrig”.  

FNs våpenembargoer blir direkte adoptert som norsk lov.272 På denne bakgrunn anerkjennes 
i skrivende stund 55 dokumenter273 som bindende vedtak med relevans for hva som anses 
som problematiske destinasjoner for norske strategiske varer. Disse vedtakene angår 
restriksjoner eller forbud mot eksport av strategiske varer til Nord-Korea, Hviterussland, 
Zimbabwe, Usbekistan, Elfenbenskysten, Burma, Libanon, Darfur, DR Kongo, Sierra Leone, 
Liberia, Somalia og Al-Qaida/Taliban.  

Ammunisjonseksport benevnes i eksportkontrollsammenheng som ”kategori A”-materiell, 
som anses som det krigsmateriell som Norge skal føre mest restriktiv eksportkontroll 
overfor. I forhold til norsk lov definerer vi derfor de overnevnte land som problematiske 
mottakere av norsk ammunisjonseksport videre i denne studien. I tillegg blir som oftest OSSE 
og EUs våpenembargoer ansett som politisk bindende for Norge. De land som blir ofre for 

                                                                 
270

 FOR 1989-01-10 nr 51: Forskrift til gjennomføring av utførselsreguleringen for strategiske varer, tjenester og 
teknologi. 
271

 ”Retningslinjer av 28. februar 1992 for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av 
våpen, militært materiell, samt teknologi og tjenester for militære formål.” 
272

 Hjemlet i: LOV 1968-06-07 nr 04: Lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners 
Sikkerhetsråd. 
273

 Opplisting på LovData; http://www.lovdata.no/cgi-
wift/wiftldsok?base=sf&titt=s%E6rlige%2C+sanksjoner%2C+frysing&dato=&emne=&button=S%F8k&dep=ud  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldsok?base=sf&titt=s%E6rlige%2C+sanksjoner%2C+frysing&dato=&emne=&button=S%F8k&dep=ud
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldsok?base=sf&titt=s%E6rlige%2C+sanksjoner%2C+frysing&dato=&emne=&button=S%F8k&dep=ud
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M72 er en skulderavfytt rakett 
produsert av Nammo,  som har 

vært senter for en rekke 
eksportkontrollskandaler opp 

gjennom tidene. Foto: Nammo 
 
 

denne type embargoer bør i utgangspunktet derfor også anses som problematiske 
mottakere for norsk håndvåpenammunisjon.  

I tillegg til de nevnte landene skal vi også fokusere på de land som er identifisert som 
problematiske mottakere i forhold til ammunisjonseksport i den norske 
eksportkontrolldebatten på Stortinget de senere årene. Dette kommer vi snart tilbake til.  

Anerkjennelse av norske eksportkontrollskandaler 

Ved jevne mellomrom har Stortinget erkjent sin manglende evne 
til å avverge eksportkontrollskandaler. På slutten av 1980-tallet 
ble det avslørt at norsk tungtvann hadde havnet i India og Israel, 
mot Stortingets vilje. Det ble en rekke ganger understreket i 
Stortinget at norske våpen og militært utstyr er eksportert til 
områder som ikke oppfyller de kriterier som er blitt fastslått i de 
vedtak Stortinget har gjort.  

Et annet eksempel er utenrikskomiteens erkjennelse av at det i 
1990 ble påvist at norske M-72-raketter fra Raufoss 
Ammunisjonsfabrikk havnet i borgerkrigen i El Salvador og i 
Nicaragua, mot Stortingets vilje.274 Også i 1991 kom det frem 
opplysninger om at norskproduserte M-72 var kommet på 
avveie. Denne gangen endte de opp i Colombia. 275 I november 
1995 avslørte Arbeiderbladet at Raufoss i 1993 hadde solgt 1500 M-72-raketter med 
øvingsutstyr til De forente arabiske emirater. Tre år tidligere hadde Stortinget uttrykkelig 
sagt nei til salg av Sidewinder-raketter til Emiratene på grunn av den spente situasjonen i 
området. 276  Arbeiderpartiet endret likevel syn i saken da de kom i regjeringsposisjon.  

Politiske signaler fra Stortinget 
 

Helt siden den første halvårsrapporten om norsk eksport av forsvarsmateriell ble debattert i 
Stortinget 18. desember 1996, har spørsmål om sluttbruk av norske våpen vært sentralt for 
stortingsdebattene277. Det bør imidlertid bemerkes at Stortingets debatt om norsk 
våpeneksport har vært svært varierende siden den årlige rapporteringen fra UD startet i 
1996. Ved den årlige gjennomgangen av eksportkontrollmeldingene om eksporten i 1996278, 
1997279, 1998280, 1999281, 2000282 og 2001283 sa utenrikskomiteen ingenting i forhold 
uønskede mottakerstater i sine innstillinger, med ett unntak.  
                                                                 
274

 Innst.S.nr.118 (1994-1995), http://www.stortinget.no/inns/1994/199495-118-002.html  
275

 Dok.nr.8:90 (1994-1995) Forslag fra stortingsrepresentant Paul Chaffey om strengere retningslinjer for 
eksport av militært materiell 
276

 Arbeiderbladet 26.07.96 
277

 Stortingets referat: Møte onsdag den 18. desember kl. 10 1996, Sak 5,  Innstilling fra utenrikskomiteen om 
eksport av forsvarsmateriell fra Norge 1. halvår 1996 Referat fra dette møtet finner du her: 
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Unntaket var at SV bemerket at de ikke ville at Norge skulle eksportere våpen til Tyrkia i 
innstillingen av 2000, noe partiet også gjentok de to neste årene. Partiene ga heller ikke 
uttrykk for noe mer enn det nevnte i de årlige debattene om saken i perioden 1997-2002. 
Dette bevitner skremmende lite engasjement rundt eksportkontrollen i denne perioden.  
I 2002 tok debatten seg opp, men det var 
først i løpet av 2003 at debattene fikk særlig 
substansielt innhold når det gjelder 
problematisering av mottakerland for norsk 
våpeneksport.  
 
I Stortingsdebatten om norsk eksport av 
forsvarsmateriell i 2004 var temaet 
imidlertid nok en gang fraværende.284  
I debatten om eksporten i 2005 kom det 
heller ikke noen signaler om ønskede eller 
uønskede mottakere av norsk våpen- og 
ammunisjonseksport, selv om både SV og 
Venstre fokuserte på eksport til udemokratiske Gulf-stater som et problem. I løpet av høsten 
2006 og hele 2007 synes det som om denne debatten har satt seg i partiene, og Stortingets 
behandling av eksportkontrollmeldingen høsten 2007 tok et relativt langt steg fremover når 
det gjelder å definere problematiske mottakere for norsk ammunisjon. Dette kommer vi 
tilbake til i dette kapittelets siste del, ”Tegn i tiden”.  
 
Tyrkia-saken 
 
Tyrkia-spørsmålet har vært mer formende på norsk eksportkontrolldebatt enn noen annen 
debatt om mottakerland av norske strategiske varer. Norske myndigheter har i hovedsak 
definert kampene i Tyrkia som legitim bekjempelse av terrorvirksomhet fra PKKs side. Dette 
er en viktig forutsetning for at Norge har kunnet levere våpenutstyr til Tyrkia for flere hundre 
millioner kroner siden 1984. Det dreier seg blant annet om militære høyeksplosiver, 
granater, Pingvinraketter og utskytningsramper. Debattene om hvorvidt Tyrkia skulle få 
importere norske våpen på 1990-tallet, til tross for at landet var i en krigsliknende tilstand, 
ledet blant annet til innføringen av praksisen med årlig rapportering om eksport av 
forsvarsmateriell til Stortinget.285  
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I en stortingsdebatt i desember 1996 koblet RVs Erling Folkvord Tyrkia-saken til det bredere 
spørsmålet om landkategorier for mottakere av norsk 
forsvarsmateriell på en måte som fortsatt er svært aktuell. 
Folkvord påpekte at UDs retningslinjer fra 28. februar 1992 
innebærer en selvmotsigelse når det gjelder hvilke land som 
kan kjøpe våpen fra Norge fordi den bygger på 
regjeringserklæringen som statsminister Einar Gerhardsen  
fremla 11. mars 1959286. Når det i retningslinjenes kapittel om 
landgrupper og varekategorier etableres at landgruppe  
1, som består av de nordiske land og NATOs medlemsland, kan eksportere alle typer 
forsvarsmateriell, betyr det at de militære handlingene som NATO-landene er involverte i 
per definisjon ikke kan kalles krig eller borgerkrig.287 Ifølge Folkvord var dette årsaken til at 
”vi har hatt dei mest forunderlege offentlege debattar, der både stortingsrepresentantar og 
statsrådar har involvert seg i å skulle forklare at den pågåande krigen i det søraustlege Tyrkia 
ikkje er ein krig og ikkje er ein borgarkrig.”288 Etter at Norge har fortsatt å levere våpen til 
nære allierte i krig, blant annet i Irak i 2003, er dette på ingen måte en foreldet debatt.  
 
Hensynet til demokrati og menneskerettigheter  
 
Da prinsippet om at menneskerettshensyn skal ligge til grunn for norsk våpeneksport ble 
knesatt i 1997, var det også på bakgrunn av Tyrkia-debattene i Stortinget. Prosessen kom 
imidlertid først i gang på midten av 1990-tallet. I 1995 fremmet SV forslag289 i Stortinget om 
at Norge ikke skal eksportere våpen eller ammunisjon til land som bryter grunnleggende 
menneskerettigheter, land med udemokratiske styresett eller land som opptrer truende 
overfor andre land. SV foreslo også at Norge skal stille obligatoriske krav til 
sluttbrukererklæring ved lisensiering av militært materiell, at Regjeringen ikke skal 
godkjenne samarbeids- og utviklingsprosjekter om våpen og militært utstyr med andre land 
hvis ikke eksport av sluttproduktet skjer innenfor rammen av det norske regelverket, og at 
Norge kan hindre eksport dersom dette viser seg å ikke være tilfelle.290 Alle forslagene til 
innstramminger i eksportkontrollregelverket ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Høyre i 
utenrikskomiteen.291  

Stortinget debatterte disse spørsmålene også i februar 1996. Arbeiderpartiet, Høyre og 
Fremskrittspartiet stemte da mot et forslag fra SV om at Norge ikke skulle "eksportere våpen 
eller ammunisjon til land som bryter grunnleggende menneskerettigheter og land med 
udemokratiske styresett". Stortingsflertallet mente at regelverket allerede var strengt nok. 
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Den endelige knesettingen av prinsippet om at hensynet til menneskerettighetene skal ligge 
til grunn for norsk eksport av forsvarsmateriell skjedde først i 1997.292   

Navngiving av andre enn Tyrkia 

I forbindelse med den årlige gjennomgangen av eksportkontrollen i 2003, fremmet SV en 
merknad om at det var solgt våpen til en rekke land som Norge etter SVs oppfatning burde 
ha prinsippielle motforestillinger mot å selge våpen til. Det gjaldt land med stort omfang av 
voldskriminalitet, blant annet Sør-Afrika og Brasil, og flere land hvor det er påvist alvorlige 
brudd på menneskerettighetene, slik som Saudi-Arabia og Tyrkia. SV viste også til at det var 
solgt våpen til land hvor en vil ha en svak mulighet til å kontrollere videresalg. I tillegg 
bemerket partiet i sine merknader at brudd på menneskerettighetene burde vektlegges 
sterkere som grunn til å avvise eksport.293 I debatten om det samme eksportåret sa Bjørn 
Jacobsen (SV) blant annet at ” (det er) grunn til å stille kritiske spørsmål ved sider av den 
norske våpeneksporten i 2002, som rapporten omhandlar. Vi vil peike på at det blei 
eksportert til land som f.eks. Saudi-Arabia, Malaysia og Tyrkia”.294 

I denne stortingsdebatten sa også Bjørn Jacobsen ”Vi handlar framleis våpen med Israel - så 
det svir etter. Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at handelen med fleire produkttypar 
forsvarsmateriell til USA og Storbritannia gjorde nokre kraftige hopp i januar og februar i år, 
nettopp under opptakta til Irak-krigen. Eg håpar at rapporten for 2003 vil kunne gje oss eit 
klart bilete av kva for våpen- og ammunisjonstypar Noreg eksporterte til bruk i Irak-krigen, 
trass i prinsippet vårt om ikkje å handle med land i krig.”295 Dette håpet ble ikke innfridd. 
Ifølge SVs merknader året etter var dette svært uheldig, da ”stortingsmeldingen burde gitt et 
bilde av hvorvidt norsk våpenproduksjon tjener på en folkerettsstridig krig, som den norske 
regjeringen ikke støttet”.296 SV understreket også at de mente at ”Norge fremdeles ikke har 
sikret seg godt nok mot videresalg eller -leveranser av norskproduserte våpen.” Det burde 
derfor ”innføres en sluttbrukererklæring ved våpeneksport, også fra våre allierte, for å sikre 
bedre kontroll med hvor våpnene ender opp”.297 

Året etter fremholdt den samme representanten at ”Noreg har eit lovforbod mot å 
eksportere våpen til slike land. Likevel driv våre allierte med slik eksport i stor stil. Sett med 
norske auge er det interessant at Noregs hovudsamarbeidsland på bistandssektoren ofte er 
mottakarar av våpen frå NATO-land. USA sin eksport til Colombia, Nepal, Filippinane og 
Israel er ei kjend sak. Tsjekkia eksporterer våpen til Mosambik, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Bangladesh og Nepal, altså til seks av Noreg sine sju hovudsamarbeidsland på 
bistandssektoren. Den tsjekkiske eksporten er verd millionar av dollar. Kor mykje utvikling 
denne eksporten eventuelt saboterer, er sjølvsagt vanskeleg å anslå, om ikkje umogleg. Like 
fullt er samanhengen mellom tilgjengelegheit av våpen og fråvær av utvikling godt 
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dokumentert, og derfor bør Noreg aktivt motarbeide slik uansvarleg våpenhandel. Det 
minste ein kan gjere, er å forsikre seg om at det ikkje er norskproduserte våpen ein fôrar 
norske bistandspartnarar med”.  

I tillegg sier representanten at ”Problemet med våpen i forhold til berekraftig utvikling vil 
vere stort så lenge internasjonal våpenhandel ikkje blir regulert betre. I tillegg til dei som eg 
nemnde ovafor, inkluderer tsjekkarane si eksportliste dei siste tre åra Eritrea, 
Elfenbeinskysten, Sierra Leone, Den demokratiske republikken Kongo, Zambia, Zimbabwe, 
Iran, Israel, Filippinane og Syria. Slovakias eksport inkluderer m.a. Bangladesh, Syria, Iran og 
Israel. Ingen formell garanti mot reeksport til uønskte mottakarar av norske våpen blir i dag 
kravd av NATO-medlemmer og nordiske land. Dette har resultert i at 81 % av norsk eksport 
av våpen og ammunisjon var basert på blind tillit i 2003. Med tanke på at norsk 
eksportkontroll søkjer å halde kontroll over all eksport av teknologi som kan vere av 
betydning for andre lands utvikling, produksjon og bruk av militære kapabilitetar, 
representerer dette eit stort hol i norsk eksportkontroll.” Ingen andre partier har respondert 
eksakt i forhold til de land og problemstillinger som her ble reist fra Stortingets talerstol.  

I forhold til behandlingen av eksportkontrollmeldingen for 2004 i Stortinget kom det ikke 
frem nye elementer med tanke på enkeltlands egnethet til å motta norsk krigsmateriell. Det 
skjedde imidlertid et par interessante ting dette året i forhold til strukturell tilnærming til 
problemet. Sp og SV skrev en felles merknad til eksportkontrollmeldingen som sier at 
partiene ” ..er bekymret over den økte militariseringen i verden og mener at nedrustnings- 
og ikke-spredningsarbeidet må intensiveres”.  

Denne militariseringen eksemplifiseres ved verdens samlede militære forbruk, noe som ikke 
har vært argumentert med i denne konteksten tidligere. Dette må ses i sammenheng med en 
flertallsmerknad fra Forsvarskomiteen om samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid fra 
samme sesjon. I innstillingen heter det at ”Stortinget ber Regjeringen om å fremme en sak 
for Stortinget med en helhetlig gjennomgang av på hvilken måte og på hvilke arenaer Norge 
best kan bidra i arbeidet med nedrustning og ikke-spredning.”298. Dette har ført frem til at 
Regjeringen vil fremlegge en egen stortingsmelding om nedrustning våren 2008. Denne 
meldingen vil ha hovedfokus på atomnedrustning, men sluttbrukerproblematikk i forhold til 
våpeneksport vil også bli tatt opp.  

Norske våpen og ammunisjon i Irak 
 
Ti dager før invasjonen av Irak startet, ble laserutstyr fra det norske forsvaret sendt med et 
fly fra Gardermoen til den amerikanske militærbasen Camp Doha i Kuwait.299 Siden den tid 
er USAs krigføring i Irak blitt en hovedårsak til at det går godt i norske våpensmier om dagen. 
Norsk våpeneksport til bruk i Irak er dermed blitt en svært viktig debatt om 
sluttbrukerkriterier for norsk våpeneksport.  
 
Spørsmålet om hvordan Norge kunne låne ut våpen til fordel for sin nære alliertes illegale 
krigføring satte nytt fokus på sluttbrukerproblematikken i norsk lovgivning om 
eksportkontroll. Behandlingen av NATO-meldingen 26. oktober 2004 og den spontane 
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”Komiteen mener det i 
vurderingene av søknad om 
eksportlisens må stilles krav til 
situasjonen på 
menneskerettighetsområdet 
i mottakerlandene, og at det 
må vurderes å nedfelle 
internasjonal humanitærrett 
og menneskerettigheter som 
vilkår i regelverket på 
eksportkontrollområdet” 
 
Stortingets Utenrikskomité,  
24. oktober 2007. 

spørretimen dagen etter ble de første arenaene for stortingsdebatt om saken.300 9. 
november 2004 uttalte Bjørn Jacobsen følgende i Stortinget: ”Etter SVs syn burde eksport av 
norske våpen til bruk i Irak-krigen aldri ha skjedd”. 301 I den samme debatten sa Marit 
Nybakk: ”Personlig mener jeg at saken om utlån av våpen til USA burde vært lagt frem i 
tilhørende egnede fora og drøftet med opposisjonen. Da kan det hende at den saken hadde 
fått et annet utfall”. Lederen for forsvarskomiteen sa også at ”Arbeiderpartiet har ingen 
intensjoner om eller forslag om å endre på det regelverket som vi har i dag, der det i 
utgangspunktet ikke er restriksjoner på utlån eller eksport mellom de ulike land i 
alliansen.(...) Det er helt åpenbart at det kan være tilfeller hvor det er vanskelig å levere fra 
seg forsvarsmateriell til en alliert. Jeg vil bl.a. vise til den diskusjonen som var om Tyrkia for 
noen år siden”. 302 De nåværende regjeringspartnerne har nå holdt liv i denne saken i over 
fire år.  

Tegn i tiden: udemokratiske stater er uønskede mottakere av norsk krigsmateriell 
 
I løpet av 2007 er det kommet sterke signaler fra politisk 
hold om en mer restriktiv våpeneksport. Dette angår i all 
hovedsak innstramminger når det gjelder demokrati og 
menneskerettighetsforhold i mottakerland. I denne 
konteksten har noen av landene som tidligere har blitt 
problematisert som mottakerland kommet frem i debatten 
igjen med økt tyngde.  

Stortingets behandling av norsk krigsmaterielleksport i 
2006, og tilhørende regelverk, ledet frem til avgivelsen av 
en enstemmig innstilling om forholdene fra 
Utenrikskomiteen i oktober 2007303. Som gjengitt i 
tekstboksen ovenfor var dette et nytt og styrket initiativ for 
en mer restriktiv eksportpolitikk ovenfor mottakere av 
norsk krigsmateriell med dårlige rulleblad i forhold til 
MR304, demokrati og IHR305. I Stortingsdebatten om denne 
innstillingen, 5. desember 2007, kom dette frem i enda klarere ordlag. I denne debatten 
uttalte Marit Nybakk (Ap) at ”…komiteen *er+ opptatt av å få strengere krav til 
menneskerettigheter ved eksport til land utenfor NATO-alliansen. Jeg vil i den forbindelse 
vise til en debatt som har vært om eksport av forsvarsmateriell til enkelte Gulf-stater. Ved 
søknad om eksportlisens må det derfor vurderes å nedfelle internasjonal humanitærrett og 
menneskerettigheter som vilkår i regelverket på eksportområdet”.  
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” Jeg vil derfor understreke at 
det i vurderingen av søknader 

om eksportlisens må stilles 
reelle krav til situasjonen på 

menneskerettighetsområdet i 
mottakerlandene. Videre bør 

dette nedfelles i internasjonal 
humanitærrett og i 

menneskerettigheter på 
eksportkontrollområdet” 

 
Anne M. Larsen (V) 

9. desember 2007 
 

Ågot Valle (SV) var enda tydeligere på dette i sitt innlegg: ”Komiteen mener det i 
vurderingene av søknad om eksportlisens må stilles krav til situasjonen på 
menneskerettighetsområdet i mottakerlandene. Det er for eksempel et paradoks at eksport 
av krigsmateriell til stater som Saudi-Arabia fremdeles har blitt et betydelig, om ikke 
voksende, men et betydelig omfang”.  

Anne M. Larsen (V), uttalte i samme debatt: ”Jeg har nylig sett 
gjennom listen over land som Norge har eksportert våpen til, 
og flere av dem utmerker seg ikke verken når det gjelder 
demokratiske rettigheter, eller når det gjelder respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter, noe også 
representanten Valle gav uttrykk for. Jeg vil derfor 
understreke at det i vurderingen av søknader om 
eksportlisens må stilles reelle krav til situasjonen på 
menneskerettighetsområdet i mottakerlandene. Videre bør 
dette nedfelles i internasjonal humanitærrett og i 
menneskerettigheter på eksportkontrollområdet.”  

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) repliserte: ”Så merket 
jeg meg også det som representant Larsen sa om at endel av 
landene på listen kan komme i en spesiell kategori i forhold til 
disse målene. Det tar vi med tilbake igjen for å se nærmere på”. 

Her ser vi altså at utenrikskomiteens medlemmer identifiserer Saudi-Arabia og ”enkelte Gulf-
stater” som problematiske destinasjoner for norsk krigsmaterielleksport. Dette er noe vi skal 
følge nøye videre i neste kapittel. Det er også politisk interessant å registrere 
Utenriksministerens imøtekommenhet på dette punktet.  
 
Én ting er hva som ble sagt i Stortingsdebatten, men det er også verdt å merke seg at UD 
endret sine retningslinjer for lisensiering av våpeneksport dagen etter denne debatten i tråd 
med utenrikskomiteens ønsker.306 Teksten fra Stortinget fra 1997, som altså sier at 
grunnleggende menneskerettigheter i mottakerlandet skal være en forutsetning for norsk 
eksport, er nå altså inkorporert i UDs retningslinjer av 1992.307  
 
 
 
 
 
  

                                                                 
306

 Finansavisen 7. desember 2007: ”Nye regler senker våpeneksporten”, skrevet av Thomas Hilmersen 
307

 UDs Seniorrådgiver Anne Karin Lunde i Seksjon for nedrustning og ikke-spredning fortalte Norwatch dette 6. 
Desember 2007. Se Erik Hagens artikkel ”Krever kontroll over Saudi-våpen”, fra 6. desember 2007, på: 
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1671&back=1   

 
 

http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1671&back=1
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Oppsummering 
 

 Norsk eksportkontroll politikk i forhold til hvem som bør nektes våpenimport fra Norge 
kan grovt sett oppsummeres slik: 

 
a. Norge skal ikke eksportere våpen og ammunisjon til land i krig, i borgerkrig eller til 

områder der krig truer.    
 

b. Norge skal ikke eksportere våpen til mottakere som vil benytte disse til å begå 
menneskerettighetsovergrep 

 

 Grunnet forpliktelser overfor FN skal ikke Norge være svært restriktive med å eksportere 
krigsmateriell til Nord-Korea, Hviterussland, Zimbabwe, Usbekistan, Elfenbenskysten, 
Burma, Libanon, Darfur, DR Kongo, Sierra Leone, Liberia, Somalia og i forhold til Al-
Qaida/Taliban.  
 

