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Danske Hærhistoriske Museer
Vejledning vedrørende SAP-registrering af køretøjer og materiel for medlemmer af Danske Hærhistoriske Museer.
Denne vejledning er udarbejdet med det formål at informere om gældende bestemmelser for
registrering af våben, køretøjer og større materielgenstande.
Følgende definitioner er anvendt i denne vejledning:


Organisatoriske museer og samlinger, som indgår i en myndigheds organisation under Hæren.



Associerede museer og samlinger, som er relateret til den danske hær, som er forenings- eller
fondsejet, og som er fysisk placeret på et militært etablissement eller i nær tilknytning hertil.



Private hærrelaterede museer og samlinger, som er ejet af en privat juridisk entitet (forening, fond,
virksomhed eller privatperson). Museer og samlinger, der er ejet af en offentlig institution uden for
Forsvaret, defineres også som private.



Affilierede museer og samlinger, der i deres indhold og virke som sådan ikke er relateret til den
danske hær, men som ønsker at støtte den danske hærhistoriske sag.



Statsanerkendte museer, som er underlagt museumsloven der i deres indhold og virke er hærrelateret eller som blot ønsker at støtte den danske hærhistoriske sag.



Våben: Omfatter alle funktionsdygtige og funktionsudygtiggjorte våben af kaliber 20 mm og mindre, med relation til det danske forsvar (har været eller er i brug i forsvaret og som kan eller har
kunne anvende enhedspatron).



Våbensystemer: Omfatter alle våbensystemer over 20 mm.



Køretøjer: Omfatter køretøjer af enhver art med nuværende og tidligere tilknytning til det danske
forsvar.



Større materielgenstande: Omfatter materielgenstande med en materielværdi på mere end 50.000
kr. med tilknytning til det danske forsvar.

Registrering:


Danske Hærhistoriske Museers (DHM) medlemsorganisationer (organisatoriske, associerede og
private) har pligt til at indberette beholdninger af våben, køretøjer og større materielgenstande (jf.
definitioner) til Materieludvalget mhp. registrering i Forsvarets materielregnskabssystem (SAP) –
gælder ikke privat ejede våben, køretøjer og materiel genstande.
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Materieludvalget udarbejder oversigter (database) over samlede DHM beholdninger (opdelt på
materielkategorier), der skal registreres i SAP og foranstalter gennem Hærstaben disse optaget i
SAP.



Alle øvrige materielgenstande i DHM medlemsorganisationers beholdninger er Materieludvalget
uvedkommende og skal ikke indberettes.



Første indberetning foretages senest 1. maj 2016 og herefter indberettes løbende ændringer i beholdninger.

Adresse
Lundvej 154

Telefonnummer
9133 4590

Postnummer
DK-6800 Varde

Konto nr.:
1551-11217699

CVR nr.:
34 67 73 60

Side
2

