
        Vist scoutkår Bevismärket Kniv

Knivens delar
En kniv består av ett blad och ett skaft. Bladet har en vass egg. En säker kniv har en parerstång som 
skyddar handen från att glida. Ett fodral att förvara kniven i kallas knivslida.

1. Knivblad
2. Handtag
3. Parerstång
4. Egg
5. Knivslida

Tälja på ett säkert sätt
• Vi är lugna och försiktiga när vi använder kniven.
• Endast knivar med parerstång får användas!
• Kontrollera att knivskaftet sitter fast ordentligt.
• När man använder en kniv för att tälja eller skära får man inte hålla kniven så att den kan 

träffa en kamrat om man slinter. Sluta tälja om någon kommer för nära!
• Man skall tälja från sig själv. Man skall heller inte tälja med eggen mot sig själv.
• Vid klyvning av stickor kan man hålla i knivens handtag med en hand och slå med ett vedträ

på knivbladets rygg med den andra handen.
• Sluta tälja när du börjar känna dig trött...

Lämna och ta emot
När man lämnar över en kniv skall man hålla kniven så att
den inte kan skada mottagaren eller överlämnaren. Ett sätt
är att hålla i bladet med eggen nedåt så att mottagaren kan ta kniven i handtaget.

Förvara
När man inte använder kniven skall den alltid förvaras i sin slida för att man inte skall riskera att 
skada sig själv, någon annan eller kniven. Den får inte heller ligga slängd hur som helst så att vem 
som helst kan få tag på den.
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• Kunna namnge knivens olika delar
• Kunna använda en kniv säkert så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig

◦ tälja spånor/stickor för eld
◦ tälja trägubbar, sälgpipor, barkbåtar, smörknivar, skedar etc.

• Kunna lämna och ta emot en kniv
• Veta hur en kniv skyddas när man ska ta den med sig eller förvara den
• Känna till vad den Svenska knivlagen innebär (vilka / när får man använda kniv)
• Känna till hur man slipar en kniv
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Knivlagen
Lagen om förbud gällande knivar och andra farliga föremål, (1988:254) ofta förkortat knivlagen, är 
en svensk lag som förbjuder innehav av knivar och andra stick- och eggvapen på allmänna 
platser, inom skolområde och i fordon på allmän plats om de kan användas som vapen vid brott 
mot liv eller hälsa. Det finns undantag från förbudet (enligt beslut från Högsta domstolen): Militär 
som bär kniv till uniform, Hantverkare som använder kniv i arbetet, Svampplockare som under 
vandring bär ändamålsenlig kniv, Normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg

Utdrag från lagtexten
1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa 
får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän 
plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst 
uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse 
som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft 
(springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148).

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I 
ringa fall döms inte till ansvar. Om brottet är grovt, döms till fängelse i högst ett år. Lag (2000:148).

5 § Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 § eller som överlåtits eller saluhållits i strid mot 2 § skall förklaras 
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413).

Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska alltså godtas om knivinnehavet framstår som 
naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana 
sammankomster där de brukar ha scoututrustning.

Om man behöver ha med sig en kniv till scoutträffen, så ska den alltid förvaras i en ryggsäck eller 
annan packning. Under aktiviteter med ledare och på hajker/läger är det tillåtet att bära en kniv om 
man har knivbevis. Är du osäker på vad som gäller - fråga en ledare!

Slipa en kniv
För att kunna vässa kniven behövs ett bryne. Det finns flera olika
sorters bryne, men de flesta behöver lite vätska för att fungera. Som
vätska kan man använda vatten, saliv eller olja.

• Fukta brynstenen
• Håll knivbladet i 15° vinkel mot brynstenen
• Rör kniven i cirkelformade rörelser

Fortsätt röra kniven i cirkelrörelser tills kniven är så vass som den ska
vara. Glöm inte att torka av kniven efter att den är brynt och ta hand
om brynstenen (lägg den på tork, borsta av).

Skogsfolkets hederskodex
• Jag använder min kniv som verktyg och inte som leksak
• Jag håller min kniv ren och skarp
• Jag är rädd om andras egendom och allt levande
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