 I den politiske våpeneksportdebatten er særlig land der Norge er tilrettelegger for 
fredsprosesser, Israel, USA, arabiske diktaturer, nyere NATO-medlemmer, 
samarbeidsland og Tyrkia blitt nevnt som problematiske destinasjoner for norsk 
krigsmaterielleksport. 
 

 Stortinget besluttet i 1997 at Norge ikke skal eksportere våpen eller ammunisjon til land 
som bryter grunnleggende menneskerettigheter og land med udemokratiske styresett.  
 

 Stortingsdebatten i desember 2007 og samtidig endring av forskrift for håndtering av 
eksportlisensieringen i Utenriksdepartementet er på tilsvarende måte et uttrykk for en 
mer restriktiv holdning til eksport til Saudi-Arabia og andre udemokratiske Gulf-stater, 
grunnet økt fokus på MR og demokrati i mottakerland.  
 

 Dette forhindrer oss fra å kunne eksportere militær håndvåpenammunisjon til land som 
Saudi-Arabia i dag. 
 

 Stortingets Utenrikskomité sitter med ansvaret for å gjennomgå norsk 
eksportkontrollregelverk og eksportpraksis. På 2000-tallet har dette arbeidet i svært liten 
grad bidratt til å krystallisere norsk våpeneksportpolitikk når det gjelder hvem som bør 
og ikke bør tillates å importere norske våpen og tilhørende ammunisjon.  
 

 Landene som er adressert som problematiske mottakerland for våpen og ammunisjon fra 
Norge i den parlamentariske behandling av og debatten om eksportkontroll de siste ti 
årene er: Tyrkia, Israel, Saudi-Arabia, Malaysia, Tsjekkia, Colombia, Brasil, Sør-Afrika og 
USA.  
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Problemstilling: 
 

A: Hvor eksporterer Nammo -
landenes kunder 

håndvåpenammunisjon? 
 

B: Deler Nammos kunder den 
norske stats holdninger til 

ammunisjonseksport? 

7. Reeksport av Nammo-ammunisjon til 
uønskede destinasjoner 

 
Dette kapittelet fokuserer på våpen på avveie. Dette gjør vi for at vi skal unngå 
eksportkontrollskandaler i fremtiden. I stedet for å gjøre journalistens jobb – som i denne 
konteksten vil være fokusert på å avdekke Nammo-ammunisjon på steder hvor de ikke skal 
være og forhold som er lovstridige - velger vi å fokusere på hva som kan gjøres for at slike 
eksportkontrollskandaler ikke skal finne sted. Derfor adresserer vi to hovedproblemstillinger 
i dette kapittelet: Hva vet vi om hvor mottakerne av 
Nammo-ammunisjonen eksporterer denne? Er Nammo-
landenes eksportregelverk og praksis konsistent i forhold 
til norsk regelverk og praksis når det gjelder hva som 
anses som problematiske destinasjoner for ammunisjon?   
 
I dette kapittelet skal vi derfor først fokusere på plausible 
reeksportmuligheter for Nammos militære 
håndvåpenammunisjon, slik at vi alle er klar over mulige 
kanaler for eksport av Nammo-ammunisjon til uønskede 
destinasjoner. Dette gjøres først ved å samordne litt generell informasjon om et utvalg av 
betydelige ammunisjonsimportører fra Norge, Sverige og Finland, for så å gå disse landenes 
strategiske eksporter i 2005 og 2006 i sømmene.  
 
Når Nammo-bedrifter rundt om i verden eksporterer militær håndvåpenammunisjon, er de 
forpliktet til å følge gjeldende eksportkontrollregelverk i det landet de er situert. Dette betyr 
at når for eksempel Nammo i Schönebeck eksporterer sin ammunisjon, må de etterfølge tysk 
eksportkontrollregelverk, mens Nammo i Lapua må tilsvarende følge finsk regelverk. 
Eksportpraksisen og regelverket i landene som Nammo eksporterer sin ammunisjon til er i 
mange tilfeller svært ulik. Fra den norske eksportkontrollmyndigheten, 
Utenriksdepartementet, er det et uttalt mål å harmonisere eksportkontroll og rapportering 
mellom Sverige og Finland. Samtidig er Utenriksdepartementet tydelige på at landenes 
regelverk og praksis i dag ikke er harmonisert på en tilfredsstillende måte.308  
 
Vi tar det uansett for gitt at den norske stat ser det i sin egeninteresse å utøve sitt eierskap i 
Nammo på en slik måte at Nammos eksportpraksis er konsistent med norsk eksportkontroll 
og -praksis. Hvis Nammo produserer ammunisjon for eksport til mottakere som den norske 
stat ikke ville ha tillatt, som eksport fra Finland eller Sverige, bør dette derfor anses som 
svært problematisk for den norske stat som eier i konsernet. I dette kapittelet vies det derfor 
stor plass til å gjennomgå eksportpraksisen i de forskjellige landene hvor Nammo har 
produksjon, slik at vi kan gjøre oss opp en mening om deres eksportpraksis faktisk er 
konsistent i forhold til norsk eksportpraksis.  
  

                                                                 
308

 Dette ble særlig tydelig uttalt på UDs eksportkontrollseminar 17. Januar 2008.  
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Colombia, Pakistan, Taiwan, 
Marokko og Kasakhstan er 
alle nektet 
krigsmateriellimport fra 
Norge gjentatte ganger  

 

Blant de land som er nektet 
krigsmateriellimport fra Norge 
er noen avslag mer opplagte 
enn andre.  
 
Særlig er eksportforbudet 
ovenfor Iran og Israel entydig. 

Hva forteller norsk eksportpraksis oss om uønskede Nammo-kunder? 
 
I foregående kapittel er det gjort rede for den norske 
eksportkontrollens lovgrunnlag og politiske føringer som er 
lagt til utøvelsen av denne. I denne delen skal vi teste 
denne informasjonen opp mot de senere års 
eksportpraksis. For å evaluere om norsk eksportpraksis slik 
sett er konsistent med tilsvarende praksis for land som 
importerer ammunisjon fra Nammo-landene, skal vi først 
analysere de landene som Norge ikke ønsker å eksportere krigsmateriell til. Deretter skal vi 
undersøke om disse landene importerer ammunisjon fra de landene Nammo-landene 
eksporterer ammunisjon til.   
 
Norge har kun offentliggjort informasjon om søknader om lisens for krigsmaterielleksport 
som har fått avslag fra siden 2004. Vi vet derfor ikke hvilke land som er blitt nektet å 
importere krigsmateriell fra Norge før 2003. Det vi vet er kort oppsummert at UD i 2003 ga 
avslag på 13 søknader om utførselslisens for forsvarsmateriell, samt utstyr til militær bruk. 
Avslagene gjaldt Belize, Colombia, Indonesia, Israel, Kasakhstan, Libanon, Libya, Nepal, 
Nigeria, Marokko, Pakistan, Syria og Taiwan.309 I 2004 ble det gitt avslag på 14 tilsvarende 
lisenssøknader. Disse avslagene gjaldt Algerie, Colombia, India, Iran, Kasakhstan, Kina, 
Libanon, Makedonia, Marokko, Moldova, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan og Turkmenistan.310  
 

I 2005 ble det gitt avslag på ni søknader om eksportlisens. 
Avslagene gjaldt Bosnia og Herzegovina, Filippinene, Kenya, 
Mauritania, Pakistan, Peru, Russland, Sudan og Swaziland.311 
I 2006 ble det gitt avslag på kun én søknad om eksportlisens 
for krigsmateriell. Avslaget gjaldt en søknad om utførsel av 
militære feltradioer til forsvaret i Bangladesh312. Kriterium 2 i 
EUs adferdskodeks for våpeneksport lå til grunn for dette 
avslaget. Dette kriteriet angår respekten for 
menneskerettighetene i den endelige bestemmelsesstaten.  

 
Totalt gir dette oss 30 potensielle mottakerland for norsk krigsmateriell som har blitt nektet 
eksportlisens siden 2003, men kun én konkret begrunnelse for et enkelt avslag. Det er viktig 
å understreke at det kan være mange grunner til disse avslagene, og disse trenger ikke 
nødvendigvis bare å ha med de politiske forhold i mottakerland å gjøre. Siden UD ikke 
offentliggjør sine begrunnelser for disse avslagene landspesifikt, kan vi imidlertid ikke gjøre 
annet enn å behandle dem rent kvantitativt, for så å reflektere allment rundt avslagene i 
forhold til mottakerlandets politiske situasjon.  
 
Fremstiller vi disse avslagene i tabells form ser virkeligheten slik ut, opplistet etter antall år 
med avslag av fire mulige:  

                                                                 
309

 St.mld 41 (2003-2004), side 38 
310

 St.mld 36 (2004-2005), side 35 
311

 St.mld 19 (2005-2006), side 43 
312

 St.mld 33 (2006-2007), side 49 
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Om vi går disse avslagene nærmere i sømmene kan vi peke ut enkelte mottakere fra dette 
utvalget som UD tydeligvis anser som spesielt problematiske å eksportere ammunisjon til. 
Det må her understrekes at dette utvalget ikke representerer alle land Norge ikke ønsker å 
eksportere krigsmateriell til. Vi har heller ikke informasjon om hvor mange ganger det er 
søkt om eksportlisens til disse landene i perioden, og hvor mange ganger per år slike 
søknader er avslått. Opplistingen i figuren ovenfor gir oss likevel en indikasjon på hvilke 
stater som UD anser som problematiske som mottakere av eksport av for eksempel 
håndvåpenammunisjon. Ellers bør faren for faktisk eksport til landene som nektes lisens 
anses som større for de som får gjentatte avslag. Dette fordi det tydeligvis er vesentlige 
behov hos disse land for det krigsmateriellet de ønsker å kjøpe da gjentatte avslag bør antas 
å indikere stort ønske om slik handel. En feilkilde til denne antakelsen kan allikevel være at 
avslaget ikke er konkret nok begrunnet fra UDs side, og dermed at man implisitt oppfordrer 
landene til å søke videre for å få definert hvor problemet egentlig ligger.  
 
Mottakerne som ifølge statistikken ovenfor er nektet lisens ved gjentatte anledninger, det vil 
si Pakistan, Colombia, Marokko, Libanon, Kasakhstan og Taiwan, er alle interessante for oss 
da disse landene er omdiskuterte som mottakere av flere stater enn Norge. Dette er 
dessuten mottakerland som kunder av Nammo har svært forskjellig eksportpolitikk ovenfor. 
Ellers er det interessant å merke seg at både Sri Lanka, Filippinene og Sudan – alle land hvor 
UD i perioden har hatt et aktivt fredsengasjement - er blant de som ikke har fått innvilget 
lisens til å importere krigsmateriell fra Norge. I det neste skal vi gjennomgå litt av 
bakgrunnen for en restriktiv norsk eksportpolitikk overfor disse mottakerne. Alle de 30 
landene kan ikke gjennomgås av plasshensyn, og utvalg gjøres derfor på bakgrunn av denne 
innledende analysen.  
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Kirkens Nødhjelps generalsekretær 
Atle Sommerfeldt om Vest-Sahara:  

 
”Vi mener at norske 
næringslivsinteressers investering i 
bedrifter i de ulovlig okkuperte 
områdene er etisk uansvarlig og ikke 
må finne sted” 
 
Kilde: 
http://www.nca.no/article/view/4881/1/26 

 
 

Marokko: Grunnet landets okkupasjon av Vest-Sahara er våpeneksport til landet noe som 
ofte kritiseres i harde ordelag. Norge har inntatt en mer aktivistisk holdning i forhold til 
denne problemstillingen enn de fleste NATO-allierte, 
og fraråder nordmenn å bedrive handel, investeringer, 
ressursutnyttelse og andre former for 
næringsvirksomhet i de okkuperte områdene.313 
Søknader om eksportlisenser for krigsmateriell fra 
Norge til Marokko har på dette grunnlag også blitt 
avslått i flere år.314 Hellas, et land både Nammo 
tradisjonelt har samarbeidet nært med, og som 
Nammo-landene har lang tradisjon for å eksportere 
ammunisjon til, deler tydeligvis ikke norske normer i 
forhold til ammunisjonseksport til Marokko. I 2006 
eksporterte grekerne håndvåpenammunisjon for hele 
3 060 000 euro til Marokko315, og ble dermed EUs 
suverent største ammunisjonseksporterende land til okkupasjonsmakten Marokko.   
 
Marokko er en viktig alliert for USA grunnet krigen mot terror. I 2004 signerte statene en 
bilateral frihandelsavtale. Juni samme år benevnte USA Marokko som ”a major non-NATO 
ally”, samtidig som de lettet på restriksjonene for våpeneksport til landet.316 Dette er 
hovedgrunnen til den skyhøye verdien på lisensene som USA autoriserte til landet i 2004. 
Marokko er også en av ni afrikanske stater som Pentagon nå investerer tungt i på 
kontinentet når det gjelder antiterrortrening og utrustning. Planen er å gjøre tusenvis av 
afrikanske soldater rede for antiterroroperasjoner i form av grenseoppdrag, og å utstyre 
dem deretter. Initiativet har en foreslått økonomisk ramme på 500 millioner USD.317 I 2005 
og 2006 eksporterte også USA større mengder krigsmateriell til okkupanten.318  
 
Colombia er det verste landet i sin region når det gjelder den humanitære og 
menneskerettslige situasjonen. Landet er i krig, og har en av verdens største populasjoner av 
internt fordrevne. Gerilja og paramilitære er ansvarlige for de fleste brudd på 
menneskerettigheter i landet, som massakrer, kidnappinger, tortur, utpressinger med mer. 
Regjeringssoldater har også begått alvorlige overgrep, enten selvstendig eller sammen med 
de paramilitære. Regjeringen gjør ingen troverdige forsøk på å avsondre seg fra de 
paramilitære. Norge var aktiv i fredsprosessen i landet frem til et FN-initiativ brøt sammen i 
2001. Siden den tid synes Norge å ha fastholdt en restriktiv eksportpolitikk ovenfor landet. 
Ammunisjonsimportørene fra Nammo-landene synes imidlertid ikke å dele denne 
holdningen. Spesielt USA, Tsjekkia og Storbritannia lisensierte betydelige mengder 
håndvåpen og ammunisjon for eksport til Colombia i 2006.319 USA har også ”dumpet” mye av 

                                                                 
313

 Utenriksdepartementet, september 2007: ”Vest-Sahara”, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Norgesfremme-og-kultursamarbeid/Norges-
omdomme/Bedrifters-samfunnsansvar/Vest-Sahara.html?id=480822  
314

 Støttekomiteen for Vest-Sahara, 11.04.2007: ”Marokko hamstrer våpen”, se: http://www.vest-
sahara.no/index.php?cat=83&art=423&searchString=elgia&shw=3&sy=&sm=&stm=&page=1&mto=0  
315

 EU document 2007/ C253, side 149 - 150 
316

 Human Rights Watch: “World Report 2006”, se: 
http://www.hrw.org/english/docs/2006/01/18/morocc12228.htm  
317

 Ann Scott Tyson,” U.S. Pushes Anti-Terrorism in Africa”, Washington Post, Tuesday, July 26, 2005; Page A01 
318

 FAS database : ”Notifications to Congress of Pending U.S. Arms Transfers”, tilgjengelig på 
http://www.fas.org/asmp/profiles/world.html  
319

 FMS og EU document 2007/ C253, side 54 - 55 

http://www.nca.no/article/view/4881/1/26
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Norgesfremme-og-kultursamarbeid/Norges-omdomme/Bedrifters-samfunnsansvar/Vest-Sahara.html?id=480822
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Norgesfremme-og-kultursamarbeid/Norges-omdomme/Bedrifters-samfunnsansvar/Vest-Sahara.html?id=480822
http://www.vest-sahara.no/index.php?cat=83&art=423&searchString=elgia&shw=3&sy=&sm=&stm=&page=1&mto=0
http://www.vest-sahara.no/index.php?cat=83&art=423&searchString=elgia&shw=3&sy=&sm=&stm=&page=1&mto=0
http://www.hrw.org/english/docs/2006/01/18/morocc12228.htm
http://www.fas.org/asmp/profiles/world.html
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sitt overskuddsmateriell - blant annet maskingeværer av typen M 60 - i Colombia gjennom 
årene, enten gratis eller til sterkt reduserte priser.320  
 
Pakistan og India: Spenningen mellom disse landene er svært stor, noe som tilsier at land 
som nekter å eksportere våpen til områder der krig truer, slik som Norge påstår de gjør321, 
ikke burde eksportere krigsmateriell til verken India eller Pakistan. Avslagene til begge 
statene kan tyde på at dette prinsippet overholdes, men vi ser samtidig at det i 2006 ble 
åpnet for eksport av krigsmateriell til India fra Norge322. Kongsberg Maritime har dessuten 
inngått en avtale om levering av ubåtteknologi til India våren 2007.323 Kontrakten har en 
verdi på 350 millioner kroner, og ubåtteknologien det er snakk om er utviklet i samarbeid 
med blant annet Forsvarets Forskingsinstitutt.324 Denne teknologien kan anses som 
”flerbruksmateriell”325, og dermed en vare med strategisk verdi. Dette gir grunnlag for å 
spørre seg om vi nå ser en endring i eksportpolitikken fra Norge overfor India. På den side, 
når det gjelder norsk eksport til Pakistan virker den norske politikken langt tydeligere. Norge 
eksporterer ikke strategiske varer til landet i skrivende stund. Dette kan imidlertid synes 
paradoksalt, da Norge og Pakistan tross alt er militært allierte i krigen i Afghanistan.      
 
I Nammo-landet Sverige går det i skrivende stund en stor debatt om svenskene skal tillate 
våpeneksport til India. Bakgrunnen for debatten er at Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen krever at regjeringen stanser SAABs kontrakt om levering av kampfly 
til India. Dette begrunnes med den regionale ustabiliteten, det faktum at India er innblandet 
i væpnet konflikt, at det foregår en rekke menneskerettighetsbrudd (MR-brudd) i landet og 
ikke minst at India er en atommakt, og at eksporten slik sett er i strid med øvrig svensk 
utenrikspolitikk.326 Det siste momentet er særlig interessant, da dette argumentet ikke er 
hittil er fremført fra norsk hold som et eksportkriterium.   
 
Filippinene: I 2001 ble Norge forespurt om å bistå som tilrettelegger for fredsprosessen i 
Filippinene siden partene hadde behov for støtte fra en upartisk tredjepart. Da situasjonen 
raskt forverret seg ble forhandlingene avbrutt, og ble ikke gjenopptatt før våren 2004. Da ble 
det gjennomført tre formelle forhandlingsrunder i Oslo som førte til opprettelsen av Joint 
Monitoring Committee (JMC). JMC har som ansvar å overvåke MR-brudd. Et fjerde møte var 
planlagt for august 2004, men ble utsatt på ubestemt tid som en reaksjon på fornyelsen av 
USAs terroristlisting av New People’s Army. Selv om det ikke foregår formelle samtaler 
mellom regjeringen på Filippinene og National Democratic Front (NDF), opprettholder 
partene samarbeid om menneskerettighetene, og Norge fortsetter bestrebelsene på å 
bringe partene tilbake til forhandlingsbordet.327 Konfliktsituasjonen i Filippinene er 
eskalerende i skrivende stund, og Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å oppholde 
seg i sentrale, sydlige og vestlige Mindanao og Sulu-arkipelet (øyprovinsene Basilan, Sulu og 

                                                                 
320

 Defence Security Agency database for ”Excess Defence Articles”, tilgjengelig på: 
http://www.dsca.osd.mil/programs/eda/search.asp   
321

 I Norges eksportkontrolls bærebjelke; …. heter det at Norge ikke skal eksportere våpen eller ammunisjon til 
land i krig, områder der krig truer eller der det er borgerkrig.   
322

 St.mld 33 (2006-2007), tabell 7.2 side 34  
323

 Pressemelding fra Kongsberg Gruppen 20.04.2007 ” Advanced subsea systems to India” 
324

 Dagens Næringsliv 20.04.2007 ”India-kontrakt til Kongsberg Gruppen” 
325

 Flerbruksmateriell er materiell som anses å ha både et sivilt og et militært bruksområde. 
326

 Pressemelding fra Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 29.11.2007; ”Darfor måste regjeringen stoppa 
JAS till Indien”. Se: http://www.svenskafreds.se/press/20071129.shtml  
327

 UDs hjemmesider: ”Fredsprosess: Filippinene”, besøkt 10.12.2007 på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Fred_og_forsoning/fredsprosesser/Filippinene.html?id=446918  

http://www.dsca.osd.mil/programs/eda/search.asp
http://www.svenskafreds.se/press/20071129.shtml
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Fred_og_forsoning/fredsprosesser/Filippinene.html?id=446918
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Tawi-Tawi).328 Samtidig ser vi at land som USA, Østerrike, Tyskland, Tsjekkia og Ungarn, alle 
nære allierte og Nammo-kunder, lisensierte eller leverte håndvåpeneksport til Filippinene i 
2006.329   
 
Sri Lanka: Norges langvarige engasjement som tilrettelegger og fredsmekler på den sør- 
asiatiske øya er velkjent. Samtidig som Norge har intensivert dette arbeidet på 2000-tallet, 
har Norges nære allierte - og de største Nammo-kundene - eksportert store mengder våpen 
og ammunisjon til øya selv når konflikten har vært på sitt mest intense. Av EU-landene var 
Tsjekkia den definitivt største ammunisjonseksportøren til Sri Lanka i 2006. Landet leverte 
ammunisjon til en verdi av 58 000 euro til den krigsherjede øya dette året, i tillegg til at de 
lisensierte videre ammunisjonseksport og håndvåpeneksport til samme destinasjon. Utenom 
Tsjekkia lisensierte både Storbritannia og Tyskland ammunisjonseksport til Sri Lanka i 
2006.330 Alle EU-land som eksporterte eller lisensierte eksport av ammunisjon til Sri Lanka i 
2006 var gode Nammo-kunder.   
 
Israel: Norsk våpenindustri får ikke eksportere til landet på grunn av Palestina-konflikten. 
Mange Nammo-kunder ser imidlertid ikke problemer med en slik eksport. I 2006 lisensierte 
og eksporterte både USA, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Hellas, Storbritannia, Polen og 
Slovakia håndvåpen og/eller håndvåpenammunisjon til Israel. Alle disse landene handlet 
samme år ammunisjon fra Nammo-landene.  

Andre problematiske mottakerland 
 
Thailand: Særlig etter militærkuppet i 2006 er det mange som mener at man ikke lenger bør 
eksportere våpen til landet. I Sverige har debatten gått svært høyt om disse forholdene i 
2007 grunnet svenskenes beslutning om å eksportere kampfly til Thailand. Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen (Svenska Freds), har påpekt at denne type eksport både strider 
mot de svenske retningslinjene for våpeneksport og deres internasjonale forpliktelser 
gjennom EU. Konkret handler det om at Sverige ikke skal eksportere våpen til Thailand fordi 
landet er et militærdiktatur med omfattende MR-overgrep, og hvor det pågår væpnet 
konflikt.331 Den svenske lovgivningen i forhold til disse kriteriene for våpeneksport er lik den 
norske, og forpliktelser gjennom EUs adferdskodeks for våpeneksport gjelder tilsvarende for 
begge land. Med tanke på at Norge også har tradisjon for våpeneksport til Thailand,332 burde 
en tilsvarende debatt også tas i Norge.     
 
Saudi-Arabia og andre arabiske diktaturer: Som forklart i forrige kapittel er disse landene 
særlig adressert som problematiske mottakere av krigsmateriell fra Norge de to siste årene. 
Kritikken av slik eksport til disse statene er tiltagende, og det skal derfor særlig fokuseres på 
disse mottakerne i dette kapittelet. Innledningsvis kan det uansett nevnes at disse landene, 
spesielt Saudi-Arabia, i hovedsak er rustet opp ved hjelp av import fra USA. Det er imidlertid 
mye som kan sies om andre staters våpeneksport til regionen. For eksempel driver Nammo-
landet Finland betydelig ammunisjonseksport til Bahrain, og Slovakia tilsvarende eksport til 
Kuwait.  
 

                                                                 
328

 UDs reiseråd, publisert på: http://www.landsider.no/land/filippinene/raad, besøkt 10.12 2007  
329

 FMS statistikken og EU document 2007/ C253, side 171 - 172 
330

 EU document 2007/ C253, side 206 
331

 Pressemelding fra Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 17.10.2007; ”Uteslut med Gripen-export till 
Thailand”. Se: http://www.svenskafreds.se/press/20071017.shtml  
332

 Oversikt over norsk våpeneksport til Thailand siden 2004 finner du i St.mld 33 (2006-2007), tabell 7.2 side 35 

http://www.landsider.no/land/filippinene/raad
http://www.svenskafreds.se/press/20071017.shtml
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Problematiske mottakere av norsk ammunisjon som definert gjennom norsk 
eksportpraksis og politisk eksportkontrolldebatt: En oppsummering 
 
Vi kan oppsummere de to siste kapittelenes omtale av potensielt uønskede destinasjoner for 
norsk våpeneksport på følgende måte:  
 
Områder/aktører Norge har 
legale restriksjoner om  
leveranser til 
 

Stater nektet eksportlisens  
mellom 2003 og 2006 

Påpekt som problematiske 
gjennom Stortingets arbeid 

Nord-Korea Nepal Saudi-Arabia 

Hviterussland Marokko De forente arab. emirater 

Iran Nigeria Slovakia 

Zimbabwe Kasakhstan Nepal 

Usbekistan Israel Israel 

Burma Colombia USA (særlig i Irak) 

Elfenbenskysten Indonesia Thailand 

Liberia Sudan Filippinene 

Demokratiske Rep. Kongo Taiwan Sudan 

Darfur Syria India 

Libanon Pakistan Pakistan 

Sierra Leone Libya Marokko 

Somalia Libanon Tsjekkia 

Al-Qaida/Taliban Belize ”Hovedsamarbeidsland” 

 Algerie ”Ikke-demokratiske Gulf-stater” 

 India Tyrkia 

 Iran Sri Lanka 

 Kina  

 Makedonia  

 Moldova  

 Sri Lanka  

 Turkmenistan  

 Bosnia og Herzegovina  

 Swaziland  

 Russland  

 Peru  

 Kenya  

 Mauritania  

 Bangladesh  

 Filippinene  

 
 
Et utvalg av Nammo-importører 
 
For å kunne gjennomgå enkelte ammunisjonsimportører fra Nammo-landene grundig, og 
gjennom dette gi et realistisk bilde av eksportpraksis blant Nammos kundekrets i forhold til 
potensielt problematiske mottakere sett med norsk eksportkontrolls øyne, må vi foreta et 
utvalg av ammunisjonsmottakerne presentert i kapittel 5. Av plasshensyn har jeg valgt tre 
grupper av mottakere som inngår i dette utvalget. Disse gruppene er konstruert med tanke 
på landenes relasjon til NATO, fordi dette er avgjørende for hvordan norsk eksportkontroll- 
lovgivning og eksportpraksis virker ovenfor vedkommende land. Innenfor hver av disse tre 
grupperingene har jeg valgt de tre landene som synes mest relevante i forhold til Nammo-
eksport av militær håndvåpenammunisjon.  
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I den første grupperingen, som er gruppen for Norges nærmeste NATO-allierte, har vi valgt 
USA, Tyskland og England. Grunnlaget for dette er både ammunisjonseksporten som 
presentert i kapittel 5 og disse landenes store andel av den totale norske 
krigsmaterielleksporten de siste tre år.333 Alle disse landene er større NATO-land med lang 
tradisjon som nære allierte av Norge.   
 
På bakgrunn av data presentert i kapittel 5 kan vi også se at enkelte mottakere som går igjen 
i eksportstatistikkene fra både Norge, Sverige og Finland, er nyere NATO-allierte. Blant disse 
peker særlig Tsjekkia, Polen og Slovakia seg ut som stormottakere av ammunisjon fra 
Nammo-landene. Disse landene utgjør derfor dette utvalgets andre gruppe.  
 
Alle de seks mottakerne av Nammo-ammunisjon som hittil er navngitt, er NATO-
medlemmer. Utenom denne type land ser vi særlig av den finske og norske 
eksportstatistikken at Malaysia og Singapore går igjen som mottakere utenfor NATO. 
Dessuten eksporterer alle tre landene i stor målestokk til Sveits. Om vi legger disse tre 
landene til som en egen gruppe i utvalget vårt får vi ni land fordelt på tre kategorier av 
ammunisjonsimportører fra Nammo-land. Dette utvalget bør kunne si oss en del om 
potensiell eksportpraksis til tredjeland av opprinnelige Nammo-eksporter.  
 
Oppsummert ser utvalget vårt slik ut: 
 

Gruppe 1: Store og nære 
NATO- allierte 
 

Gruppe 2: Nye NATO- 
medlemmer og allierte 

Gruppe 3: Andre betydelige 
importører utenfor NATO 

USA Tsjekkia Malaysia 
Tyskland Polen Singapore 
Storbritannia Slovakia Sveits 

 
 

Videre analyse av plausibel reeksport til uønskede destinasjoner 
 
Da USAs eksport er så radikalt annerledes enn de andre i utvalgets gruppe 1, skal vi ta for oss 
USA-eksporten for seg selv. Deretter skal vi gjennomgå eksporten av militær 
håndvåpenammunisjon fra EU-landene i utvalget, som sammen med USA utgjør gruppe 1 og 
2. Denne gruppen på fem land skal først analyseres i forhold til deres ammunisjonseksport til 
Midtøsten og Afrika sør for Sahara. Tanken er at denne gjennomgangen kan fortelle oss noe 
strukturelt om regionens totale ammunisjonseksport, og sannsynligheten for reeksport til 
uønskede destinasjoner ved Nammo-eksport til de landene som viser seg å eksportere 
direkte til Afrika sør for Sahara og Midtøsten.  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
333

 Jamfør Stortingsmelding 33 (2006-2007), Stortingsmelding 19 (2005-2006) og Stortingsmelding 36 (2004-
2005).  
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Mellom 1950 og 2004 har disse 
statene mottatt mest 
krigsmateriell av oss alle fra 
USA: 
 

1. Taiwan 
2. Saudi Arabia 
3. Israel 

 
Alle disse statene anses som 
problematiske mottakere for 

norsk ammunisjonseksport.  

 
Amerikansk eksport 
 
Den amerikanske våpeneksporten er i en særklasse 
internasjonalt, både med tanke på eksportvolum, 
eksportkontroll og rapportering. USAs eksportvolum er 
enormt, og i 2006 sto landet for hele 52 % av verdens 
samlede våpeneksport. USA leverte våpen for hele 14 
milliarder USD dette året. Avtaler om fremtidige 
våpenleveranser ble inngått for hele 17 milliarder USD i 
2006.334 Dette var det åttende året på rad som USA holdt 
tronen som verdens største våpeneksportør. USA inngikk 
avtaler om eksport av våpen til utviklingsland for hele 8 
milliarder USD i 2006, hvilke vil si at de fikk 36 % av alle 
avtalene om våpenleveranser til denne type land i 2006.335 
Verdien av avtalene om leveranser av våpen til 
utviklingsland er omtrent like verdifulle for USA som 
samtlige avtaler som samme år ble inngått overfor industrilandene.     
 
Ser man stort på amerikansk våpeneksportpolitikk, kan vi si at Israel er den staten som har 
mottatt mest bistand fra USA kumulativt siden 1976. USAs militære bistand til Israel har 
tradisjonelt ligget på 2,2 til 2,4 milliarder USD per år. 336 Dette tallet vil øke med 25 % de 
neste ti årene.337 Mellom 1950 og 2004 har Israel mottatt amerikansk krigsmateriell for hele 
20,833 milliarder USD. Foruten Saudi-Arabia er det bare én stat som har mottatt mer enn 
dette, nemlig Taiwan338. Alle disse ”topp tre” er blant landene som får avslått sin søknad om  
eksportlisens av Norge.  
 
Hvis vi så fokuserer utelukkende på USAs eksport av håndvåpenammunisjon i 2006, kan vi slå 
fast at landet eksporterer ekstremt store mengder ammunisjon i de kalibrene denne studien 
fokuserer på. I tillegg eksporterer landet svært store mengder komponenter og 
produksjonsutstyr til denne type ammunisjon.339  
 
Industrien for håndvåpenammunisjon i USA består av 107 bedrifter. Selv om mesteparten av 
produksjonen går til nasjonalt forbruk, eksporterte industrien til hele 117 land i 2006. 
Eksportverdien for den amerikanske håndvåpenammunisjonen var 2,1 milliarder, noe som 
tilsier en vekst på hele 44 % fra 2005 til 2006. De største importørene i 2006 var 
Storbritannia, Japan, Israel, Taiwan og Sør-Korea. Den amerikanske importen av 
håndvåpenammunisjon og relaterte varer var på 594 millioner USD i 2006340. Dette var en 
oppgang på 21 % siden 2005, og totalt 46 land eksporterte håndvåpenammunisjon til USA 

                                                                 
334

 CRS report fra 26. september 2007, side 4 
335

 CRS report fra 26. september 2007, side 6-7 
336

 CRS Issue Brief for Congress, v/ Clyde R. Mark, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division: “Israel: U.S. 
Foreign Assistance”, March 17, 2005 
337

 USA Today, 18.08.2007: “U.S., Israel sign record-high military aid deal”, Se: 
http://www.usatoday.com/news/world/2007-08-16-us-israel_N.htm  
338

 Taiwan mottok  ikke mer enn 1 milliard USD mer våpen enn Israel i løpet av de 54 årene, så forskjellen er 
ikke stor.   
339

 Foreign Military Sales-statistikk for 2007 
340

 I studiens vedlegg III opplistes antall hele runder i kaliber .22 til .50 og hele ammunisjonens eksportverdi 
etter mottakerland.    

http://www.usatoday.com/news/world/2007-08-16-us-israel_N.htm
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dette året.341 I vedlegg III opplistes de 36 største mottakerne av militær 
håndvåpenammunisjon, målt etter antall patroner importert.  
 
USA handler våpen og ammunisjon med de aller fleste av de 48 mottakerlandene og to 
landgruppene som denne studien definerer som problematiske mottakerland i henhold til 
norsk eksportpraksis og eksportpolitikk. Å gi en gjennomgang av USAs eksport til hvert 
enkelt av disse landene vil ta uforholdsmessig stor plass, så her nøyer vi oss med å 
kommentere noen få utvalgte handelsforbindelser disse mottakerlandene har med USA når 
det gjelder ammunisjon. Amerikansk eksporttradisjon for militær håndvåpenammunisjon er 
ekstremt omfattende, og fortjener en egen studie i dette formatet.342 
 
Vi kan kort oppsummere at USA siden 2000 har dumpet sin overskuddsammunisjon i en lang 
rekke land, deriblant Marokko og Jordan. Blant mer regulære kjøpere av militære håndvåpen 
og tilhørende ammunisjon kan vi for eksempel nevne Colombia, Saudi-Arabia, De forente 
arabiske emirater og Sri Lanka. Leser man denne studien nøye, finner man mange flere 
eksempler på amerikanske ammunisjonseksporter til mottakerland som dette kapittelet 
lister som problematiske ut fra norsk eksportpolitikk.   
 
Europeisk eksport av ammunisjon 343 til Midtøsten og Afrika sør for Sahara 
 
Den 26. november 2007 offentliggjorde EU en statistikk over deres medlemmers 
krigsmaterielleksport i 2006344, hvor det blant annet oppgis eksportvolum per nasjon per 
region. Av denne statistikken fremkommer det blant annet at EU landene eksporterte 
ammunisjon til Midtøsten345 for mer enn 11 milliarder euro.346 De landene som sto for 
denne eksporten og lisensiering for tilsvarende eksport i 2006, er gjengitt i figuren nedenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
341

 Supplier Relations US, LLC: ”Small Arms Ammunition Manufacturing Industry in the U.S. and its foreign 
trade”, 26. mars 2007. Pub-ID: SUPR1472207. Se også: 
http://www.marketresearch.com/product/display.asp?productid=1472207&g=1  
342

 For et lite innblikk i denne eksporttradisjonen; se Lora Lumpe 1997: ”U.S. Policy on Small/Light Arms 
Exports”, konferansepapir tilgjengelig på www.fas.org  
343

 Ammunisjon er her definert etter EUs militære liste, og derunder kategori ML 3. Denne kategorien 
inkluderer: ”Ammunition and fuze setting devices, and specially designed components therefor”. Kilde: EU document 

2007/ C 235, side 6.   
344

 EU dokument 2007/ C 253 
345

 Definert som følgende land: Bahrain, Egypt, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, det Palestinske 

territoriet, Qatar, Saudi Arabia, Syria, De Forente Arabiske Emirater og Yemen 
346

 EU dokument 2007/ C 253, side 270 

http://www.marketresearch.com/product/display.asp?productid=1472207&g=1
http://www.fas.org/
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Verdi av lisensiert og levert ammunisjonseksport fra EU til Midtøsten i 2006 i euro 

 

  
 
 
Det er interessant å merke seg at vi finner igjen alle landene i figuren ovenfor i 
eksportstatistikkene fra Nammo-landene i kapittel 5. Vi kan med andre ord si at alle EU-land 
som eksporterte ammunisjon til Midtøsten i 2006 også mottok ammunisjonseksport fra 
Nammo-landene Norge, Sverige og eller Finland samme år.  
 
Av Nammo-landene er det imidlertid bare Finland som har eksportert denne type 
ammunisjon direkte til Midtøsten. Her må det imidlertid nevnes at Finland lisensierte 
ammunisjonseksport til Libanon dette året, noe som ikke er medregnet i denne statistikken 
fordi eksporten er ment for FN-bruk i landet.347 I forhold til utvalget vårt av Nammo-
importører ser vi at alle de fem EU-landene vi har valgt ut - Tyskland, Storbritannia, Slovakia, 
Tsjekkia og Polen, sammen med Nammo-landet Finland - eksporterer 
håndvåpenammunisjon til Midtøsten. Ser vi på de lisenser som ble innvilget overfor 
mottakere i Midtøsten i 2006, ble disse utelukkende gitt av dette kapittelets utvalg av 
Nammo-kunder, i tillegg til Østerrike og Slovenia. Som kjent fra kapittel 5 er disse landene 
også betydelige mottakere av ammunisjonseksport fra Nammo-landene, og de kunne slik 
sett også vært med i utvalget vårt om vi hadde avsatt mer plass til denne gjennomgangen.  
 
Vi ser at mange av EU-landene som eksporterer militær håndvåpenammunisjon til Midtøsten 
også eksporterer til Afrika Sør for Sahara348. Denne eksporten er imidlertid langt mindre i 
verdi enn den som gikk til Midtøsten samme år. Samlet eksporterte ikke EU-landene militær 

                                                                 
347

 At FN er intendert sluttbruker for denne eksporten fremkommer i EU dokument C 235, side 5, fotnote 3 
underpunkt IV. 
348

 Definert som disse landene: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cape Verde, Den 

sentralafrikanske republikk, Tsjhad, Comorene, Demokratiske Republikk Kongo, Kongo, Djibouti, Ekvatorial-Guinea, 
Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Elefenbenskysten, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome og Principe, 
Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sør-Afrika, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia og 
Zimbabwe.    
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håndvåpenammunisjon til Afrika Sør for Sahara for mer enn 1,24 millioner euro i 2006.349 
Det var ni land som eksporterte til Midtøsten, og det er åtte som eksporterer til Afrika Sør 
for Sahara. Volummessig fordeler disse eksportørene seg slik: 
 
Verdi av lisensiert og levert ammunisjonseksport fra EU til Afrika Sør for Sahara i 2006 i euro 

 

 
 
 
Det mest oppsiktsvekkende med denne statistikken er at Slovakia står for en så stor andel av 
eksporten. Ser vi for eksempel på verdien av innvilgede lisenser til regionen i 2006, var 
verdien for Slovakia større enn for alle de andre EU-landene samlet. I tillegg ser vi at Hellas, 
som ikke eksporterte tilsvarende til Midtøsten, er med på denne listen med en 
forholdsmessig stor eksport. Begge disse landene har importert militær 
håndvåpenammunisjon fra Sverige og Finland de senere år. Slovakia lisensierte 
ammunisjonseksport til Den sentralafrikanske republikk for hele 1,129 millioner euro i 2006. 
Samme år leverte Slovakia ammunisjon til landet til en verdi av 594 609 euro.    
 
Ellers ser vi at Tyskland, Østerrike, Storbritannia og Frankrike, som også var betydelige 
eksportører av ammunisjon til Midtøsten, også eksporterer til Afrika sør for Sahara. 
Nederland er med på denne listen, men det er en heller ubetydelig eksport (til en verdi av 
235 euro), og vektlegges derfor ikke i denne sammenhengen. 
 
Vi registrerer forøvrig at det eneste Nammo-landet som eksporterer direkte til Afrika sør for 
Sahara er Finland. Når det gjelder denne finske eksporten må det imidlertid bemerkes at det 
i tillegg til det som ligger til grunn for statistikken også ble gitt lisens for ammunisjonseksport 
dette året til DRC og Uganda. Disse lisensene er imidlertid ikke medregnet i statistikken 
ovenfor da lisensene ble gitt til utrustning av FN-tropper.350  
 

                                                                 
349

 EU-dokument 2007/ C 235, side 307 
350

 EU-dokument 2007/ C 235, side 5, fotnote 3 underpunkt IV.  
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Ellers er hele gruppe 1 i utvalget, de nære allierte NATO-landene, representert på 
eksportstatistikken til denne regionen, selv om de to nye NATO-medlemmene Polen og 
Tsjekkia ikke eksporterte ammunisjon til denne regionen i 2006.   
 
Eksportpraksis for våre nære venner i NATO  
 

Våre nærmeste allierte er både blant verdens største våpeneksportører, og de store 
kolonistene i forrige århundre. Særlig er disse koloniale båndene og statenes 
stormaktsinteresser forklarende for deres våpeneksport. Stormakter har en tendens til å 
bygge nye allianser ved våpenleveranser, og slik sett bidra til å holde sin hevd i en region. Vi 
har allerede tatt for oss USA, og her kommer et lite overblikk over Storbritannia og Tyskland.  
 

Storbritannia 
 
Ut fra britenes siste kvartalsrapport351, som rapporterer deres våpeneksport mellom april og 
juni 2007, kan vi identifisere en rekke eksporter av militær håndvåpenammunisjon til stater 
som norske myndigheter har definert som problematiske mottakere av ammunisjon. Selv 
innen et så lite tidsspenn (fire måneder) finner vi at Storbritannia eksporterte 
håndvåpenammunisjon til for eksempel Bahrain, Egypt, Jordan, Irak og Israel. Alle disse 
mottakerne anses som problematiske mottakere av norsk våpeneksport, som tidligere 
forklart. I 2006 innvilget Storbritannia lisens eller leverte ammunisjon til Swaziland og 
Taiwan, noe som også ville vært problematisk for Norge. 
 
Ellers bør det bemerkes at Storbritannia i den samme perioden eksporterte håndvåpen til 
Hviterussland (riktignok av sivil karakter), og annet krigsmateriell til Sri Lanka, Colombia, 
Filippinene, India, Kina, Kasakhstan, Libya, Marokko, Pakistan, Oman, Sudan, Turkmenistan, 
Mauritania352, De forente arabiske emirater og Jemen. Storbritannia leverte eller lisensierte 
eksport av krigsmateriell også til Somalia, Liberia, Sudan og Libanon i 2006 – alle land under 
embargo.353  
 
Samlet sett belyser dette en eksportpraksis som er på kant med den norske i forhold til minst 
tyve tilfeller, og dette er oppsummeringen etter kun å referere til ett kvartals våpeneksport i 
2007 og en grovkornet oversikt over 2006-eksporten. På dette grunnlaget kan vi påstå at 
Storbritannia ikke deler norske eksportkontrollnormer, og at landet eksporterer våpen til en 
lang rekke mottakerland som Norge etter all sannsynlighet ikke ville ha innvilget tilsvarende 
eksportlisens til.   
 
Tyskland 
 
Tyskland har tradisjon for å eksportere våpen til endel land som Norge ikke velger å 
eksportere til. Dette gjelder særlig Tysklands ammunisjonseksport til Sri Lanka, DR Kongo 
(DRC) og Elfenbenskysten.354 I 2006 lisensierte og/eller leverte tyskerne ammunisjon til for 
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ammunisjonseksport til disse landene.  
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eksempel Bahrain, Bangladesh, Hviterussland, DRC, Egypt, Georgia, India, Indonesia, Israel, 
Jordan, Kasakhstan, Kuwait, Libya, Oman, Pakistan, Qatar, Russland, Saudi-Arabia, Sri Lanka 
og Taiwan. 355 Etter all sannsynlighet ville ikke Norge i 2006 ha tillatt militær 
ammunisjonseksport til noen av disse 20 landene, utenom til Kuwait.  
  
 

 
Gruppe 2: Slovakia, Polen og Tsjekkia 

 
 

 
Selv om alle NATO-allierte behandles som ”nære allierte” i norsk 
eksportkontrollsammenheng, er det ikke til å komme bort fra at de nye NATO-medlemmene 
fra Øst-Europa generelt oppfattes som mer problematiske enn andre NATO-allierte 
mottakere av krigsmateriell med tanke på faren for reeksport til uønskede mottakere. Polen 
og Tsjekkia har vært NATO-medlemmer siden 1999 og Slovakia siden 2004. Dette har helt 
klart bidratt til forbedringer i deres eksportpraksis, men landene opptrer såpass forskjellig 
fra de vestlige NATO-medlemmene at det er verdt å legge merke til i denne sammenheng.     
 
Slovakias tvilsomme rykte som våpenlanger 
 
Slovakia har blitt uglesett som uansvarlig våpeneksportør og arnested for illegal våpenhandel 
i lang tid. Dette har blant annen sammenheng med at landet i 2001 ble tatt i en rekke 
eksportkontrollskandaler. Dette året ble det forsøkt å eksportere 500 antitankmissiler til 
Angola fra Slovakia, varer som opprinnelig var importert fra Iran, og dette på en tid hvor 
Angola var under FN-embargo.356 Samme år eksporterte slovakene 1 000 maskinpistoler til 
Liberia, som også var under FN-embargo på dette tidspunktet. Samme år ble forøvrig et 
slovakisk selskap tatt i å reparere militære helikoptre fra Kirgisistan, hvorav ett av dem etter 
planen skulle leveres illegalt til Liberia. 
 
Året etter ble også slovakiske MANPADS’ eksport sterkt kritisert etter et terrorangrep med 
et slikt våpen mot et israelsk fly i Mombasa.357 Samme år ble også en våpenhandler fra Nord-
Korea anklaget for å eksportere våpen illegalt fra Slovakia.358 Det er heller ikke mer enn fire 
år siden to slovaker ble tatt i Tsjekkia da de prøvde å selge utarmet uran til tsjekkiske 
agenter. Så sent som 29. november 2007 råket nok en våpenhandelskandale Slovakia da tre 
menn ble arrestert i Slovakia og Ungarn da de forsøkte å selge et pund med uran. Stoffet var 
anriket nok til å kunne brukes i en såkalt ”skitten bombe”, og skulle etter sigende selges for 
én million USD.359 Slovakias rykte som uansvarlig våpenlanger kan slik sett synes velfortjent.   
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Utvalgte eksporter av militær håndvåpenammunisjon fra Slovakia i 2005/2006 
 

I 2006 lisensierte Slovakia håndvåpenammunisjonseksport til Den sentralafrikanske 
republikk for hele 1,13 millioner euro, og leverte tilsvarende varer for 594 000 euro.360 Hvis 
vi ser på enkelteksporter av håndvåpen og håndvåpenammunisjon fra Slovakia i 2005, finner 
vi også noen eksporter som etter all sannsynlighet ikke ville ha blitt tillatt fra Norge. Dette 
gjelder særlig eksporten til Liberia, Uganda, Israel, Saudi-Arabia, Kuwait og Thailand.361  
 
Den nevnte eksporten til Liberia var en leveranse av håndvåpenammunisjon til en verdi av 
41 985 USD. Slovakiske våpen har en lang tradisjon for å ende opp i Liberia, noe som ofte er 
blitt kritisert i harde ordelag. Håndvåpenammunisjonen som Slovakia eksporterte til Uganda 
samme år kom i to eksporter. Den ene besto utelukkende av håndvåpenammunisjon, i likhet 
med den til Liberia. Verdien av denne eksporten var 345 118 USD. Den andre var en eksport 
av håndvåpenammunisjon og annet innen kategorien ”bomber, ammunisjon, granater, 
miner og annet”. Verdien av denne eksporten var 126 411 USD.  
 
Ellers så vi i 2005 en svært stor eksport av pistoler og tilhørende deler til Israel. Denne beløp 
seg til hele 1,6 millioner USD, hvilket understreker betydningen av dette markedet for den 
slovakiske våpenindustrien.362 Tradisjonelt er Slovakia en svært stor eksportør av både 
håndvåpen og håndvåpenammunisjon til Israel. I 2006 lisensierte Slovakia syv eksporter av 
håndvåpenammunisjon til Israel til en samlet verdi av 27 722 euro.363 I det samme 
konfliktområdet (Midtøsten) finner vi også leveranser av håndvåpen og ammunisjon fra 
Slovakia til Saudi-Arabia og Kuwait. Det ble lisensiert eksport av revolvere og eller pistoler til 
Kuwait fra Slovakia i 2005. Samme år importerte også Saudi-Arabia håndvåpen med 
tilhørende deler fra landet.364  
 
Et annet land i konflikt som Slovakia har lange eksporttradisjoner overfor, er Georgia. I 2005 
eksporterte landet håndvåpenammunisjon til en verdi av 33 475 USD, i tillegg til to eksporter 
av pistoler/revolvere og tilhørende deler.365 Den relevante eksporten av 
håndvåpenammunisjon er imidlertid registrert med en importverdi på 31 846 USD fra 
Georgias side.366   
 
Etter militærkuppet i Thailand har også dette landet blitt ansett som en problematisk 
mottaker av ammunisjonseksport blant mange. I 2005 eksporterte Slovakia 
pistoler/revolvere til landet367, mens de verken eksporterte håndvåpen eller 
håndvåpenammunisjon dit i 2006. Om dette er tilfeldigheter eller om det er uttrykk for nye 
eksportkontrollnormer, er ikke kjent.  
 

Polen 
 

Blant de mer tvilsomme mottakerne av eksport av håndvåpen og tilhørende ammunisjon fra 
Polen i 2005, finner vi blant annet Algerie. Polen leverte en eksport av 
håndvåpenammunisjon til en verdi av 48 288 USD dette året, i tillegg til en rekke håndvåpen 
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og annen ammunisjon. Ellers leverte Polen større skyts (lette våpen) til Egypt til en verdi av 
577 280 USD dette året.   
 
I forhold til India leverte Polen betydelige mengder av både militære rifler, maskingevær og 
håndvåpenammunisjon i 2005. Spenningen mellom India og Pakistan synes ikke å påvirke 
Polens eksport til landene i mer restriktiv retning.  
 
Polen leverer, som Slovakia, særlig pistoler til militæret i Israel, og i 2005 leverte de slikt for 
over 1 mill USD. Når det gjelder denne type eksport er summen svært høy i internasjonal 
målestokk. Polen eksporterte samtidig ammunisjon til Jordan.  
 
I likhet med Tsjekkia, kritiseres Polen ofte for sin våpeneksport til Kina. I 2005 leverte landet  
for eksempel deler til lette våpen til Kina. Blant andre asiatiske mottakere av interesse for 
Norge i 2005 finner vi Filippinene, som importerte håndvåpen fra Polen dette året. I 2005 
importerte dessuten Malaysia en stor mengde ammunisjon fra Polen. Dette var ikke 
håndvåpenammunisjon, men eksporten var på hele 1,8 millioner USD.368 Dette kan indikere 
et industrielt samarbeid innen sektoren, og slik sett kan Nammo være involvert.  
 
Tsjekkia 
 

Tsjekkia har stått for svært mange eksportkontrollskandaler, og deres inntreden i NATO i 
1999 synes ikke å endre deres rolle som en av de internasjonale verstingene innen 
våpenhandelen. Tsjekkia har en mer ”amerikansk” våpenlovgivning nasjonalt, hvor 
borgerens rett til å bære våpen står langt sterkere enn i for eksempel Norge. Denne 
våpenkulturen kan forstås som beveggrunn for hvorfor tsjekkiske selskaper generelt ikke er 
like fintfølende på hva som er lov og ikke lov å handle med av håndvåpen.  
 
I det neste skal jeg gi litt av bakgrunnen for tsjekkernes dårlig rykte. 
 
En kilde til illegal våpenhandel 
 
Den 23. mars 2007 ble tolv personer arrestert for å ha operert en illegal tsjekkisk 
våpenfabrikk som gjorde kasserte maskingeværer brukbare igjen. Fabrikken lå i Znojmo, på 
grensen til Østerrike, og våpnene syntes å ha bli foret inn over grensen illegalt, for så å bli 
solgt fra Østerrike.369 Samme måned arresterte tsjekkisk politi våpenhandleren Petr Bernatik 
(eier Technoex), som er anklaget for illegal maskingevær- og ammunisjonseksport til 
Slovakia.370  
 
Landet har i det hele tatt en lang tradisjon for å huse illegale våpenhandlere. En av de mest 
kjente er kanskje Dalibor Kopp. Frem til denne tsjekkiske våpenhandleren ble arrestert av 
belgisk politi i 2006, hadde han gjennom ti år blant annet solgt eller forsøkt å selge 
finkalibret ammunisjon illegalt til en rekke gulf-stater, deriblant Irak. Kopps leveranser var 
store. For eksempel vet vi at han meklet en last med 12 millioner runder ammunisjon til 
arabiske mellommenn i 1995-1996. Sammen med 25 000 automatrifler ser det ut som om 
lasten til slutt endte opp hos Hamas. I 1999 ble det avslørt at Kopp illegalt importerte en hel 
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produksjonslinje for ammunisjonsproduksjon til Tsjekkia, for så å drive illegal eksport av 
denne ammunisjonen videre.371    
 
I 2005 skrev tsjekkiske medier at landets ammunisjonsprodusenter hadde forbrutt seg mot 
våpenembargoen mot den DR Kongo siden 2000.372  Anklagene omhandler blant annet 
leveranser av 12 500 maskingeværer og tilhørende ammunisjon siden år 2000. Selskapene 
som sto bak,373 forsvarte imidlertid eksportene som legale.374 I 2005 ble også seks tsjekkere 
arrestert for illegal våpenhandel, hvor blant annet store mengder ammunisjon ble 
beslaglagt.375 Ellers har særlig den tsjekkiske våpeneksporten til Kina skapt harme innad i 
EU.376  
 
Av alle eksportkontrollskandaler tsjekkere har vært involvert i de senere år, er særlig en fra 
2005 interessant i forhold til Nammo-konsernet. Dette året ble nemlig to tsjekkere siktet for 
å ha illegalt importert 334 tonn med plastisk sprengstoff fra Sverige. I eksportkontrollsaken 
fra 2005 som involverte plastisk sprengstoff fra Nammo ble det tsjekkiske firmaet Explosive 
anklaget av tsjekkiske myndigheter for illegalt våpensalg, men ble i rettssaken frikjent på alle 
punkter.  Explosive hadde ansvaret for å demilitarisere sprengstoffet på vegne av Nammo, 
og eksporten fra Nammo i Sverige til Explosive i Tsjekkia foregikk i tråd med svensk 
lovverk.377  
 
Tsjekkiske eksporter til uønskede destinasjoner de senere år 
 
På tross av at Tsjekkia både har blitt NATO- og EU-medlem og slik sett skulle antas å dele de 
fleste normer for eksportkontroll med Norge, synes det som om den tsjekkiske 
eksportpraksisen for ammunisjonseksport er svært forskjellig fra den norske. En lang rekke 
land som Tsjekkia eksporterer ammunisjon til anses som svært problematiske destinasjoner 
for denne type eksport fra norsk hold.   
 
Tsjekkia eksporterte for eksempel pistoler/revolvere og haglepatroner til Angola i 2005. 
Samlet beløp for denne eksporten var over 50 000 USD dette året. Blant andre afrikanske 
mottakere finner vi Egypt. Vi vet at en stor militær eksport av håndvåpenammunisjon til 
landet ble lisensiert i 2005, uten at størrelsen på denne kan verifiseres. Dette var 
overskuddsammunisjon som tsjekkerne ”donerte” til egypterne.378 Ellers eksporterte 
Tsjekkia pistoler og deler for 1,3 millioner USD til Egypt dette året, ved siden av militær 
håndvåpenammunisjon til en verdi av 46 542 USD.  
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Også Saudi-Arabia, Jemen, De forente arabiske emirater, Kuwait, Libanon, Jordan og Oman 
mottok denne type eksport fra Tsjekkia i 2005. Særlig mottok De forente arabiske emirater 
mye militær håndvåpenammunisjon.  
 
Kenya, som har fått avslag på eksportlisens fra Norge, importerte også militær 
håndvåpenammunisjon fra Tsjekkia i 2005. Samme år handlet også afrikanske land som 
Namibia, Gambia, Sør-Afrika, Tanzania, Tunisia, Zambia og Kapp Verde håndvåpen med 
ammunisjon fra Tsjekkia. Den tsjekkiske eksporten til Sudan er likevel blant de mest 
kontroversielle. I 2005 eksporterte landet pistoler til Sudan, noe som vil gjennomgås 
nærmere senere i dette kapittelet.  
  
Tsjekkia forsynte India og Pakistan med militære håndvåpen og tilhørende ammunisjon i 
2005. Det samme gjaldt for både Kina og Taiwan. Blant de asiatiske landene Tsjekkia 
eksporterer ammunisjon til, finner vi også Thailand og Malaysia. Thailand importerte militær 
håndvåpenammunisjon av Tsjekkia i 2005 for mer enn 1 million USD i 2005, i tillegg til svært 
store mengder håndvåpen og sivil håndvåpenammunisjon.  Indonesia importerte på sin side 
militær håndvåpenammunisjon for over 112 000 USD samme år. Vietnam importerte på sin 
side tusenvis av pistoler fra Tsjekkia dette året. I 2005 eksporterte Tsjekkia også militær 
håndvåpenammunisjon til Malaysia for hele 733 000 USD379 
 
Blant de landene hvor Norge er engasjert i fredsprosesser, har særlig Sri Lanka mottatt mye 
håndvåpen og ammunisjon fra Tsjekkia. Selv i den mest konflikteskalerende perioden under 
det norske engasjementet, på tidlig 2000-tallet, eksporterte Tsjekkia håndvåpenammunisjon 
til øya. Sri Lanka importerte også i 2005 store mengder håndvåpenammunisjon fra Tsjekkia.  
 
Vender vi blikket mot Øst-Europa og Sentral-Asia, ser vi at Tsjekkia i 2005 eksporterte 
ammunisjon til nærmere 600 000 USD til Georgia. Nær en halv million av dette beløpet gjaldt 
en såkalt ”donasjon” av tsjekkisk overskuddsammunisjon til landet. Ellers eksporterte 
tsjekkerne militær håndvåpenammunisjon til både Kasakhstan og Kirgisistan i 2005.380  
 

 

Gruppe 3: Sveits, Malaysia og Singapore 
 

 
Landene i denne gruppen av Nammo-kunder er verken NATO-medlemmer eller nordiske 
land, og Norge krever derfor sluttbrukererklæring av disse landene ved ammunisjonseksport. 
Det betyr at landene må oppgi hvem som er intendert sluttbruker for ammunisjonen, og 
dermed garantere for at ammunisjonen ikke reeksporteres til andre enn denne erklærte 
sluttbrukeren. Denne landgruppen er dermed særlig interessant å analysere med tanke på 
deres egen eksportkontroll for å se om sluttbrukererklæringene fungerer i praksis.  
 
Sveits er ikke blant de verste når det gjelder illegal våpeneksport. Landet produserer svært 
store mengder håndvåpenammunisjon, men har samtidig rimelig god eksportkontroll. Hvis vi 
tar en titt på sveitsernes våpeneksport mellom 2000 og 2006, finner vi noen av landene som 
ble definert som problematiske i forhold til norsk eksportpolicy tidligere i kapittelet. Disse er 

                                                                 
379

 NISAT-databasen 
380

 NISAT-databasen 



 

  102 
 

i første rekke Kina, Tsjad, De forente arabiske emirater og Oman. Ellers praktiserer Sveits 
stor grad av åpenhet om sin våpeneksport i forhold til de øvrige medlemmene av denne 
gruppen av Nammo-kunder.  
 
Malaysia har svært liten grad av åpenhet om sin eksport. Dette viser seg blant annet ved at 
SIPRI-databasen for våpenhandel, som er basert på funn rapportert i media og åpne kilder, 
ikke registrerer noen våpeneksport fra landet på 2000-tallet.381 Dette til tross for at 
industrien internt rapporterer om årlig våpeneksport.382  
 
I 2007 har landet blitt anklaget for manglende eksportkontroll ved flere anledninger. Mest 
alvorlig er kanskje saken hvor en våpenhandler ble siktet for å ha begått elleve brudd mot 
den amerikanske ”Arms Export Control Act” ved at vedkommende skal ha eksportert 
krigsmateriell til Malaysia, for så å videreeksportere til Iran.383 Ifølge det amerikanske 
justisdepartementet risikerer mannen 150 års fengsel, og disse elleve bruddene på 
eksportkontrollen anses som en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet i USA.384 Anklagene 
om denne illegale våpenhandelen gjelder forhold begått mellom 2004 og 2006.  
 
Singapore er en betydelig våpeneksportør internasjonalt. Etter Israel, Iran, Sør-Afrika, 
Romania og Russland, scorer landet dårligst på Small Arms Surveys åpenhetsbarometer for 
håndvåpeneksport fra verdens viktigste håndvåpeneksportører.385  
 
Case:  
Sannsynlighet for reeksport til problematiske mottakere fra svensk 
Nammo-eksport 
 
Siden mesteparten av Nammos militære håndvåpenammunisjon produseres i Sverige, 
starter vi denne gjennomgangen med en generell sjekk av svensk eksportpraksis overfor 
anerkjente leverandører til problematiske destinasjoner i Afrika.  Denne case-studien 
benyttes samtidig til å gi en introduksjon til bruk av den offentlig tilgjengelige NISAT-
databasen. Denne introduksjonen gis gjennom fotnotene.  
 
Hvis vi tar utgangspunkt i NISAT386-databasen387 for håndvåpeneksport, finner vi mange 
eksporter av militær håndvåpenammunisjon fra Sverige som det bør stilles et kritisk søkelys 
på. Holder vi eksportåret 2005 konstant, ser vi for eksempel at svenskene eksporterte 
håndvåpenammunisjon388 til land som Kroatia (verdi 52 518 USD), Polen (verdi 80 116 USD), 
Slovenia (verdi 82 394 USD) og selvsagt USA (verdi 4 624 650 USD). Disse mottakerne av 
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håndvåpenammunisjon fra Sverige har en ganske annerledes eksportpolicy overfor 
afrikanske land enn hva de nordiske landene har. I det neste vil jeg vise noen eksempler på 
dette. Alt tallmateriale i avsnittet nedenfor er hentet fra NISAT-databasen.389    
 
Ved noen enkle søk i denne databasen kan vi for eksempel registrere at Egypt i 1999 
importerte håndvåpenammunisjon fra Slovenia av tilsvarende kategori som Sverige 
eksporterte til Slovenia i 2005. Denne eksporten hadde en verdi på hele 53 723 USD. 
Slovenia har også et nært forhold til Tsjekkia, og eksporterte pistoler til landet i 2003. I 2005 
eksporterte igjen Tsjekkia 50 pistoler til Sudan.390 Tsjekkia fikk på tross av dette importere 
håndvåpenammunisjon fra Sverige i 2006.391 Ser vi på Kroatias handel med Afrika er det 
slående at landet eksporterte tilsvarende kategori håndvåpenammunisjon som de 
importerte fra Sverige 2005, samme år, til Uganda. Denne eksporten hadde en verdi på hele 
202 603 USD. På tilsvarende måte ser vi at Polen, som både mottok håndvåpenammunisjon 
fra Sverige i 2005, og som har Nammo-produksjon gjennom selskapet MESKO, solgte 
håndvåpenammunisjon av samme kategori som innkjøpt fra Sverige til Algerie i 2005. Denne 
eksporten hadde en verdi på hele 48 288 USD.392  
 
På denne bakgrunn bør en stille seg spørsmålet om Nammo-eksport til disse landene 
innebærer fare for reeksport til uønskede destinasjoner og mottakere. Polen, Slovenia og 
Kroatia er bare et enkelt utvalg av mottakere plukket ut for denne undersøkelsen. Om en 
hadde gjort en tilsvarende gjennomgang av alle mottakere av militær 
håndvåpenammunisjon fra Sverige, ville det sannsynligvis gitt oss flere tilsvarende funn for 
andre mottakerland. Disse tre landene bør med andre ord ikke anses som de eneste 
potensielle kildene for uønsket reeksport av Nammo-produsert ammunisjon fra Sverige.  
 
Sannsynligheten for reeksport av den svenske ammunisjonseksporten til USA er et kapittel 
for seg selv. Som nevnt ovenfor eksporterte Sverige håndvåpenammunisjon til USA for mer 
enn 4,2 millioner USD i 2005 – en svært betydelig sum, selv i internasjonal målestokk.  
 
Sannsynlighet for reeksport av norskprodusert Nammo-ammunisjon? 
 
Den eneste ammunisjonseksporten fra Norge av relevans for denne studien er som tidligere 
nevnt Raufoss’ eksport av 12,7 mm. Det blir som oftest antatt at denne type ammunisjon 
ikke vil brukes i krig utenom av våre allierte, fordi runden er altfor dyr og komplisert til at vi 
kan regne med å finne den i bruk hos for eksempel afrikanske geriljaer. Denne forståelsen 
kan og bør utfordres. For det første er det ikke bare nære allierte som bruker den type 
skarpskytterrifler som denne ammunisjonen produseres for. Et godt eksempel er Iran.  
 
I 2005 inngikk Iran en avtale om levering av 800 skarpskytterrifler av typen Steyr- Manlicher i 
kaliber 12,7 x 99 mm fra Østerrike.393 Raufoss-ammunisjon i samme kaliber passer svært 
godt i disse riflene, og Østerrike er en betydelig Nammo-kunde. Denne avtalen var verdt 8 
millioner GBP for den østerrikske våpenprodusenten. Landets innenriksminister sa 14. januar 
2006 at han ikke så noen grunn til å stoppe denne handelen, da iranerne etter sigende 

                                                                 
389

 Resultat av NISAT-søk over mottakere av Svensk eksportert ammunisjon i 2005 pr 26.09.07 
390

 NISAT-resultat 
391

 Regeringens skrivelse 2006/07:114 - ” Strategisk exportkontroll 2006 - krigsmateriel och produkter med 
dubbla användningsområden”, Tabell 23.3.10, Side 72 
392

 NISAT resultat 
393

 Janes Defence Weekly, 11.01 2006: ”Governments support firms accused of Iran arms sales”, av James 
Murphy  
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”bare” skulle bruke disse riflene i sin kamp mot narkotikasmuglere på grensen til 
Afghanistan.394  
 
Amerikanske autoriteter har imidlertid reagert kraftig på eksporten. Disse riflene oppnår 
ekstrem presisjon med Nammo-ammunisjon på over 1 000 meters hold. Med denne type 
ammunisjon penetreres det aller meste på slagmarken, og man settes i stand til å skyte ned 
både helikoptre og småfly med disse riflene. Til tross for at vi her snakker om håndvåpen, 
kan slike våpen endre det strategiske bildet i Midtøsten betydelig. Særlig frykter 
amerikanerne at slike våpen skal brukes mot deres egne soldater i Irak.395  
Selv om Iran lager sin egen 12,7 mm ammunisjon, bør det antas at den presise Raufoss-
ammunisjonen også står høyt i kurs i Iran nå som de har skaffet seg de østerrikske riflene. 
 
Samtidig vet vi at Iran er en våpenspreder av de store, særlig innen Midtøsten og overfor 
Afrika. Nammo bør derfor være svært restriktiv med sin eksport av 12,7 mm slik at den ikke 
ender opp i Iran, og på den måten når de grupper som landet velger å støtte i sin 
sikkerhetspolitikk.   
 
Er Nammo-landenes eksportkontrollregler harmoniserte?  
 
Svært mye tyder på at Norge har en helt annen oppfatning av hvilke land som bør få 
innvilget eksportlisens for Nammo-ammunisjon enn hva Sverige og Finland har. Vi skal se 
nærmere på noen tilfeller hvor de tre landenes eksportpraksis synes å sprike. 
 
Et interessant funn er at den svenske lisensierende myndighet, ISP, nektet en rekke land å 
importere krigsmateriell i 2006 grunnet frykt for reeksport av dette krigsmateriellet til 
uønskede destinasjoner. Blant landene som ble nektet lisens på dette grunnlaget var 
Makedonia og Serbia Montenegro.396 Begge disse landene er tradisjonelle mottakere av 
krigsmateriell fra Norge. Utenriksdepartementet i Norge innvilget lisens om eksport av 
tilsvarende krigsmateriell til disse landene, selv om svenskene altså nektet dem så sent som i 
2005 og 2004397. Siden man i norsk eksportrapportering ikke finner noen tilfeller av avslag på 
lisens til disse landene de siste årene, er det grunn til å spørre seg om svensk og norsk 
eksportkontrollovgivning faktisk harmonerer på dette punktet.  
 
Finland selger for eksempel ammunisjon til Saudi-Arabia, noe som sannsynligvis ikke kunne 
ha skjedd fra Norge. Utenriksdepartementet fremholder at norsk lisensieringspolitikk overfor 
Saudi-Arabia i skrivende stund tilsier at militær håndvåpenammunisjon ikke vil tillates 
eksportert til diktaturet. Det samme gjelder andre udemokratiske arabiske diktaturer som 
De forente arabiske emirater, Oman, Jordan og Bahrain. Alle disse landene har som tidligere 
vist importert ammunisjon fra både Sverige og Finland i 2006.  
 
De overnevnte landene ville altså ikke kunne ha importert Nammo-ammunisjon fra Norge. 
Kuwait er imidlertid et tvilstilfelle. UD hevder at Kuwait er det eneste arabiske diktaturet 
man i dag tillater eksport av håndvåpenammunisjon til.398Samtidig har Norge tradisjonelt 
kun eksportert annet krigsmateriell enn våpen og ammunisjon til landet, og denne eksporten 

                                                                 
394

 Daily Telegraph 14.01.2007: ”Fury over Austrian ”Super” Rifles for Iranians”, skevet av Thomas Harding.  
395

 Associated Press Worldstream, 25.03.2005: ”Iran is quietly stockpiling high tech small arms”, skrevet av 
George Jahn.  
396

 Emma Falth: “Svensk krigsmaterielleksport – Fredsframjande eller krigsbevarande?”, 2007, side 19 
397

 Stortingsmelding 33 (2006-2007), side 35 
398

 Samtale med seniorrådgiver Mario i UDs eksportkontroll, Oslo 17. Januar 2008 



 

  105 
 

anses som problematisk på Stortinget. I Statistisk Sentralbyrås statistikk for 
utenlandshandelen i 2007 ser vi imidlertid at det er eksportert patroner med deler til dette 
udemokratiske regimet for hele 6,3 millioner kroner i 2007. Ut fra det politiske klimaet i 
norsk eksportkontrolldebatt i dag, bør vi forstå Kuwait som et land som norsk 
eksportkontroll vil problematisere som mottaker av militær håndvåpenammunisjon fra 
Nammo. 
 

I Tyskland har man Nammo-fabrikker, men av dem er det bare én som produserer 
håndvåpenammunisjon. Denne ammunisjonen er ikke tiltenkt militært bruk, og Tyskland er 
derfor ikke medregnet som et ”Nammo-land” i forhold til eksporten av den militære 
ammunisjonen denne studien omhandler. Samtidig er det lite som skal til for å konvertere 
denne tyske ammunisjonsproduksjonen til militær produksjon. Landets eksportpraksis bør 
dermed heller ikke overses helt i Nammo-sammenheng. Slik sett er det viktig å huske at 
Tyskland selger ammunisjon til Israel og krigsmateriell til for eksempel Turkmenistan, uten at 
dette strider med den tyske eksportkontrollen. Landet har også eksportert ammunisjon til 
land som Kenya, DRC og Elfenbenskysten. Fra et norsk perspektiv er det kanskje den tyske 
ammunisjonseksporten til Sri Lanka som er verst i denne sammenheng. Sammen med land 
som Tsjekkia og Slovakia er Tyskland blant den krigsherjede øyas våpenlangere.    
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Oppsummering 
 
Nammo fastholder at deres fabrikker kun skal følge eksportkontrollen i det land de 
eksporterer sin ammunisjon fra. Dette er et standpunkt det ikke synes som om den norske 
stat i skrivende stund har noen problemer med. Man skulle imidlertid anta at den norske 
stat, som eier i Nammo, ville ha interesse av at selskapet etterlever tilsvarende normer for 
hvem som får motta ammunisjon som ligger til grunn for den norske stats eksportkontroll.  
 
1. Dette kapittelet gir mange eksempler på avvikende eksportpraksis mellom Norge, 

Finland og Sverige – de landene som forvalter den eksportkontroll Nammo forholder seg 
til ved sin ammunisjonseksport.  
 

2. Dette kapittelet viser at Nammo ikke deler den norske stats normer for hvem som skal 
kunne motta ammunisjon når selskapet ikke eksporterer fra Norge.  

 
Mottakerlandene som etter denne studiens funn synes som problematiske for den norske 
stat å eksportere ammunisjon til, er: 
 

  14 land, grunnet internasjonale embargoer/restriksjoner på strategisk eksport som 
Norge har adoptert. 

 

 30 land som Norge har gitt avslag på søknad om utførselslisens til mellom 2003 og 2006.  
 

 14 land og to grupper av land som er problematisert som mottakere av våpen i den 
parlamentariske behandling av og debatt om norsk eksportkontroll siden 2003. Disse er 
opplistet i egen tabell i dette kapittelet.  

 
På grunnlag av dette kapittelets gjennomgang av ni Nammo-kunder kategorisert i tre 
mottakerkategorier, kan vi oppsummere at de aller fleste problematiske mottakere i 
henhold til norsk eksportkontroll importerer ammunisjon fra et eller flere av disse 9 landene.  
 
Våre nærmeste vestlige allierte, eksemplifisert ved USA, Storbritannia og Tyskland, 
eksporterer i like stor grad som våre nye NATO-allierte, eksemplifisert ved Tsjekkia, Slovakia 
og Polen, til disse destinasjonene. Nammo-kunder utenfor NATO, eksemplifisert ved 
Singapore, Sveits og Malaysia, er det langt vanskeligere å oppdrive tilsvarende informasjon 
om grunnet manglende åpenhet om deres eksporter. Vi kan uansett si at Singapore og 
Malaysia ikke deler norske eksportkontrollnormer når det gjelder rapportering.  
 
Kapittelets hovedkonklusjon er at sannsynligheten for at Nammo-produsert militær 
håndvåpenammunisjon blir eksportert til land hvor ikke Norge ønsker ammunisjonseksport, 
er ekstremt høy.  
 
Dette må anses som vesentlig for den norske stat i forhold dens eierskap i Nammo.  
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”Merking av våpen er en fordyrende 
prosess. Man kan ikke lage regler 
som gjelder ensidig for Norge” 
 
Edgar Fossheim, konsernsjef i Nammo til  
A-Magasinet, 21.09.2007 

 
Patron med mangelfull merking; På  
denne hylsebunnen fra Eks -Jugoslavia 
finner bare kaliberbetegnelsen ”30-06”  
og produsentens initialer ”NNY”  
stemplet på hylsebunnen.  
Foto: Alexander Harang. 
 

8. Merking av militær 
håndvåpenammunisjon 

 
I 1999 leverte en ekspertgruppe i FN en rapport om aktuelle problemer med ammunisjon og 
eksplosiver.399 Denne rapporten konkluderer med at det eksisterende merkingssystemet for 
håndvåpenammunisjon er for sprikende for sporings- og kontrollformål.  Blant gruppens 
anbefalinger var at man adopterer en felles minimumsstandard for merking av 
håndvåpenammunisjon. Gruppen mente at tre forhold 
må fremkomme entydig av merkingen: hvem som har 
produsert ammunisjonen, hvilket år den er produsert og 
i hvilket produksjonsparti den er produsert400.  
 
Ekspertgruppen anbefalte dessuten FN å igangsette flere 
større studier på hvordan dette merkingstemaet kan 
implementeres i øvrig FN-politikk, hvordan et globalt 
merkingssystem for håndvåpen kan etableres, og nytten av dette.401 Det er med andre ord 
mange som innser behovet for et bedre system for merking av håndvåpenammunisjon enn i 
dag.  
 
Hva er nødvendig merking av ammunisjon i forhold til sporingsmulighet?  
 

For at vi skal kunne spore ammunisjon, er det nødvendig at 
den er merket med informasjon som gjør det mulig å 
identifisere produsenten, hvem som er ammunisjonens første 
kjøper, og når den er produsert. Den militære 
håndvåpenammunisjonen produseres som oftest på kontrakt 
fra en stat i svært store kvanta. Dette gjør at produksjonen av 
ammunisjonen innrettes i forhold til hver enkelt kjøper. Det 
medfører derfor ikke vesentlige kostnader å merke hylsene 
individuelt etter kunde for ammunisjonsprodusenten.402  
 
For at merkingen skal kunne bidra til at man kan spore 
ammunisjonen, må merkingspraksisen for den enkelte 
produsent være tilgjengelig for den som skal spore 
ammunisjonen fra der den blir funnet. Slik er det sjelden i 
dag. Det bør i det hele tatt etableres en internasjonal 

standard for hvordan merking av produsent, førstekjøper, produksjonsår og ammunisjonens 
produksjonsparti skal fremkomme entydig på all ammunisjon.  

                                                                 
399

 REPORT OF THE GROUP OF EXPERTS ON THE PROBLEM OF AMMUNITION AND EXPLOSIVES 
29 June 1999, FN-dokument A/54/155 
400

 Et slikt produksjonsparti refereres ofte til som ”lot”. Dette er altså et kvantum som tilsvarer en 
produksjonsrunde med ammunisjonsproduksjon. En slik ”lot” tilsvarer ofte rundt 500 000 skudd i en 
automatisert produksjon som den Nammo bedriver. Nammos loter, eller produksjonsparti om du vil, varier 
imidlertid helt fra 1 000 til 1 000 000 skudd.   
401

 REPORT OF THE GROUP OF EXPERTS ON THE PROBLEM OF AMMUNITION AND EXPLOSIVES 
29 June 1999, FN-dokument A/54/155 
402

 Holger Anders, 2006: ”Following the lethal trail: Identifying illicit Ammunition”, side 215  
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For å kunne spore ammunisjon er det altså viktig å vite hvilke produksjonsparti 
ammunisjonen kommer fra. Denne informasjonen kan bekrefte hvem som er førstekjøper og 
fortelle oss nøyaktig når ammunisjonen er produsert, og dermed gi oss et klarere bilde av 
ammunisjonens intenderte bruk. En tilfredsstillende merking av ammunisjonen bør derfor 
også inneha entydig informasjon om produksjonsparti, noe som igjen stiller strenge krav til 
arkivering av produksjonsinformasjon fra produsent, forbruker og eventuelle salgsledd.  
 
Merking av produksjonsparti kan være en større utfordring for ammunisjonsprodusenten 
enn merking av hvem som er ammunisjonens første kunde. I den tradisjonelle 
produksjonsprosessen stemples merkingen på hylsens bakende før tennhette monteres, 
krutt påfylles og kule monteres. Med denne type mekanisk stempling er det få alternativer til 
rekkefølgen, av sikkerhetsmessige årsaker.403 Denne rekkefølgen gjør at merking av kruttets 
produksjonsparti kan medføre at produksjonsprosessen må stanses, fordi alle hylser med 
denne informasjonen må tømmes fra maskineriet hver gang et nytt produksjonsparti krutt 
skal påbegynnes. For de store ammunisjonsprodusentene, som har en lang automatisert 
produksjonskjede, vil dette i noen grad medføre lavere produksjonskapasitet og dermed 
tapte inntekter. Dette er hovedgrunnen til at ammunisjonsprodusenter i dag ikke merker 
informasjon om produksjonsparti på hylse, men heller påklistrer denne informasjonen på 
den enkelte ammunisjonspakke i pakkingsprosessen.  
 
Hvis man så snur problemet på hodet kan en stille seg spørsmålet: hvorfor merker 
produsentene ofte kjøperens informasjon på hylsen uten at det skaper vesentlige 
problemer? Svaret på dette er at kjøperne av militær håndvåpenammunisjon kjøper store 
kvanta, ofte flere hundretusen skudd av gangen. Det store kvantumet i en bestilling gjør at 
man kan trenge mer enn ett produksjonsparti krutt per kunde, hvilket eventuelt vil kunne 
påføre produsenten tapt effektivitet grunnet oppstans i produksjonsprosessen, som forklart 
ovenfor.   
 
Hvis et sporingssystem skal kunne fungere, er det viktig å stille strenge krav til både 
ammunisjonsprodusent, salgsledd og førstekjøper om arkivering av produksjon og 
salgsinformasjon. Ammunisjonens partinummer må arkiveres av alle involverte parter, og 
merkingskoden for førstekjøper må være publisert på en slik måte at de som skal spore 
ammunisjonen enkelt kan forstå hva merkingen kommuniserer. I dag eksisterer det for 
eksempel mer enn 850 koder som identifiserer ammunisjonsprodusenten på hylsebunner av 
håndvåpenammunisjon i omløp.404  
 
Når målet med merkingen er å spore illegal ammunisjon tilbake til legal produsent, bør det 
være tilstrekkelig å merke ammunisjonen med informasjon om førstekjøper, produsent og 
produksjonsparti, koblet med god arkivering og åpenhet om dette fra alle parter. 
 
 
 

                                                                 
403

 Grunnen til dette er at det mekaniske støtet en slik merking innebærer på hylsen lett kan antenne 
tennhetten om denne er montert. Tennhetten må dessuten være montert for at kruttet som påfylles skal ligge 
igjen i hylsen etter påfylling, fordi det er et fysisk hull i bunnen av messinghylsen som tennhetten blokkerer. 
Man kan heller ikke montere kulen på hylsen før kruttet fylles i hylsen, fordi dette kruttet påfylles gjennom 
hylsehalsen kulen monteres i.   
404

 En opplisting av slike ”head stamps” finner du for eksempel på International Ammunition Associations 
hjemmesider. 
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NATO-standarder for merking av militær håndvåpenammunisjon 
 
Innad i NATO er det enighet om en 
minimumsstandard for hvordan 
håndvåpenammunisjonen som alliansen bruker skal 
merkes.405 I praksis har denne enigheten medført at 
alle esker med håndvåpenammunisjon skal merkes 
med visse symboler som angir kuletype på 
ammunisjonen, og at eskens antall patroner skal 
oppgis numerisk på esken. 
(Disse symbolene ser du i tekstboksen på neste side).  
 
I tillegg skal boksen angi ammunisjonens kaliber, 
hvordan ammunisjonen er sammenkoblet406, 
produksjonsparti407 og NATOs designmerke408. Den 
eneste av disse merkingene som skal være 
understreket, er produksjonspartiet. NATO har også 
sine egne depotnumre som ammunisjonsesker og 
kasser skal merkes med.  
 
Ellers skal boksene merkes etter nasjonale standarder (som selvsagt varierer) med å angi 
ammunisjonens volum og masse. NATO merker også eskene sine med et symbol for 
ammunisjonens utskiftbarhet. Vi kommer tilbake til dette konseptet nedenfor.    
 
All håndvåpenammunisjon i NATO har også en minimumsmerking på hylsebunnen av 
runden. Denne merkingen skal bestå av minst tre informasjoner: hvem som har produsert 
ammunisjonen, hvilket år dette har skjedd og NATOs designmerke. I tekstboksen ovenfor ser 
du et eksempel på hvordan denne minimumsmerkingen på hylsens underside ser ut i 
praksis.   
  
Interchangeability: Utskiftbarhet  
 
Som nevnt ovenfor merker NATO sin ammunisjon i forhold til det de kaller ammunisjonens 
”interchangability”. Dette symbolet bekrefter at ammunisjonen har en viss dimensjon, at 
ammunisjonen opptrer på en bestemt måte når den avfyres, og ammunisjonenes 
holdbarhet.409  
 
Dette betyr i praksis at denne ammunisjonen kan brukes om ammunisjon i samme kaliber, 
betegnelse og med samme utskiftbarhetssymbol. NATOs enighet på dette feltet er 
nedskrevet i STANAG 2315.  
 

                                                                 
405

 Det standardiseringsdokumentet som ligger til grunn for dette er STANAG 2316. Dette er en 
standardiseringsavtale for all merking av ammunisjon under 20 mm i diameter.   
406

 Dette er en svært komplisert merking det ville ta stor plass å forklare i detalj, som gjort med kuletypene på 
neste side. Kort fortalt indikerer merkingen om ammunisjonen for eksempel er koblet sammen i et belte, om 
patronene ligger clip, om patronene ligger fysisk adskilt i boksen osv. NATO opererer med hele syv varianter i 
forhold til dette.   
407

 Dette angis ved å oppgi lot-nummer, se forklaring på dette i kapittel 2  
408

 Dette designmerket har også en egen NATO-standard, som er beskrevet i STANAG 2320 
409

 NATO, AOP-2(B), Kapittel 5, pkt 501 

 

Minimumsmerking på en  
NATO-rundes hylsebunn 

 

 
1: NATOs designmerke 

2: Produsentens initialer 
3: Året runden er produsert 
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I NATO markerer disse symbolene 
kuletype på ammunisjon som følger: 

 
”Ball”-kule – alminnelig 
skarp ammunisjon 

 
  

Sporlys 
 
  

Panserpenetrerende kule 
 
 
 Brannsats  
 

     Treningsammunisjon 
 

 Ikke-metallisk kule  
for kort hold  

    ”Observing”-kule 
 

 
Disse symbolene forteller om 
kombinasjoner av egenskaper ved 
kulene som følger:  
 

PanserpenetrerendeBrannsats 
 

 
Panserpenetrerende sporlys 

 
Brannsats sporlys 

 
Panserbrytende Brannsats med sporlys 

 

 
”Observing” kule med sporlys 

 
Eksempel på merking av eske med håndvåpenammunisjon i NATO:410 

 
1. NATO-depotnummer (Stock-nummer).  

 
2. Antall skudd i boksen 
 
3. Kaliberbetegnelse 

 
4. Symboler for kulenes egenskaper/bruksområde 

 
5. Symbol som indikerer hvordan patronene er pakket  

(for eksempel om de ligger i belte eller løst) 
 

6. NATO-symbol for utskiftbarhet 
 

7. NATOs designmerke 
 

8. Model of link 
 

9. Lot-nummer (serienummer i lotten), produsentens 
initialer og de siste to tallene i årstallet ammunisjonen 
er produsert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
410

 Bildet er hentet fra NATO, AOP-2(B), Kapittel 4,figur 4-1 
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Raufoss produsert militær rifleammunisjon fra 1952. På hylsebunnen ser  
vi initialene ”RA” som er forkortelsen for ”Raufoss Ammunisjonsfabrik”. 
 Ellers er den eneste informasjonen som fremkommer av merkingen 
produksjonsåret 1952.  
Foto: Alexander Harang 
 
 

 
Nammo head stamp fra 2007 . Foto: Nammo 

 
Etikett fra kasse med Nammos militærammunisjon i 9 mm.  
Foto: Nammo 

Hvordan merker Nammo sin militære håndvåpenammunisjon? 
 

Som tidligere indikert har vi i dag en 
svært uoversiktlig jungel av 
merkingspraksis for 
håndvåpenammunisjon. De fleste 
brukere av Nammos militære 
håndvåpenammunisjon er imidlertid 
NATO-land, og Nammo må dermed 
som oftest følge merkingspraksis som 
skissert ovenfor. 
 
All militær ammunisjon produsert av 
Nammo er uansett identifisert med 
merking. Her har kunden 
definisjonsmakt. Merkingen baseres på 
militære standarder, kontraktspesifikke 
krav og praktiske forutsetninger som 

for eksempel størrelsen på ammunisjonen. Det er dermed komplisert å gi en nøyaktig, 
kortfattet beskrivelse av hvordan ammunisjon merkes.   
 
Noen generelle regler kan likevel angis: For 
ammunisjon med kaliber mindre enn 20mm vil 
merkingen av ammunisjonen vanligvis bli gjort på 
hylsen. For ammunisjon med kaliber fra 20 mm og 
oppover vil ammunisjonens lot-nummer også 
fremgå av merking på prosjektilet. 
 
Når det gjelder merking som indikerer at Nammo er 
produsent, så er selskapet tildelt en 
initialforkortelse når NATO-land er kunde. Det 
samme gjelder for alle andre produsenter som 
leverer til NATO-land. Den initialforkortelsen man finner på militær håndvåpenammunisjon 
som er produsert av Nammo Vanäsverken i Karlsborg er tildelt forkortelsen CG, som står for 
Carl Gustav/Carlsborg. (Et eksempel på denne ”CG-merkingen” ser du på bildet ovenfor). 
Nammo på Raufoss bruker fortsatt RA-forkortelsen, som kommer fra Raufoss 

Ammunisjonfabrikker eller Raufoss.411  
 
All håndvåpenammunisjon produsert 
av Nammo til det norske forsvaret er 
merket med et såkalt ”lot”-nummer 
(produksjonspartinummer) i bunnen av 
hylsen. For eksempel kan den være 
merket med produksjonsnummer (01), 
produsent (CG) og årstall (07), som for 
eksempel: 01-CG-07.  
 

                                                                 
411

 Intervju med Informasjonsdirektør i Nammo, Sissel Solum, se e-post 9. oktober 2007 
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Ammunisjonskasse for håndvåpenammunisjon fra Nammo.  

Foto: Nammo 

 
Etikett på ammunisjonsekse for militær 9 mm ammunisjon  
produsert av Nammo.  
Foto: Nammo 

 
Informasjonen gitt på en pakke 7.62 x 51 mm fra Nammo.  
Foto: Nammo 
 
 

Kontraktspesifikke krav påvirker imidlertid 
utformingen av merkingen i tillegg til 
militære standarder og begrensninger av 
plasshensyn, ifølge Nammo.  
 
Det siste poenget med plasshensyn kan 
imidlertid være litt vanskelig å forstå siden 
for eksempel Tyskland krever en merking 
med hele 17 tegn på sine minste 
hylsebunner av kaliber 5,56 x 45 mm 
NATO.412 Dette kaliberet er også det 
kaliberet Nammo produserer med minst 
hylsebunn. Når man altså har plass til minst 
17 tegn på ammunisjonen til den tyske 

hæren, bør ikke forbehold om plass på hylsen ses som særlig relevant når det gjelder den 
informasjonen som denne studien foreslår bør 
fremkomme av hver enkelt hylsebunn.  
 
Nammos hensikt med å merke ammunisjon er 
å sikre sporbarhet for ammunisjonen i forhold 
til identifisering av produsent, produksjonsår, 
ytelsesdata, delkomponenter og materialdata. 
Merking av emballasjen for ammunisjon vil 
som oftest inneholde ytterligere informasjon i 
tillegg til ”lot”-nummer (transportklasse, 
godkjenningsnummer for emballasjen osv.).413 
 
Nammos merking av ammunisjonens 
emballasje avhenger av ammunisjonstype og leveringsform.  
 

Militær håndvåpenammunisjon kan 
leveres som enkeltskudd, i klips eller 
bundet. Dette påvirker utformingen 
av emballasjen.  
 
Levert som enkeltskudd vil et antall 
skudd ofte bli pakket i en pappeske, et 
antall pappesker i en spesiell plast-
”pose”, et antall plast-”poser” i en 
grønn metallkasse som deretter 
palleteres.  
 

 
 
 
 
 

                                                                 
412

 Holger Anders i ”Targeting Ammunition, A primer”, fra 2006, side 219 
413

 Intervju med informasjonsdirektør i Nammo, Sissel Solum, se e-post 9. oktober 2007 
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FNs arbeid med merking og sporing av håndvåpenammunisjon  
 
FN-konvensjonen om illegal håndvåpenhandel fra 2001 har et handlingsprogram som 
vektlegger viktigheten av merking av håndvåpen.414 Dette la grunnlaget for at en FN-
resolusjon som ba FNs Generalsekretær om å studere muligheten og brukbarheten av å 
utvikle et internasjonalt system for merking og sporing av håndvåpen og lette våpen, ble 
adoptert av Generalforsamlingen i desember 2001.415  
 
På bakgrunn av denne resolusjonen samlet FN en gruppe av statlige eksperter som 
igangsatte en slik studie. Dette endte opp med en grupperapport som ble fremmet for 
Generalforsamlingen i juli 2003.416 Vinteren samme år valgte Generalforsamlingen å 
fortsette arbeidet gjennom å opprette en såkalt ”open ended working group”417, med den 
hensikt å fremforhandle et internasjonalt instrument for å gjøre stater i stand til å 
identifisere og spore illegale håndvåpen og lette våpen.418  
 
Da ammunisjonsdelen har blitt ansett som en del av den overordnede SALW-problematikken 
i FN helt siden 1997, er dette et interessant dokument å lese også for å forstå utviklingen 
innen merking av håndvåpenammunisjon. Denne arbeidsgruppen la igjen frem sin rapport 
for FNs 60. Generalforsamling i 2005 uten å ha implementert noe substansielt i forhold til 
merking av håndvåpenammunisjon.419  
 
I den første av disse FN-rapportene, som altså ble utgitt i 2003, utforsket gruppen av statlige 
eksperter de eksisterende internasjonale og regionale initiativene som går på merking, 
informasjonsbehandling og sporing av disse våpnene. Kort oppsummert henviser rapporten 
særlig til OSSE, SADC420 og OAS421 når det gjelder eksisterende regionale initiativer. Når det 
gjelder det internasjonale nivået, fremhever gruppen FNs konvensjon mot transnasjonal 
kriminalitet og konvensjonen om inhumane våpen, samt FN-protokollen mot illegal 
produksjon og handel med håndvåpen.422 I rapporten diskuteres både tekniske, legale og 
ikke minst politiske utfordringer ved å etablere et internasjonalt instrument for merking og 
sporing av illegale håndvåpen.  
 
Militær håndvåpenammunisjon, som denne studien handler om, er innlemmet i 
håndvåpenbegrepet som ekspertgruppen bruker. Konkret heter det i studien at ammunisjon, 

                                                                 
414

 UN Document A/CONF.192/15 - “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in 
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects”, tilgjengelig på http://disarmament.un.org/cab/poa.html  
415

 Resolusjon 56/24 V av 24. desember 2001 
416

 FN-dokument A/58/138 
417

 Dette betyr at gruppen blir nedsatt uten at den får definert sluttdato for sitt arbeid.  
418

 Mandatet for dette lå i paragraf 8 og 9 i resolusjon 58/241 med tittelen ”The illicit trade in small arms and 
light weapons in all its aspects”. Denne ble adoptert av Generalforsamlingen 23. desember 2003, og 
paragrafene lyder: “Decides to establish an open-ended working group, to meet in three sessions of two weeks 
each in duration, to negotiate an international instrument to enable States to identify and trace, in a timely and 
reliable manner, illicit small arms and light weapons” og “Also decides that the open-ended working group will 
hold an organizational session in New York on 3 and 4 February 2004 in order to set the dates for its substantive 
sessions.” 
419

 FN-dokument A/60/88, bærer tittelen: “Report of the Open-ended Working Group to Negotiate an 
International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small 
Arms and Light Weapons”, og denne er tilgjengelig på: http://disarmament.un.org/cab/oewg/Report.pdf  
420

 SADC står for Southern African Development Community 
421

 OAS står for Organization of American States 
422

 FN-dokument A/58/138, side 13 

http://disarmament.un.org/cab/poa.html
http://disarmament.un.org/cab/oewg/Report.pdf
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slik som skudd til håndvåpen423, generelt anses som del av problemet som håndvåpen utgjør. 
Samtidig nevnes det ikke noe som helst av relevans for merking av håndvåpenammunisjon i 
gruppens forslag til minimumsstandarder for merking.424 Rapporten konkluderer entydig 
med at etablering av et internasjonalt instrument for merking og sporing både er mulig og 
ønskelig. Gruppen poengterer i denne rapporten fra 2003 at dagens samarbeid på området, 
både bilateralt og multilateralt, er høyst utilstrekkelig og ineffektivt425. Det refereres 
imidlertid ikke til merking av ammunisjon spesifikt i rapportens konklusjon.  
 
2005-rapporten hadde et klarere fokus på ammunisjon. Dette har nær sammenheng med de 
frivillige organisasjonenes deltagelse i forhold til den 
siste ekspertgruppens arbeid. Allerede på 
arbeidsgruppens første substansielle sesjon (fra 2. til 19. 
juni 2004), holdt Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon 
Viva Rio en presentasjon for ekspertpanelet. I dette 
innlegget fremhevet organisasjonen nødvendigheten av 
ammunisjonsmerking, og argumenterte samtidig for 
bokholderi både i forhold til sivil og militær 
håndvåpenproduksjon. Viva Rio anbefalte i sitt innlegg 
en merkingspraksis hvor både produsent, sluttbruker og 
produksjonsparti fremkommer av merkingen også på 
håndvåpenammunisjonen. Viva Rio foreslår i denne 
sammenheng at produksjonspartiene bør ligge mellom 
20-30 000 skudd, slik at partiene kan spores mer effektivt lokalt.426 Den likesinnede 
organisasjonen GRIP427 understreket også den absolutte nødvendigheten av å inkludere 
ammunisjon i merkings- og sporingsdebatten.428 IANSA (som er en gigantisk 
paraplyorganisasjon for de som kjemper for en strengere kontroll med håndvåpen) nevnte 
imidlertid ikke noe om merking av ammunisjon, verken i sitt posisjonspapir til 
ekspertgruppens arbeid429 eller i sin tale til den samme forsamlingen. Viva Rio og GRIPs 
innspill gjorde uansett sitt for at ekspertgruppen tok innover seg poenget om å inkludere 
merking av ammunisjon i debatten. Rapporten har bare to anbefalinger, og en av dem sier at 
arbeidsgruppen anbefaler at ammunisjon for håndvåpen og lette våpen adresseres på en 
fullstendig måte som del av en egen prosess innen FN.430    
 
Sluttdokumentet fra ekspertgruppens arbeid ble en rapport og et forslag til et internasjonalt 
instrument for å gjøre stater i stand til å identifisere og spore illegale håndvåpen og lette 

                                                                 
423

 Håndvåpen er tidligere i rapporten definert som militære håndvåpen – se side 12, pkt 32 
424

 FN-dokument A/58/138, side 17 -18, 19-20, 21-23  
425

 FN-dokument A/58/138, side 12 
426

 Rubem Cesar Fernandes tale til OEWG, 17. juni 2004 
427

 Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité 
428

 IIlhan Berkol fra Groupe de Recherche et d'Information sur la paix et Sécurité, Belgique (GRIP), tale til FNs 
ekspertgruppe den 17. juni 2004 legger ikke bare vekt på at ammunisjon også må få sin plass i forhold til 
merkings og sporingsinstrumentet, men anbefaler også at “Pour les munitions et les explosifs on prévoit un 
numéro unique par lot », hvilket vil si at ammunsisjonen bør merkes med et unikt nummer som indikerer 
produksjonsparti. (I industriens termer kalles dette et lot-nummer).  
429

 IANSA: “Tracing ILLICIT  Small Arms, Opportunities for the first substantive session of the Open-Ended 
Working Group on Tracing Illicit Small Arms and Light Weapons” Draft: May 2004. Dokumentet er tilgjengelig 
på http://www.iansa.org/issues/un_marking_tracing.htm  
430

 FN-dokument A/60/88 side 5; ” The Working Group recommends that the issue of small arms and light 
weapons ammunition be addressed in a comprehensive manner as part of a separate 
process conducted within the framework of the United Nations.” 

 
“Ammunition is the weak 
link in the illicit traffic chain. 
Marking ammunition is 
therefore vital for tracing 
the sources of diversion, 
which keep fueling the 
criminal use of small arms.” 

 
Rubem Cesar Fernandes fra 
Viva Rio, Brazil, tale til FN den 
17 June 2004. 

 
  
 

http://www.iansa.org/issues/un_marking_tracing.htm
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våpen.431 Sporing defineres her som systematisk sporing av våpen oppdaget og definert som 
illegalt på en stats territorium fra våpenet ble produsert, eventuelt fra våpenet ble 
importert, gjennom leveranser inntil det punktet hvor våpenet blir illegalt.432 Dette forslaget 
til instrument er altså ikke tiltenkt sporing av ammunisjon. Alle de deltakende 
organisasjonene i ”Control Arms”-kampanjen (IANSA, Oxfam og Amnesty), fordømte dette 
kraftig. I deres felles uttalelse til fremleggelsen av FN-forslaget om instrument i juli 2005, 
kritiseres instrumentet i harde ordelag. Organisasjonene påsto at instrumentet ikke ville 
påvirke verdens verste våpenhandlere i noen grad. Særlig anses det som en svært alvorlig 
svakhet at merking og sporing av håndvåpenammunisjon ikke er med, og at hele 
arrangementet ikke er legalt bindende, men at deltagelse i dette hovedsakelig er frivillig..433 
Senere samme år ble instrumentet vedtatt av FNs Generalforsamling.434 Dette instrumentet 
er anerkjent som normsettende for internasjonal eksportkontroll. Dette ble senest 
eksemplifisert ved at Wassenaar-gruppen (den største eksportkontrollsamarbeidsgruppen 
for konvensjonelle våpen i verden) i desember 2007 oppdaterte sitt dokument ”Best 
Practices for exports of SALW” for å bringe dette på linje med FN-instrumentet.435   
  
Noen ser kritikken av at FN-instrumentet for sporing og merking ikke inkluderer ammunisjon 
som avgjørende for at FN i den senere tid har blitt langt mer proaktive i forhold til 
håndvåpenammunisjon generelt. FNs Generalforsamling vedtok i januar 2007 en resolusjon 
som påpeker problemer tilknyttet overskuddsammunisjon.436 Generalforsamlingen hadde 
allerede i 2004 og 2005 bestemt seg for å inkludere problematikken rundt overskuddslagring 
av ammunisjon på sin agenda437, men bestemte gjennom overnevnte resolusjon å nedsette 
en gruppe av statlige eksperter som i 2008 skal starte sitt arbeid for å undersøke disse 
problemstillingene mer grundig, for så å fremlegge en rapport om forholdene til 
Generalforsamlingen.  
 
FNs Generalsekretær har i 2007 også bedt statene om å respondere på hvordan de opplever 
problematikken, og foreløpig har 19 land avgitt rapport.438 Dette betyr altså at det er 
bevegelse i saken om overskuddslagring av håndvåpenammunisjon innad i FN-systemet. For 
å oppnå sporbarhet må tre elementer ifølge FN ligge til rette: merking, arkivering/ 
bokholderi og internasjonalt samarbeid. Disse tre elementene ligger til grunn for begge 
ekspertpanelenes studier om merking og sporingsinstrument for håndvåpen og lette våpen. I 
FN-systemet er imidlertid ikke håndvåpenammunisjon inkludert på en tilstrekkelig måte i 
sporings og merkingsdebatten.  
 

                                                                 
431

 Dette er oppsamlet i ekspertgruppens rapport til FNs generalforsamling av 27. juni 2005; FN-dokument 
A/60/88.   
432

 FN-dokument A/60/88, side 7, Vedlegg Del II, pkt 5 
433

 Control Arms pressemelding av 14.07.2005: ”UN ”deal” on arms controls means business as usual for the 
world’s worst arms dealers”.  
434

 FN-dokument A/C.1/60/L.55 (12. oktober 2005) "International Instrument to Enable States to Identify and 
Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons". 
435

 Wassenaar Arrangement 10.12.2007: ”Public statement, 2007” 
436

 FN-dokument A/RES/61/72 
437

 Se FN-dokument A/RES/60/74 
438

 Dette er pr 23.10.2007. Alle de nasjonale rapportene kan lastes ned herfra: 
http://disarmament.un.org/cab/Ammunition_files/Views%20Ammunition.htm  

http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/measures/Measur_pdf/i_measur_pdf/UN_doc/g_%20assembly/fcdr/A_C1_60/A_C1_60_L55.pdf
http://disarmament.un.org/cab/Ammunition_files/Views%20Ammunition.htm
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”Komiteen støtter en aktiv 

oppfølging av FNs 
instrument for merking og 
sporing av håndvåpen, der 

siktemålet er bindende 
internasjonale regler som skal 
gjøre det mulig å spore våpen, 

våpenkomponenter og 
ammunisjon. Dette kan virke 

dempende på illegal 
omsetning og bruk av 

håndvåpen”. 
 

Sitat fra Stortingsinnstilling fra 
Utenrikskomiteen, avgitt den 26. 

oktober 2007 (se fotnote 248) 

Selv om FNs protokoll mot illegal produksjon og handel med håndvåpen439 også inkluderer 
håndvåpenammunisjon, er ikke dette tilstrekkelig i forhold til merking og sporing av dette. 
Den eneste provisjonen som ligger i denne protokollen av relevans for sporing og merking, er 
artikkel 7 om bokholderi. Her heter det at hver stat skal bokføre informasjon relevant for 
sporing av ammunisjon i ti år, vel å merke kun om statene selv finner dette relevant og 
ønskelig.440 Dette manglende fokuset på merking og sporing av håndvåpenammunisjon er en 
stor svakhet ved FNs arbeid med håndvåpenproblematikken generelt. 
 
Sporingsdebatten i Norge 
 
I Stortinget er FNs merkings- og sporingsarbeid ansett som 
viktig. I sin behandling av Stortingsmelding 33 (2006-2007), 
om norsk eksport av krigsmateriell i 2006, understreket en 
enstemmig utenrikskomité viktigheten av en aktiv 
oppfølging av FN-instrumentet for merking og sporing av 
håndvåpen. Komiteen påpeker at dette instrumentets 
siktemål er å få på plass bindende internasjonale regler 
som skal gjøre det mulig å spore blant annet 
håndvåpenammunisjon. Utenrikskomiteen anser dette 
særlig viktig da det kan virke dempende på illegal 
omsetting og bruk av håndvåpen.441   
 
Siden FN-instrumentet for sporing av håndvåpen altså har 
en klausul om at man bør utforske muligheten for å 
etablere et tilsvarende instrument for sporing av 
ammunisjon, bør vi ikke anse dette som spesielt 
uoppnåelig. Det er fullt mulig at internasjonale standarder for dette vil utvikles i nær fremtid, 
og i forhold til det norske politiske klima burde man kunne anta at Norge vil innta en 
konstruktiv rolle i forhold til dette. Tekstboksen til høyre er en god indikasjon på dette.  

Et eksempel til etterfølgelse: Brasils lasermerking  
 
I 2003 fikk Brasil en lov om merking av håndvåpenammunisjon som adresserer mange av 
utfordringene i forhold til sporing av den type ammunisjon som er presentert i denne 
studien.442 Bakgrunnen for dette er at landet i en årrekke har slitt med store sosiale og 
helsemessige problemer grunnet enkel tilgang til illegale håndvåpen og tilhørende 
ammunisjon. Loven synes som et godt redskap for å adressere problemet med spredning av 
illegale håndvåpen.  
 
Denne loven foreskriver at all håndvåpenammunisjon i kaliber .38, .40, .45, .50, 7,62 mm, 
5,56 mm og 9 mm som skal brukes av brasiliansk militære og politi må være merket med 
informasjon som identifiserer produksjonsparti og første kjøper av ammunisjonen. 
Tradisjonelt har mesteparten av den illegale ammunisjonen i Brasil sitt opphav hos nettopp 

                                                                 
439

 “Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and 
Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, vedtatt 
av Generalforsamlingen gjennom resolusjon 55/255, protokollen tredde i kraft 3. juli 2005.   
440

 FN-dokument: A/RES/55/255, side 5 
441

 Innst. S. mr. 18 – 2007-2008, side 4 
442

 Federal Law No. 10 826, kjent som ”Statute of disarmament”. De tekniske reguleringene for 
implementeringen av denne loven er regulert av ”Decree No 16” av 28. desember 2004.  
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det brasilianske militære og politiet, og loven har derfor hatt relativt stor påvirkning på 
omsettingen av illegal ammunisjon i landet.  
 
Grunnet loven har den brasilianske ammunisjonsgiganten Companhia Brasileira de 
Cartuchos begynt å merke patronene sine med denne informasjonen når de produserer for 
den brasilianske stat. Selskapet benytter laserteknologi til denne merkingen, noe som gjør at 
merkingen kan inngraveres i hylsen etter at patronen er ferdig montert. Som følge av 
sporingsregelverket kan staten bare kjøpe hele produksjonsparti med ammunisjon. I tillegg 
sier loven at hvis den brasilianske staten velger å importere sin håndvåpenammunisjon, skal 
den være merket på tilsvarende måte.    
 
Oppsummering 
 

 I skrivende stund uttrykkes behovet for å få et bedre merkings- og sporingssystem på 
plass internasjonalt både i FN og Norge. Disse prosessene er beskrevet i detalj i dette 
kapittelet.  
 

 For effektiv sporing av ammunisjon på avveie, bør en internasjonal standard for merking 
av militær håndvåpenammunisjon etableres og etterfølges av alle 
ammunisjonsprodusenter.  
 

 En tilfredsstillende merkingspraksis for militær håndvåpenammunisjon må innebære at 
informasjon om produsent, førstekjøper, produksjonstidspunkt og produksjonspartiet 
entydig fremkommer av merkingen.  
 

 Denne merkingen bør fremkomme på ammunisjonens hylse, og ikke bare på 
emballasjen. Merkingen som foreslås i dette kapittelet bør anses som lite problematisk å 
innføre rent teknisk for ammunisjonsprodusenter som Nammo.  
 

 For at en tilfredsstillende merking av militær håndvåpenammunisjon skal fungere, må 
det stilles strenge krav til bokholderi og arkivering av produktinformasjon og 
salgsinformasjon hos både produsent, selger og kjøper av denne ammunisjonen.  
 

 Brasil har innført strenge krav til merking av håndvåpenammunisjon overfor 
leverandører av slik ammunisjon til det brasilianske militære og politivesen. Denne type 
merkingspraksis bør virke som en inspirasjon for hva andre land kan kreve på tilsvarende 
måte.   
 

 I dette kapittelet er NATOs krav til merking av militær håndvåpenammunisjon beskrevet i 
detalj.  
 

 I dette kapittelet er Nammos merkingspraksis beskrevet i detalj. 
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9. Statens eierskap i Nammo 

 
Den sittende regjering prioriterer nordisk forsvarssamarbeid høyt, både politisk og 
fagmilitært. Dette forsvarssamarbeidet står også sterkt innenfor krigsmateriellsektoren.443 
Den sittende regjerings oppkjøp i Nammo synes å passe godt inn i dette større bildet, noe 
som aktualiserer denne studiens fokus på statens ansvar for sitt eierskap i Nammo i enda 
større grad. I dette kapittelet skal vi se nærmere på den norske stats eierskap i Nammo, og 
hvilke føringer som er blitt lagt i forhold til dette. Først skal vi imidlertid oppsummere litt om 
eierstrukturen i Nammo-konsernet.  
 
Et innviklet eierskap  
 
Det er allerede forklart en del om hvilke fabrikker og selskaper som inngår i Nammo-
konsernet. Informasjonen som er gitt er uttømmende i forhold til produksjon av militær 
håndvåpenammunisjon, men gir ikke noen fullstendig oversikt over konsernet som sådan. I 
det neste vil vi derfor oppsummere litt om eierskapet i Nammo, med en spesiell vektlegging 
på selskapene i Norge, Sverige og Finland. Oversikten som gis her er kanskje ikke fullstendig 
oppdatert, men vil uansett tjene som et godt utgangspunkt for videre studier. 444   
 
Nammo Sweden AB driver både med ammunisjon og pyroteknikk. Av de selskapene som er 
100 % eid av Nammo Sweden AB, finner vi Nammo LIAB, Nammo Vingåkersverken og 
Vanäsverken AB, som tidligere er beskrevet utfyllende i denne studien. I tillegg har Nammo 
Sweden AB 100 % eierskap i Hansson Pyro Tech AB og Winscan AB. Dessuten holder denne 
delen av Nammo-konsernet 50 % eierskap i Norabel Ignition Systems AB og SN Technology 
SA.  
 
Den største eieren i Nammo ved siden av den norske stat, det finske selskapet Patria, eier 
også en del annen krigsmateriellindustri. Patria eier 100 % av Patria Vehicles Oy445, Patria 
Helicopter Support446, Patria Lapua Oy (denne ammunisjonsprodusenten er tidligere 
beskrevet), Patria Finavitec Oy og artilleriprodusenten Patria Vammas Oy. Ved siden av dette 
eier Patria 50 % av Patria Hagglunds Oy, som er store på pansrede kjøretøy. Patria eier også 
ca 20 % av EURENCO, som er en finsk-spansk-fransk-tysk ammunisjonsprodusent. I tillegg 
eier Patria 40 % av NEPLO, som er en svensk-finsk eksplosivprodusent.   
 
Patria eies igjen av den finske stat, sammen med den europeiske våpengiganten European 
Aeronautic Defence and Space Company, forkortet til EADS. I tillegg til drøyt 26 % eierskap i 
Patria, eier EADS en rekke andre krigsmateriellprodusenter. Blant selskapene som eies 100 % 
av EADS finner vi Cogent Defence i Storbritannia,  Hawker Pacific Military Division i Australia, 
EADS Launchers (Frankrike/Tyskland), Australian Aeospace Pty, Elbe Flugzeugwerke GmbH, 

                                                                 
443

 Stortingsmelding 41 (2006-2007), ”Nordisk Samarbeid”, se del 5.3 under tittelen ”Forsvar” 
444

 Denne seksjonens informasjon er hentet med utgangspunkt i Defence Systems Daily; ”Western European 
industry jigsaw”, oppdatert pr 31.05.2005, tilgjengelig på: http://defence-data.com/ripley/pagerip1.htm, 
sammen med SIPRI Yearbook 2006 informasjon om overnevnte selskap, samt de nevnte selskapenes egne 
hjemmesider.   
445

 Produserer hovedsakelig med pansrede kjøretøy 
446

 …som blant annet setter sammen NH 90 helikoptere, som igjen Norge investerer i.  
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Bayern Chemie447, Motoren und Turbinen-Union GmbH, EADS Socata i Frankrike, EADS 
Eurocopter i Frankrike og Tyskland,448 og EADS CASA i Spania449. Ellers har EADS en rekke 
eierposter i selskap innen både sivil og militær luftfart, for eksempel 80 % av Airbus 
Integrated Company, 57,8 % i Dornier GmbH og 46,5 % i Dassault Aviation. EADS er også 
store eiere i en rekke selskaper som driver med raketteknologi, elektronisk krigføring osv, 
men alt dette blir det ikke utredet om i denne omgang.  
 
Det store oppkjøpet  

Uavhengig av de heller innviklede eierforholdene opplistet ovenfor, er det i dag - som ved 
etableringen av Nammo i 1998 - noen få instanser som eier hele Nammo-konsernet. I 
utgangspunktet var dette Raufoss ASA og den norske stat, Saab AB fra Sverige, og Patria Oy 
fra Finland. I februar 2006 solgte imidlertid Saab AB sine aksjer i Nammo450. Dette la 
grunnlaget for at den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (NHD), kunne 
kjøpe seg ytterligere opp i konsernet. Statens eierandel økte dermed fra 45 % til 50 % i 2006. 

 Samtidig kjøpte Patria Oy seg opp fra 27,5 % til 50 % i Nammo. Patria eies 73,2 % av den 
finske stat451, og 26,8 % av EADS 452, som allerede er nevnt . EADS rankes i dag som det 
åttende største våpenproduserende selskapet i verden453. Selskapet er på tross av nylig fall i 
inntekter (3 % nedgang siste år454), blant Europas absolutt største våpenprodusenter,455 og 
hvis man regner de selskaper som er registrert i Europa456, er EADS det nest største457. 
Selskapet hadde 113 210 ansatte, og skapte en profitt på 2 085 millioner USD i 2005. 
Pensjonsfondets etiske retningslinjer har medført at EADS er svartelistet i denne delen av 
statsforvaltningen458. Samtidig er altså det samme selskapet deleier med den norske stat i 
Nammo-konsernet. EADS kjøpte sin andel i Patria allerede i 2001459, så den norske stat burde 
være godt kjent med selskapets interesser i både Patria og Nammo-konsernet.  

                                                                 
447

 Som produserer eksplosiver, og forøvrig holder 25 % eierskap i New Celeg, som produserer rakettmotorer 
og 40 % i MTR GmbH.  
448

 Dette selskapet eier også 50 % av Eurocopter Romania og 45 % av Helisim i Frankriket.  
449

 som igjen eier over 50 % i PZL Warzawa Okecia 
450

 Se Nammo’s pressemelding: http://www.nammo.com/templates/page.aspx?id=338, besøkt av forfatter 
05.09.07, kl 13.31  
451

 Denne andelen er oppgitt på Patria Oys hjemmeside: 
http://www.patria.fi/index.asp?id=072883FB7F06455EA6C53A1AE3D0DB44 , besøkt av forfatter 05.09.07, kl. 
12.13 
452

 Ibid 
453

 SIPRI Yearbook 2007, side 376. I denne rangeringen er riktignok ikke kinesiske selskap tatt med  
454

 EADS: ”First Half-year 2007 Report - Unaudited Condensed Consolidated Financial Information of EADS N.V. 
for the first half-year 2007”. Hentet av forfatter 05.09.07 kl 13.10 fra 
http://www.eads.com/xml/content/OF00000000400004/4/98/41715984.pdf  

455
 Webcast fra EADS:, ”1st Half year earnings 2007, 26th July 2007”, Hentet av forfatter etter registrering hos 

EADS den 05.09.07 på: 
http://www.eads.com/1024/en/investor/News_and_Events/presentations/Financial_Presentations.html   
456

 EADS er registrert i Nederland, og eies av 22,32 % av DaimlerChrystler, 29,75 % av SOGEADE (som blant 
annet eies av den Franske stat) og 5,44 av SEPI (som den Spanske staten eier). SIPRI Yearbook 2007, side 381 
457

 Etter BAE, som er verdens 4. største våpenproduserende selskap.  
458

 For medieomtale av saken: Tron Strand; ”Full retrett om etikk” i Bergens Tidene 10.12.06, se: 
http://www.bt.no/innenriks/article322424.ece se også Pia Gaarder ”Klasebombe-nøtt i Oljefondet”, Norwatch 
06.04.06, se: http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1481&back=1  
459

 Reinhilde Weidacher, 2005: ”Behind a veil of secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production in 
Western Europe”, Small Arms Survey, Occasional paper no 16, side 36 
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Petroleumsfondets etiske råd har ved to anledninger anbefalt uttrekk fra EADS. Første 
gangen dette skjedde var 16. juni 2005.460 Den gang var grunnen at EADS ble antatt å være 
involvert i produksjon av klasevåpen. Dette ble gjort i henhold til fondets etiske 
retningslinjer461 punkt 4.4, første setning, der det heter at: ”Rådet gir tilrådning om negativ 
filtrering av ett eller flere selskaper på grunnlag av produksjon av våpen som ved normal 
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper”.  

Det ble imidlertid gjort en ny vurdering av selskapet i forhold til den antatte delaktigheten i 
produksjon av klasevåpen etter denne anbefalingen. Dette ledet til en ny tilrådning fra det 
etiske rådet den 18. april 2006. I denne tilrådningen462 ble det fastslått at grunnlaget for å 
utelukke investeringer i selskapet på grunn av dets medvirkning til produksjon av klasevåpen 
ikke lenger var til stede. Dette skyldtes at EADS siden vedtaket 16. juni hadde solgt seg ut av 
selskapet TDA, som blant annet produserer bombekastergranaten PR Cargo, som av rådet 
ble ansett å være et klasevåpen.  

Utelukkelsen av selskapet ble imidlertid opprettholdt fordi EADS medvirker til produksjon av 
sentrale komponenter til kjernevåpen, som igjen dekkes av retningslinjenes pkt 4.4. I effekt 
har derfor Finansdepartementet besluttet å utelukke EADS fra Pensjonsfondet siden 5. 
januar 2006.463  

Det er viktig å understreke at den norske stat ikke holder aksjemajoriteten i Nammo. Det at 
staten holder aksjemajoritet i selskapet er en feiltagelse som ofte er blitt fremført i 
samfunnsdebatten om Nammo de senere år. En aksjonær i Nammo kan ikke eie mer enn 50 
% av aksjene i selskapet uten at de andre aksjonærene godtar dette.464 Det at staten kun 
holder 50 % av selskapet, og ikke holder noen såkalt ”Golden share”, har derfor stor 
betydning både for Nammo-konsernets identitet465 og statens direkte styringsevne i 
konsernet. I motsetning til for eksempel Kongsberg Gruppen, der staten eier 50,001 % av 
aksjene466, har den norske stat ingen mulighet til direkte overstyring av selskapet gjennom 
konsernets generalforsamling.  

                                                                 
460

 Se Petroleumsfondets etiske råd; ”Tilrådning om uttrekk” av 16.06.05, tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/andre/Etiske-retningslinjer/Tilradninger-og-brev-fra-
Etikkradet/Tilradning-om-uttrekk2.html?id=91686  
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 De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland finner du her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/andre/Etiske-retningslinjer/Etiske-retningslinjer-for-Statens-
pensjonsfond---Utland-2.html?id=434894  
462

 Se Petroleumsfondets etiske råd; ”Tilrådning om uttrekk” av 18.04.05, tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/andre/Ethical-Guidelines-for-the-Government-Pension-
Fund---Global-/Recommendations-and-Letters-from-the-Advisory-Council-on-Ethics/Tilradning-18-april-
2006.html?id=91821  
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 Finansdepartementets Pressemelding Nr.: 2/2006, Dato: 05.01.06. Pressemeldingen er tilgjengelig her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2006/Uttrekk-av-selskaper-fra-Statens-
pensjonsfond---Utland.html?id=103778&epslanguage=NO   
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 St.prp. nr. 25 (2005–2006) ”Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og 
handelsdepartementet” Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 25. november 2005, godkjend i 
statsråd same dagen.(Regjeringa Stoltenberg II), side 3. Se gjerne: 
http://www.norskventure.no/userfiles/St.prp._nr._25.pdf  
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 Nammos konsernsjef uttrykte dette særlig sterkt ovenfor forfatteren i møte den 24. mars 2007 
466

 Kongsberg Gruppen: ”Årsrapport 2005: Våre viktigste markeder”, side 13 
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Den politiske argumentasjonen bak Regjeringens siste oppkjøp i Nammo handler i all 
hovedsak om sysselsettingspolitikk og distriktspolitikk. I Stortingsproposisjon 25 (2005-2006) 
begrunner Regjeringen oppkjøpet med at:  

”Ei slik løysning er viktig av omsyn til kva mon staten kan gjere sine interesser gjeldande i 
Nammo AS i framtida og til tryggleiken for lokalsamfunnet og dei tilsette i Nammo AS på 
Raufoss”467.  

Hvilke interesser staten har i selskapet utdypes ikke videre i dette dokumentet. Oppkjøpet 
kostet altså staten 61,8 millioner kroner, noe som interessant nok ikke er kommentert av 
noen politiske partier i Stortingets budsjettinnstillinger. Heller ikke i Stortingets innstilling til 
St. prp 25468 debatterer partiene Nammo-oppkjøpet. Dette kan delvis forklares ved at 
Stortinget tidligere hadde gitt regjeringen fullmakt til å justere sitt eierskap i selskapet i 
intervallet 34 % til 51 %.469 Samtidig viser denne politiske behandlingen at eierskapet i 
Nammo ikke er noen symbolsak for opposisjonen. Alle regjeringspartiene var i den politiske 
prosessen frem mot oppkjøpet i Nammo tydelig på linje, og de sørget samlet for at NHD fikk 
frie hender til å håndtere oppkjøpet slik Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 
ønsket.470  

Et ”aktivt eierskap”? 
 
Statsråd Dag Terje Andersen bruker ofte statens eierskap i Nammo som eksempel på 
Regjeringens såkalte ”aktive eierskap”. 471 Samtidig er Nammo sjeldent et tema i den 
næringspolitiske debatten. Da Stortinget debatterte eierskapsmeldingen472den 17. april 
2007, ble ikke statens eierskap i Nammo-konsernet kommentert i det hele tatt.473 
Næringskomiteen hadde imidlertid en del å si om selskapet i sin komitébehandling av 
Stortingsmelding 13 (2006-2007), og disse merknadene vil vi gjennomgå i detalj. Først skal vi 
imidlertid ta en kikk på hva eieren selv, den norske regjeringen, sier om sitt eierskap i 
Nammo gjennom den samme politiske prosessen. 
 
I Stortingsmelding nr. 13 (2006–2007), ”Et aktivt og langsiktig eierskap”, redegjør NHD og 
regjeringskollegene for sine syn på eierskapet i blant annet Nammo. Regjeringen ser Nammo 
både som en sentral norsk forsvarsbedrift og en sentral aktør knyttet til kompetansemiljøet i 
Raufoss industripark. Denne doble agendaen; å støtte en hjørnesteinsbedrift rent 
næringspolitisk og samtidig sikre at en norsk forsvarindustri forblir på norske hender, ligger 
til grunn for Regjeringens ønske om å beholde dagens eierandel i Nammo. Regjeringen tar 
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 St.prp. nr. 25 (2005–2006) ”Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og 
handelsdepartementet”, Side 3 
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 Innst. S. nr 70 (2005-2006), tilgjengelig på: http://www.stortinget.no/inns/2005/pdf/inns-200506-070.pdf  
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sikte på et langsiktig eierskap i konsernet, og begrunner dette blant annet ut fra sitt ønske 
om å sikre og å opprettholde hovedkontorfunksjoner og øvrig virksomhet på Raufoss.474  
 
I komitébehandlingen av eierskapsmeldingen475 tok en samlet komité regjeringens 
gjennomgang av formålet med statens eierskap i Nammo til orientering.  Det eneste 
komiteen understreket enstemmig var at de ser det som viktig for arbeidsplassene på 
Raufoss at staten som en profesjonell eier bidrar aktivt til en god industriell utvikling basert 
på langsiktig lønnsomhet i konsernet.476 Det er bemerkelsesverdig at de momenter samtlige 
partier klarer å enes om angående utøvelse av statens eierskap i dette konsernet 
utelukkende er av sysselsettingmessig og distriktspolitisk natur. Nammos rolle som Norges 
ledende ammunisjonseksportør og selskapets dergjennom sikkerhetspolitiske funksjon 
nevnes overhodet ikke.  
 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet viste i sin 
fellesmerknad i denne komitébehandlingen til at de statlige selskapene blant annet skal 
vurdere de hensyn som ligger til grunn for Pensjonsfondets etiske retningslinjer i 
utformingen av slike retningslinjer.477 Dette er en svært interessant merknad som bør 
diskuteres i forhold til Nammo. I senere debatt om komitéinnstillingen var det bare 
Fremskrittspartiet (Frp) som aktivt ytret uenighet om dette prinsippet. Høyre og Venstre 
støttet imidlertid Frp i taushet. Med unntak av Frp, Høyre og Venstre ble altså denne 
tilsynelatende svært progressive merknaden støttet av alle partiene på Stortinget.  
 
I praksis kan selvsagt merknaden forstås med mange sinnelag, men denne 
flertallsmerknaden bør uansett brukes som en brekkstang for en mer etisk eierskapsutøvelse 
i konsernet. Det er samtidig interessant å merke seg at selv en viktig eier i Nammo som EADS 
er svartelistet etter Pensjonsfondets etiske retningslinjer. Hvor realistisk det dermed er å 
forstå merknaden helt bokstavelig, kan altså diskuteres.   
 
Kristelig Folkeparti (Krf) og Venstre (V) hadde i den samme politiske behandlingen en felles 
merknad som angår statens eierskap i Nammo. Disse partiene viste til saken om Nammos 
oppkjøp av Talley Defense Systems, og understreket i denne sammenheng betydningen av 
høy oppmerksomhet omkring hvordan etiske retningslinjer blir fulgt opp og kommunisert til 
opinionen. 478 Problemstillingen det her refereres til er om Nammos oppkjøp av Talley 
Defence vinteren 2006/2007 ville medføre at Talley måtte følge norske eksportkontrollregler 
eller ikke.479  
 
Det er også interessant å merke seg at under komitébehandlingen av eierskapsmeldingen 
var det ingen partier som foreslo at staten skal selge seg ned i Nammo. Kongsberg ASA har 
som kjent en relativt lik eierstruktur i forhold til staten som Nammo, og statens eierskap i 
Kongsberg ble utfordret, men NHDs eierandel i Nammo ble altså ikke ble debattert. Konkret 
foreslo Høyre sammen med Fremskrittspartiet å gi Regjeringen fullmakt til nedsalg i 
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Kongsberg Gruppen ASA til 34 pst.480 De samme partiene har altså ikke tilsvarende holdning 
ovenfor den andre av landets to desidert største våpeneksportører - Nammo.  
   
Eierskapsutøvelse i krigsmateriellindustrien  
 
Krigsmateriellindustrien opererer sjelden på samme måte og med de samme 
rammebetingelser som annen industri. Tradisjonelt er militærindustriens særegne 
rammevilkår blitt forsvart med henvisning til rent sikkerhetspolitiske hensyn. Samtidig ser vi 
at denne industrien i økende grad forfordeles med former for subsidiering av mer 
alminnelige sysselsettingsmessige og distriktspolitiske beveggrunner.  
 
Krigsmateriellindustriens svært nære bånd til staten, som oppstår nettopp på grunn av den 
vesentlige statssubsidieringen av næringen, gjør seg også gjeldende i Nammos tilfelle. Et 
eksempel på dette er at staten representerer et betydelig marked for konsernet og samtidig 
er konsernets største eier. Nammo erfarer i skrivende stund sterk vekst i 
”hjemmemarkedet”, som er en intern sjargong for Norges, Finlands og Sveriges 
forsvarsmyndigheter. Det at staten både er etterspørrer (ved Forsvarsdepartementet) og 
tilbyder (ved NHD) i det samme markedet, er spesielt. Samtidig synes denne dobbeltrollen 
ikke å oppleves særlig problematisk i de involverte departementer.  
 
I Norge har vi en lang tradisjon for denne typen samrøre. I Nammos tilfelle kan det for 
eksempel nevnes at Norge, Sverige og Finland utarbeidet et eget vedlegg til rammeavtalen i 
forbindelse med etableringen av Nammo AS, for å sikre leveranser av ammunisjon til deres 
hærer481 – med andre ord en rammeavtale for å sikre Nammos ”hjemmemarked”. Denne 
avtalen er imidlertid ikke offentlig tilgjengelig, grunnet foretningsmessige hensyn ovenfor 
Nammo482, hvilke gjør at det ikke kan redegjøres for avtalen i større detalj i denne studien. 
 
Etikken i Nammo-butikken 
 
Sett fra statens side er ikke oppfølging av Regjeringens eierpolitikk og etiske retningslinjer 
ovenfor Nammo, noe som først og fremst ligger til Nærings- og handelsdepartementet, selv 
om det er gjennom NHD at staten forvalter sitt eierskap i selskapet. Ifølge NHD er det først 
og fremst styret i Nammo som har ansvaret for oppfølging av denne eierskapspolitikken og 
utarbeidelse av etiske retningslinjer. Slik sett er det bemerkelsesverdig at statens eierskap 
primært utøves gjennom selskapets generalforsamling. Samtidig som denne praksisen legger 
føringer på den rolle staten kan innta i forhold til utøvelsen av sitt eierskap i Nammo, 
innrømmer departementet at man per november 2007 ikke har kommet langt i å følge opp 
hvilke retningslinjer det enkelte selskap har, og å evaluere om departementet er tilfreds med 
disse, som departementet ønsker.483 NHD viser med andre ord interesse for eierskapsforhold 
som i dag er lagt til selskapets styre. Per januar 2007 får vi opplyst fra Nammo at selskapet 
nå er i gang med å gjennomgå sine etiske retningslinjer med sine eiere. Dette er positivt, og 
vi håper NHD vil bruke sin innflytelse i denne anledning.  
 

                                                                 
480

 Innst. S. nr. 163 (2006-2007), Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen, se: 
http://www.stortinget.no/inns/2006/pdf/inns-200607-163.pdf  
481

 St.meld. nr. 38 (2006–2007) ”Forsvaret og industrien – strategiske partnere”, Side 15, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-38-2006-2007-
.html?id=475469  
482

 Bekreftet i telefonsamtale med NHD (Tove Solemdal), 19/11 2007 
483

 e-post fra Tove Solemdal i NHD av 21. november 2007. 

http://www.stortinget.no/inns/2006/pdf/inns-200607-163.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-38-2006-2007-.html?id=475469
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-38-2006-2007-.html?id=475469
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Oppsummering 
 

 Den norske stat bærer et vesentlig ansvar for Nammo som eier av 50 % av konsernets 
aksjer. Sammen med Norge eier det finske selskapet Patria Oy hele Nammo. Patria eies 
igjen av den finske stat, og 26,8 % av den europeiske våpengiganten EADS 
 

 Statens Pensjonsfond Utland har gjort uttrekk fra EADS på grunnlag av dets etiske 
retningslinjer. I dag anses det ikke forenlig med disse retningslinjene å investere i EADS. 
Samtidig sitter altså den norske stat som deleier med EADS i Nammo.   
 

 Den norske stat er både en viktig Nammo-kunde gjennom Forsvarsdepartementet og en 
viktig Nammo-eier gjennom Nærings- og handelsdepartementet. 
 

 Den norske stats eierskap i Nammo utøves gjennom Nærings- og handelsdepartementet 
(NHD). Ifølge NHD er det først og fremst styret i Nammo som har ansvaret for oppfølging 
av eierskapspolitikken og utarbeidelse av etiske retningslinjer, mens statens eierskap 
primært utøves gjennom selskapets generalforsamling. Dette gir svært lite rom for et 
aktiv eierskap i denne type selskap.  
 

 Statens eierskap i Nammo brukes som eksempel fra regjeringshold på hvordan staten 
driver et ”aktivt eierskap”. Ut fra dette kapittelets funn kan påstanden enkelt 
problematiseres.  
 

 Det har vært minimalt med parlamentarisk debatt i Norge om hvordan statens eierskap i 
Nammo skal og bør utøves. I den norske politiske debatten er det forholdet til Raufoss 
som sted som oftest påpekes som beveggrunn for at staten i det hele tatt skal sitte som 
eier i selskapet. Hva som produseres i bedriften synes langt mindre vesentlig for 
politikerne enn sysselsettingspolitikken og distriktspolitikken i denne saken. 
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10. Konklusjon og sammendrag 

 
Håndvåpenspredning er i mange tilfeller et alvorlig hinder for utvikling. I tillegg til at tilgang 
på slike våpen øker faren for voldelig konflikt, drap og ødeleggelse, skaper utbredelsen av 
slike våpen i seg selv en kultur av frykt i mange lokalsamfunn. Dette hindrer både 
menneskelig utvikling direkte, og demper fremtidsoptimismen som er nødvendig for å bringe 
samfunn ut av fattigdom og nød. I denne håndvåpenproblematikken spiller tilgangen til 
ammunisjon en avgjørende rolle.  
 
Mye taler for at adressering av ammunisjonstilgang bør prioriteres høyere enn i dag av 
utviklingsagenter for å komme håndvåpenproblematikken til livs. Stopper man 
ammunisjonstilgangen, hindrer man også håndvåpnenes dødelige effekt. Erfaringer fra 
borgerkriger i Afrika viser også at det å begrense ammunisjonstilgangen til stridende kan 
bidra til humanitære gevinster i forhold til voldsutøvelse. I tillegg til å analysere 
ammunisjonstilgangens effekt på Kirkens Nødhjelps utviklingspolitiske målsettinger, 
analyserer også studien ammunisjonstilgang og markeder for militær håndvåpenammunisjon 
i Afrika. Særlig inngående er analysen om slike markeder i Somalia, Darfur og DR Kongo. 
Funn av ammunisjon i disse områdene den senere tid viser at også vestlig NATO-
standardisert ammunisjon er i omløp i disse konfliktsonene. 
  
I en krigssituasjon er de stridende avhengige av stor ammunisjonstilgang. Ofte ligger 
ammunisjonstilgangen i området til grunn for hvilke håndvåpen som velges, og når 
håndvåpenet er valgt setter de stridende seg i et avhengighetsforhold til 
ammunisjonsprodusenter og selgere i mange år fremover. Når vi så vet at det meste av 
ammunisjonen som etterspørres i kriger i sør produseres i nord, er det viktig at vi som 
utviklingsagenter også retter søkelyset mot hjemlige forhold for å komme problemene til 
våre partnere i sør til livs. En av disse ammunisjonsprodusentene i nord er Nammo. Dette 
konsernet eies 50 % av den norske stat, og var i 2002 verdens tredje største produsent av 
militær håndvåpenammunisjon. Nammo er i enorm vekst, både når det gjelder omsetting, 
inntjening og ammunisjonseksport. Denne studien beskriver hva dette Raufoss-baserte 
konsernet produserer av militær håndvåpenammunisjon, og hvem som kjøper denne 
ammunisjonen. Gjennomgående problematiserer studien den norske stats rolle som eier i 
dette selskapet. Selv om det er Nammo, og ikke den sittende regjering, som beskrives i det 
meste av studien, er det primært statens adferd - og ikke bedriftens - denne studien 
argumenterer for å endre. 
 
Nammo-konsernet er resultatet av en fusjon av Raufoss Ammunisjonsfabrikk, det svenske 
Celsius AB og det finske Patria Oy i 1998. Dette nordiske utgangspunktet er fortsatt viktig for 
Nammo-konsernet, noe som blant annet vises ved at 54 % av Nammos militære 
håndvåpenammunisjon går til det norske, finske og svenske forsvaret. De øvrige kundene for 
Nammos håndvåpenammunisjon er hovedsakelig NATO-land og andre europeiske land.  
Studien gir en innføring i produksjon og distribusjon av Nammos håndvåpenammunisjon. 
Den ammunisjonen som defineres som relevant i denne sammenheng spenner i 
størrelsesorden fra kaliber 5.56 x 45 mm til og med kaliber 12,7 x 99 mm. Denne 
ammunisjonen produseres i dag i Norge, Sverige og Finland. I tillegg drives lisensiert 
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produksjon av Nammo-ammunisjon i blant annet Malaysia og Polen, hvilke også beskrives i 
studien.   
 
Hovedvekten av denne studien gjelder eksport og potensiell reeksport av Nammos 
ammunisjon fra Norge, Sverige og Finland. Nammo følger den eksportkontroll som kreves fra 
hvert enkelt land selskapet eksporterer fra, og den eksportpraksis Nammo dermed 
konstituerer vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med den norske stats holdning til 
hvem man bør og ikke bør eksportere ammunisjon til. Som eier av 50 % av Nammos aksjer 
synes det videre opplagt at det er i den norske stats egeninteresse at Nammo ikke 
eksporterer ammunisjon til mottakere som den norske stat ville ha nektet å innvilge 
tilsvarende eksportlisenser ovenfor.  Studien forsøker derfor å si noe om i hvilke grad den 
norske stats normer for hvem som bør tillates og nektes ammunisjonsimport er konsistent i 
forhold til eksportpraksisen for Nammos ammunisjon. Konklusjonen på dette er at mange 
mottakere man i Norge ser som problematiske i forhold til ammunisjonseksport anses som 
uproblematiske av andre Nammo-land, og særlig i Nammo-landenes kundekrets. Dette tilsier 
at den norske stat bør være særlig oppmerksom på potensiell reeksport til uønskede 
mottakerland fra Nammos kunder. Studien gir en rekke eksempler på at Nammo og landene 
selskapet eksporterer til ikke deler norske eksportkontrollnormer.  
 
For å kunne konkludere som nevnt ovenfor må man først definere hvilke mottakere som 
ifølge norsk eksportpolitikk anses som uønskede eller problematiske mottakere av norsk 
ammunisjon. Dette analyseres grundig i studiens sjette og syvende kapittel. Gjennom en 
analyse av avslag som Utenriksdepartementet har gitt for utførsel av krigsmateriell til en 
rekke stater - de land Norge ikke eksporterer til grunnet våpenembargo og en gjennomgang 
av de mottakerland som er definert som problematiske gjennom Stortingets arbeid med 
norsk våpeneksport - gir studien en god oversikt over mottakere den norske stat bør være 
skeptiske til at Nammo kan eksportere til.  
 
Studien tar også for seg sporingsmuligheten for militær håndvåpenammunisjon. Det er svært 
viktig at all militær håndvåpenammunisjon merkes på en slik måte at den er sporbar tilbake 
til både produsent og førstekjøper, i tilfelle ammunisjonen skulle komme på avveie. Studien 
redegjør derfor både for Nammos merkingspraksis og de krav NATO stiller til merking av 
denne type ammunisjon. Arbeidet med merking og sporing av ammunisjon i FN-systemet 
gjennomgås også forholdsvis detaljert i denne forbindelse. Studien konkluderer med at det 
er behov for en internasjonal standard for hvordan militær håndvåpenammunisjon skal 
merkes, og at slik ammunisjon i det minste må merkes på en slik måte at produsent og 
førstekjøper enkelt kan spores.  
 
Avslutningsvis redegjør studien for statens eierskap i Nammo og konsernets øvrige 
eierstruktur. I denne delen analyseres de uttalte politiske beveggrunnene for at staten skal 
sitte på sin store eierpost i konsernet. Her analyseres også statens muligheter til å påvirke 
Nammo gjennom sitt eierskap i selskapet.  
 
På bakgrunn av denne studiens funn, synes det opplagt at den norske stat bør bruke sitt 
eierskap i Nammo på en langt mer aktiv måte for å sikre at ammunisjonsgigantens aktiviteter 
bidrar til fremme av norske utviklingspolitiske og sikkerhetspolitiske målsettinger i større 
grad enn tilfellet er i dag.  
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S/2006/229, 4 May 2006 
 

 
Mai 

2006 

United Nations Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant 
to Security Council Resolution 1676 (2006), 
S/2006/913, 22Nov. 2006 
 

Nov 
2006 

United Nations  Letter dated 17 July 2007 from the Chairman of the 
Security Council Committee established pursuant to 
resolution 751 (1992) concerning Somalia addressed 
to the President of the Security Council, UN doc 
S/2007/436 
 

Juli 
2007 

United Nations Report of the Secretary-General on the Sudan, UNSC 
Resolution 1556 

Juli 
2004 

 
United Nations Report of the Panel of Experts 

on the Sudan as requested by the Security Council in 
paragraph 3 (b) ii of resolution 

Jan 
2006 
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1591 (2005).UN doc S/2006/65 
 
 
United Nations 
 

Report of the Panel of Experts established 
 
pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the 
Sudan prepared in accordance with paragraph 2 of 
resolution 1665 (2006) 
 

 
 

Jan 
2006 

United Nations Report of the group of experts on the problem of 
ammunition and explosives, FN-dokument A/54/155 
 

1999 

 
United Nations 

Programme of Action to Prevent, Combat and 
Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light 
Weapons in All Its Aspects, UN Document 
A/CONF.192/15 
 

 
2001 

United nations 
 

International instrument to enable States to identify 
and trace, in a timely and reliable manner, illicit small 
arms and light weapons; UN doc A/C.1/60/L.55 
 

Okt 
2005 

Forfatter Tittel Type År 

 
United Nations 

 
UNSC 5720th meeting – se 
document SC/ 9083 
 

 
Møtereferat 

 
2007 

United nations Resolution 58/241 ”The illicit 
trade in small arms and light 
weapons in all its aspects” 
 

FN-resolusjon fra 
Generalforsamlingen 

2003 

United nations Report of the Open-ended 
Working Group to Negotiate an 
International Instrument to 
Enable States to Identify and 
Trace, in a Timely and Reliable 
Manner, Illicit Small Arms and 
Light Weapons, UN doc 
A/60/88 
 

FN-rapport 2005 

United Nations The illicit trade in small arms 
and light weapons in all its 
aspects, FN doc A/58/138 
 

FN-resolusjon 2001 

United Nations Protocol against the Illicit 
Manufacturing of and 
Trafficking in Firearms, Their 
Parts and Components and 
Ammunition, supplementing 
the United Nations Convention 
against Transnational 
Organized Crime  

FN-resolusjon 2005 
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Fra Regjeringen og Stortinget 

Forfatter Tittel Type År 

 
Utenriksdepartementet 
 

 
Stortingsmelding 33 (2006-2007)        Stortingsmelding 

 
2007 

 
Utenriksdepartementet 
 

 
St.mld 36 (2004-2005)  
 

 
Stortingsmelding 

 
2005 

 
Utenriksdepartementet 

 
St.mld 41 (2003-2004)                      Stortingsmelding 

 
  2004 

 

Forfatter 

 

Tittel 

 

 Type 

 

  År 

 
Utenriksdepartementet 
 

St.mld 19 (2005-2006)                      Stortingsmelding 
 

    2006 

Forsvarsdepartementet 
 

Stortingsmelding 38 (2006-
2007) 
 

 Stortingsmelding   2006 

Utenriksdepartementet Bekymring over situasjonen i 
Nord – Somalia 
 

 Politisk uttalelse 2007 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.118 (1994-1995) Stortingsinnstilling 1995 
 
 

Paul Chaffey Dok.nr.8:90 (1994-1995) 
Forslag fra 
stortingsrepresentant Paul 
Chaffey om strengere 
retningslinjer for eksport av 
militært materiell 

Privat lovforslag 1994 

 
Stortinget 

 
Møte onsdag den 18. desember 
kl. 10 1996 
 

 
Stortingets referat 

 
1996 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.64 (1997-1998) I Stortingsinnstilling 1998 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.75 (1998-1999) Stortingsinnstilling 1999 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.89 (1999-2000) Stortingsinnstilling 2000 
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Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.289 (2000-2001) Stortingsinnstilling 2001 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.215 (2001-2002) Stortingsinnstilling 2002 

Stortinget 
 

Møte onsdag den 15. juni kl. 10 
2005 

Stortingets referat 2005 

 
Stortinget 
 

 
Møte onsdag den 18. desember 
kl. 10 1996 
 

 
Stortingets referat 

 
1996 

Regjeringen.no 
 

Fredsprosess: Filippinene Politisk uttalelse 2007 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst.S.nr.41 (2003-2004) Stortingsinnstilling 2004 

Stortinget 
 

Møte tirsdag den 18. november 
kl. 10 2003 
 

Stortingets referat  
 

2003 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

 
Innst.S.nr.5 (2004-2005) 

 
Stortingsinnstilling 

 
2005 

Stortingets 
Forsvarskomité 
 

 
Innst.S.nr.49 (2004-2005) 

 
Stortingsinnstilling 

 
2005 

 
Stortinget 
 

 
Møte tirsdag den 26. oktober 
kl. 10 2004 
 

 
Stortingets referat  
 

 
2004 

Stortingets 
Utenrikskomité 
 

Innst. S. 18 (2007-2008) Stortingsinnstilling 2007 

Utenriksdepartementet Stortingsmelding 41 (2006-
2007) 
 

Stortingsmelding 2007 
 

Petroleumsfondets 
etiske råd 
 

Tilrådning om uttrekk Pressemelding 04/2005 

Petroleumsfondets 
etiske råd 
 

Tilrådning om uttrekk Pressemelding 06/2005 

Finansdepartementet Pressemelding Nr.: 2/2006, 
Dato: 05.01.06 
 

Pressemelding 2006 

Næringskomiteen Innst. S. nr. 70 (2005-2006) Stortingsinnstilling 2006 
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Stortinget Møte fredag den 8. juni 2007 kl. 
10 
 

Stortingsreferat 2007 

Stortinget Møte tirsdag den 17. april 2007 
kl. 10 
 

Stortingsreferat 2007 

Stortingets 
Næringskomite 

Innst. S. nr. 163 (2006-2007) 
 

Stortingsinnstilling 2006 

 

Andre dokumenter 

Forfatter Tittel Type År 

 
Kirkens Nødhjelp 

 
Kirkens Nødhjelps 10-punkts 
politiske plattform 2005 -2009 
 

 
Politisk program 

 
2005 

Philip Alpers 

 

Gun-running in Papua New Guinea: 
From Arrows to Assault Weapons in 
the Southern Highlands 

Konferansepapir  

 
Pieter Wizermann 

 
Sub Saharan African arms imports 

 
Notat til 
konferanse I 
Nairobi 7 – 9 
oktober 
 

 
2007 

Nammo New Talley Defense Systems Board 
Elected 
 

Pressemelding 2007 

Council of the European 
Union 

Declaration by the Precidency on 
behalf of the European Union 
concerning stability in the Great 
Lakes Region – the situation in the 
eastern region of DRC 
 

Politisk 
deklarasjon 

2007 

DAKS Kleinwaffen Newsletter, 
Informationen des Deutchen 
Aktionsnetzes Kleinwaffen Stoppen 
 

Nyhetsbrev 2007 

Lovdata 
 

FOR 1989-01-10 nr 51: Forskrift til 
gjennomføring av 
utførselsreguleringen for strategiske 
varer, tjenester og teknologi. 
 

Forskrift 1989 

Lovdata 
 

Retningslinjer av 28. februar 1992 
for Utenriksdepartementets 
behandling av søknader om eksport 
av våpen, militært materiell, samt 

Retningslinjer 1992 
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teknologi og tjenester for militære 
formål 
 

Lovdata LOV 1968-06-07 nr 04: Lov til 
gjennomføring av bindende vedtak 
av De Forente Nasjoners 
Sikkerhetsråd 

Norsk lov 1968 

 
Kongsberg Gruppen 

 
Advanced subsea systems to India  

 
Pressemelding 

 
2007 

 
Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen 
 

Darfor måste regjeringen stoppa 
JAS till Indien 

Pressemelding 2007 

Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen  
 

Uteslut med Gripen-export till 
Thailand 

Pressemelding 2007 

Lora Lumpe U.S. Policy on Small/ Light Arms 
Exports 
 

Konferanse papir 1997 

Human Rights Watch Open Letter to European Union 
(E.U.) Foreign Ministers, 
Commissioners Prodi, Verheugen 
and Patten and High Representative 
Javier Solana 

Åpent brev 2001 

 
Rubem Cesar Fernandes 

 
Tale til FN forsamling 

 
Tale  

 
2004 

 
 
Ilhan Berkol 
 

 
Tale til FN forsamling 

 
Tale 

 
2004 

Wassenaar 
Arrangement 

Public statement, 2007 Uttalelse    2007 
 

Nammo Sell out of Saab AB shares in 
Nammo 
 

Pressemelding 2006 

Databaser tilgjengelig på internett 

 

Navn Forklaring Adresse 
 

NISAT (Norwegian 
Initiative on Small 
Arms Transfers) 

Driftet av PRIO, samler informasjon om 
håndvåpen overførsler over hele 
verden 

www.nisat.org  

 
FAS: Notifications to 
Congress of Pending 
U.S. Arms Transfers 
 

 
Denne database driftes av “The 
Federation of American Scientists” 
(FAS), some r en organisasjon av 
vitenskapsmenn og kvinner som jobber 

 

http://www.fas.org/asmp/
profiles/world.html 

http://www.nisat.org/
http://www.fas.org/asmp/profiles/world.html
http://www.fas.org/asmp/profiles/world.html


 

  139 
 

 for fremme av nedrustning og 
eksportkontroll. Det ligger svært mye 
relevant materiale om denne studiens 
tema på deres hjemmeside 
www.fas.org  
 

SIPRI databasen 
”Importers/ 
Exporters TIV 
tables”,  

Verdenskjent database over 
våpenleveranser som driftes av 
Fredsforskingsinstituttet i Stockholm 

http://armstrade.sipri.org/ 

 
Defence Security 
Agency database for 
”Excess Defence 
Articles”  
 

 
Database drevet av det amerikanske 
forsvarsdepartement over leveranser 
av overskuddsmateriell 

 

http://www.dsca.osd.mil/p
rograms/eda/search.asp 

 

 

 
 
 

  

http://www.fas.org/
http://armstrade.sipri.org/
http://www.dsca.osd.mil/programs/eda/search.asp
http://www.dsca.osd.mil/programs/eda/search.asp
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Vedlegg I:  

”Typer militær håndvåpenammunisjon  

som produseres av Nammo” 

 

5.56 x 45mm Ball: Sammenlignbar med NATO Ball. Kula er av typen SS 109, og kommer både 
i bly og stål.  

5.56 x 45mm Tracer: Sporingsammunisjon med en minimums spordistanse på 600 m.   

5.56 x 45mm SRC: Blyfri kortdistanseammunisjon. Kan brukes som stridsammunisjon, for 
eksempel i fredsbevarende operasjoner.  

5.56 x 45mm NT Ball HP: Blyfri ammunisjon, med forbedret penetreringsevne sammenliknet 
med den vanlige NATO Ball. Penetrer 3,42 mm stål på 625 m.   

5.56 x 45mm NT Tracer: Blyfri sporingsammunisjon.  

5.56 x 45mm IR-Tracer: Infrarød sporingsammunisjon. 

 5.56 x 45mm AP: Panserpenetrerende ammunisjon. Klassifisert som M995 for det 
amerikanske markedet.  

5.56 x 45mm Plastic Blank Ammunition: Treningsammunisjon484 utviklet for bruk i Colt 
M16/C7, H&K G36, Steyr AUG og FN MINIMI  

5.56 x 45mm Plastic Short Range Training Ammunition (PSRTA): Treningsammunisjon 
utviklet for bruk i Colt M16/C7 og H&K G36  

7.62 x 39mm Ball: Helmantlet stridsammunisjon kompatibel med alle våpen kamret for 7,62 
x 39 mm C.I.P 

7.62 x 39mm Tracer: Sporingsammunisjon med minimums sporingsrekkevidde på 600 m 

7.62 x 39mm AP: Panserpenetrerende ammunisjon  

7.62 x 51mm Ball: Alminnelig helmantlet stridsammunisjon 

7.62 x 51mm Tracer: Sporingsammunisjon med minimums sporingsrekkevidde på 750 m 

7.62 x 51mm SRC: Kortdistanse blyfri ammunisjon.  

                                                                 
484

 All treningsammunisjon listet opp her produseres på Nammo Bakelittfabrikken i Norge.  
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7.62 x 51mm NT Ball HP: Helt blyfri ammunisjon. Penetrerer 3.42 mm stål på 900 meters 
hold. 

7.62 x 51mm NT Tracer: Blyfri sporingsammunisjon.  

7.62 x 51mm IR-Tracer: Infrarød sporingsammunisjon 

7.62 x 51mm AP: Panserpenetrerende ammunisjon, klassifiseres som M993 for det 
amerikanske markedet.  

7.62 x 51mm Plastic Blank Ammunition: Treningsammunisjon laget for bruk i H&K G3, MG3 
og FN MAG.   

7.62 x 51mm Plastic Short Range Training Ammunition (PSRTA): Treningsammunisjon 
utviklet for bruk i H&K G3 og MG3 

7.62x51 mm (.308 Winchester) HPS: Skarpskytterammunisjon laget for høy kulehastighet og 
lange hold.  

7.62x51 mm (.308 Winchester) AP492: Panserpenetrerende ammunisjon for lange hold.  

7.62x51 mm (.308 Winchester) D46: Skarpskytterammunisjon med verdens mest populære 
helmantlede kule med “Boat tail”.485  

7.62x51 mm (.308 Winchester) Subsonic: Ammunisjon med lav hastighet for lyddempende 
effekt.  

7.62 x 54R Ball: Helmantlet stridsammunisjon.  

7.62 x 54R Tracer: Sporingsammunisjon 

7.62 x 54R AP: Panserbrytende ammunisjon 

7.62 x 63mm Plastic Blank Ammunition: Treningsammunisjon utviklet for M1 Garand riflen, 
som blant annet brukes av den norske Garden.   

8.6 x 70mm Ball: Langdistanse skarpskytterammunisjon til bruk opptil 1 500 meter.  

8.6 x 70mm AP: Tilsvarende ammunisjon som den overnevnte med panserbrytende kule 

9 x 19mm Sub Sonic: Skarp ammunisjon for våpen med lydempere.  

9 x 19mm AP: Panserbrytende ammunisjon 

9 x 19mm NT Ball: Blyfri skarp ammunisjon 

9 x 19mm NT HP: Blyfri ammunisjon med ekstra penetrerende effekt.  

                                                                 
485

 Boat tail er forklart under begrepsavklaringer på side 4 
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9 x 19mm Plastic Blank Ammunition: Treningsammunisjon utviklet spesielt for 
maskinpistolen H&K MP5  

12,7mm x 99 MP, NM140 og US Mk211: Såkalt “Multi Purpose”-ammunisjon, produsert for 
å skyte mot fly, helikoptere, biler, pansrede kjøretøy osv. Denn ammunisjonen er svært 
omstridt da den ikke bare brukes mot materielle mål, slik den er produsert for. Jf. kapittelet 
om Somalia.  

12,7mm x 99 MP-T, NM160 and US MK300: Tilsvarende ammunisjon som den overnevnte 
med sporingseffekt.   

12,7mm x 99 AP-S, NM173 and NM185: Ammunisjon med ekstrem penetrerende effect på 
svært lange hold.   

12,7mm x 99 SG: Helmantlet ammunisjon spesialkonstruert for anti-materiellrifler.  

12,7mm x 99 SG-T: Tilsvarende som overnevnte type med sporingseffekt.  

12,7mm x 99 RR: Kortdistanse ammunisjon for dette grove kaliberet. Denne ammunisjonen 
kan brukes med samme sikkerhetsradius som 7.62 x 51 NATO Ball.   

12,7mm x 99 RR-T: Kortdistanse treningsammunisjon 

12,7mm x 99 mm BLANK: Treningsammunisjon  

12,7mm x 99 SRTA: Kortdistanse treningsamunisjon 
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Vedlegg II:  
 

”Oversikt over de store ammunisjonsprodusentene”  
 

Tabellen er hentet fra Small Arms Survey 2003 
 
 
 

Table 1.4 Top five small arms producing companies in various weapons 

categories*  

 

 

Military side 
arms  

Rifles  
Sub-machine 
guns  

Machine guns  Small arms  
Grenade 
launchers Gren  

    ammunition**    

Beretta (Italy)  Norinco (China)  Norinco (China)  Norinco (China)  Sellier & Bellot 
(Czech Rep)  

Norinco (China)  

Heckler & 
Koch  

Heckler & Koch  Heckler & Koch  Heckler & Koch  Winchester Olin  Heckler & Koch  

(UK/Germany)  (UK/Germany)  (UK/Germany)  (UK/Germany)  (US/Belgium)  (UK/Germany)  

Smith & 
Wesson (US)  

Izhmash 
(Russia)  

Izhmash 
(Russia)  

Saco Defense 
(US)  

Nammo 
(Finland/ 
Sweden/ 
Norway)  

General Dynamics (US)  

Colt (US)  Colt (US)  IMI (Israel)  IMI (Israel)  Giat (France)  Singapore Technologies 
(Singapore)  

FN Herstal  FN Herstal  KBP (Russia)  FN Herstal  FN Herstal  KBP (Russia)  
(Belgium)  (Belgium)   (Belgium)  (Belgium)   
Notes: * Only military-style small arms and light weapons (excludes commercial firearms).  

** Does not take into account recent merger between RUAG and Dynamit Nobel.  

Source: Gander (2002)  
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Vedlegg III:  
 

”Amerikansk ammunisjonseksport per patron til 
de største mottakerne” 
 
Informasjonen i tabellen nedenfor er hentet fra den amerikanske statistikken for ”Direct 
Military Sales” i 2006.  Verdiene som opplistes er av de lisenser som ble innvilget i 2006 for 
eksport av hel ammunisjon i kaliber .22 til kaliber .50.486  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
486

 I kolonnen ved siden er antall patroner som inngår i denne eksporten opplistet. Bare land som importerte 
mer enn 2 mill runder er tatt med i opplistingen av plasshensyn.   

Land Antall runder Lisensverdi i USD 

Canada 133 284 387 21 469 171 

Australia 87 880 550 7 460 249 

Mexico 51 198 900 819 241 

Tyskland 40 771 185 5 091 873 

Thailand 19 706 150 950 605 

Belgia 17 842 000 826 986 

Tsjekkia 16 448 500 1 336 798 

Danmark 13 275 000 1 358 505 

Paraguay 11 875 000 385 969 

Spania 11 669 437 2 490 130 

Nicaragua 10 930 000 415 608 

Norge 10 835 900 3 096 367 

Italia 10 347 600 1 625 541 

Sverige 9 800 500 442 110 

New Zealand 8 138 500 3 017 031 

Frankrike 7 281 501 1 575 714 

Uruguay 6 550 000 165 749 

Nederland 6 052 000 124 075 

Guatemala 6 000 000 139 652 

Japan 4 873 201 783 324 

Storbritannia 4 773 880 997 504 

Slovakia 4 298 600 280 481 

Irland 4 260 900 329 528 

Sør Afrika 3 937 000 1 053 895 

Peru 3 743 000 320 289 

Sveits 3 649 800 510 061 

Kuwait 3 560 000 109 071 

Chile 3 085 000 469 495 

Filipinene 2 754 800 716 366 

El Salvador 2 635 000 108 475 

Argentina 2 618 000 817 541 

Bulgaria 2 562 050 183 912 

Finland 2 519 000 657 039 

Ukraina 2 390 200 456 282 

Brasil 2 045 180 860 502 

Bolivia 2 020 000 59 357 
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Vedlegg IV:  
 

”Small Arms Survey åpenhetsbarometer for 
håndvåpeneksport, 2006” 

 

 
E = Export report with year of reporting. 
C = Customs data. 
 
Scoring system 
(a) Timeliness (2 points total, score based on national arms export reports data only): A report has been published within the 
last 24 months (up to 31 January 2006) (0.5 points); information is available in a timely fashion (1 point if within 6 months of the 
end of the year in question, 0.5 if within a year). 
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(b) Access (2 points total): Information is: available on Internet through UN Comtrade (1 point); available in a UN language (0.5 
points); free of charge (0.5 points). 
(c) Clarity (5 points total): The reporting includes source information (1 point); small arms and light weapons distinguishable from 
other types of weapons (1 point); small arms and light weapons ammunition distinguishable from other types of ammunition (1 
point); detailed weapons description included (1 point); reporting includes information on types of end-users (military, police, 
other security forces, civilians, civilian retailers) (1 point). 
(d) Comprehensiveness (6 points total): The reporting covers: government-sourced as well as industry-sourced transactions (1 
point); civilian and military small arms and light weapons (2 points); information on small arms and light weapons parts (1 point); 
information on small arms and light weapons ammunition (1 point); summaries of export laws and regulations, and international 
commitments (1 point). 
(e) Information on deliveries (4 points total): Data disaggregated by weapons type (value of weapons shipped [1 point], quantity 
of weapons shipped [1 point]), and by country and weapons type (value of weapons shipped [1 point], quantity of weapons 
shipped [1 point]). 
(f) Information on licences granted (4 points total): Data disaggregated by weapons type (value of weapons licensed [1 point], 
quantity of weapons licensed [1 point]), and by country and weapons type (value of weapons licensed [1 point], quantity of 
weapons licensed [1 point]). 
(g) Information on licences refused (2 points total): Data disaggregated by weapons type (value of licence refused [0.5 points], 
quantity of weapons under refused licence [0.5 points]), and by country and weapons type (value of licence refused [0.5 points], 
quantity of weapons under refused licence [0.5 points]). 
Note 1: The Barometer is based on each country‟s most recent arms exports that were publicly available as of March 2006 
and/or on 2003 customs data from UN Comtrade. 
Note 2: Under (d) (e), and (f), no points are granted for number of shipments or number of licences granted or denied, as such 
figures give little information about the magnitude of the trade. The data is disaggregated by weapons type if the share of small 
arms and light weapons in the country‟s total arms trade is delineated (x per cent of the total value of the arms exports consisted 
of small arms and light weapons; x number of small arms and light weapons were exported in total). The data is disaggregated 
both by country and by weapons type if there is information on the types of weapons that are transferred to individual recipient 
states (x numbers/x USD worth of small arms was delivered to country y). 
Note 3: Under (d) (e), and (f), „weapons type‟ means broader weapons categories (that is, „small arms‟ as opposed to „armoured 
vehicles‟ or „air to air missiles‟), not specific weapons descriptions („assault rifles‟ as opposed to „hunting rifles‟). 
Note 4: The fact that the Barometer is based on two sources—customs data (as reported to UN Comtrade) and national arms 
export reports—works to the advantage of states that publish data in both forms, since what they do not provide in one form of 
reporting they might provide in the other. 
Points achieved from each source of the two sources are added up. However, points are obviously not counted twice (e.g. if a 
country provides both customs data and export reports in a UN language, it gets 1 point for this under access, not more). 
Note 5: The scores of the 2005 and 2006 Barometers are not comparable, due to changes in the scoring system between the 
two years. 
 
1 Australia and Canada receive full score on deliveries, as they are among the few countries that provide information to UN 
Comtrade on numbers of small arms transferred in most categories (Australia: except parts/accessories of revolvers/pistols, 
shotgun barrels, and parts/accessories of sporting/ 
hunting weapons; Canada: except parts/accessories of revolvers/pistols, shotgun barrels, parts/accessories of sporting/hunting 
weapons, and ammunition). 
 
2 Belgium has not published any national arms export report since 2002 because export control was regionalized in September 
2003 (for details, see Wallonia, 2004, pp. 3—12). This means that each Belgian region in principle reports separately on its 
arms exports, but so far practice in this respect has been sketchy at best (for further details, see Box 3.3). The score is therefore 
based on customs data submissions only. 
 
3 China, Pakistan, and Singapore all receive full score on deliveries, as they are among the few countries that provide 
information to UN Comtrade on numbers of small arms transferred. This makes their total scores larger than would otherwise be 
warranted. 
 
4 France receives full score on deliveries, although it should be stressed that deliveries of quantities (as opposed to values) are 
provided for a fouryear period, rather than yearly (France, 2005, p. 67). France gives details of orders [‘prises de commande’], 
which are defined as „contracts signed and entered into force through a first down-payment during the year under consideration‟ 
(France, 2005, p. 54, authors‟ translation). Orders are not equivalent to licences, and therefore no points are given in the 
columns pertaining to licences granted and denied. 
 
5 Germany provides more detailed information on licences granted and denied for main trading partners and so-called „third 
countries‟, i.e. countries outside the circle of the EU, the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), and NATO-equivalent 
countries (Australia, Japan, New Zealand, and Switzerland). It has been awarded full points on the relevant criteria 
nevertheless. 
 
6 Spain makes public its report on small arms and light weapons exports to the Organization for Security and Co-operation in 
Europe (OSCE) as an annex to its arms export report. The report contains information both on licences granted (volumes by 
country and weapons type) and on actual deliveries (also volumes by country and weapons type). It covers only the OSCE 
states, and hence a very limited number of transactions. Spain is hence granted only part of the points on licences and 
deliveries. Other states make their OSCE reports public, but separately from the arms export reports. These are therefore not 
taken into account in the Barometer. 
 
7 The score takes into account the UK practice of reporting on export licences on a quarterly basis. 
 
8 The United States receives full score on deliveries, as it is among the few countries that provide information to UN Comtrade 
on numbers of small arms transferred in all categories except parts/accessories of revolvers/pistols, parts/accessories of 
sporting/hunting weapons, and sometimes small arms ammunition. 


