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Justitiedepartementet    Ju2015/09714/PO 
103 33 Stockholm 

Att: Nils Hänninger 

Svar på remiss på EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv (91/447/EEC) 
 

Jaktlaget Helsingestintan 

Då samtliga våra medlemmar påverkas av en eventuell vill vi ta tillfället i akt att ur ett 

Folkrörelseperspektiv svara på remissen.  

Vi är EMOT förslaget i sin helhet. 

Vi representerar Jaktlaget Helsingestintan, med över 120 ”vanliga” medlemmar från hela 

Sverige. Runtomkring oss har vi fruar, män, barn, ungdomar, kollegor, pensionärer och 

familjer som ringar runt om oss. Vården av skog, mark och vilt knyter oss samman, och jakten 

och vapenägandet är en viktig del av detta.  För oss är vapenägande en minsta gemensam 

nämnare, och direkt knutet till maten som vi ställer på bordet. Det är en Folkrörelse, där vi 

jagar för att det är naturligt, och vi vill äta nyttiga och ekologiska råvaror.  

Vi har ett arv vi vill förvalta, där vapenägandet är ett obligatorium. Vi förväntar oss att våra 

barn ska kunna ta över både marker och vapen när det är tid för oss att gå vidare, precis som 

vi själva tillåtits göra.  

För att stoppa terrorismen vill EU och Regeringen nu ta våra legala vapen ifrån oss. Vi är fullt 

på det klara med att vapenägandet inte är en rättighet, utan ett privilegium där yttersta 

skötsamhet i livet krävs.  

Vi frågar oss – på vilket sätt stoppas terrorister genom att förbjuda och konfiskera våra jakt- 

och sportskyttevapen? Vi vädjar till er politiker att ärligt svara på frågan innan ni tar ställning 

och röstar. 

I gengäld lovar vi att rösta på de partier som tydligt röstar emot och tar ställning emot EU-

direktivet.  

Till dags dato har endast ett Riksdagsparti tydligt tagit vår ställning i frågan, men det finns än 

så länge tid att ändra sig. Vi är övertygade om att landets närmare 800 000 vapenägare 

kommer resonera liknande.  

EU-direktivets förespråkare har i media dyrt och heligt försäkrat att inga jägare kommer att 

påverkas. Vi vet att så inte är fallet. Vid en genomgång konstaterar vi att samtliga av våra 

medlemmar har ett eller flera vapen som kommer att klassas in som förbjudet och 

konfiskeras.  

Minister Anders Ygeman (S) har vid flera uttalanden gjort felet att skilja mellan jägare och 

sportskyttar. Det är ett stort misstag, för vi är alla vapenägarare och oftast samma personer. 
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Ett stort förbisett problem med EU-direktivet är de regelbundna översikter som finns 

inskrivna, vilket binder Sverige till att tvångsändra vår vapenlagstiftning med jämna 

mellanrum.  

I nästa vända kommer bara nästa vapentyp att flyttas upp och bli ”extra farlig” för att 

förbjudas och konfiskeras, och så vidare. Resultatet av detta kommer att bli en total 

avväpning av legala vapenägare inom en historiskt kort period, och konsekvenserna 

oöverblickbara.  

Polisens licenshantering 

Det är också vår åsikt att Polismyndigheten sköter sitt ansvarsområde kring licenshantering 

och vapenfrågor på ett undermåligt sätt. Våra medlemmar upplever en drastisk försämring 

både när det gäller handläggningstider och handläggningsprocedurer. Ofta tar det månader 

för Polisen att handlägga ärenden av ren rutinkaraktär, och det ska krånglas och ifrågasättas 

om minsta petitess.  

Vi jägare uppfattar det som att det stora flertalet Polisdistrikt maskar med sin 

licenshandläggning och att det mer och mer kommer personliga åsikter från både ledning och 

enskilda tjänstemän av rättspolitisk karaktär, där man vill driva tidigare helt normala ärenden 

till domstol.  

De ytterst ansvariga är i vår mening Peter Thorsell och hans chef Lars Tonneman på Polisens 

Rättsenhet. Jakten på oss vapenägare, som är de mest laglydiga i samhället måste få ett slut!  

Det är med andra ord ingen slump att Regeringen har Polisens hantering under utredning, och 

vi frågar oss om Polismyndigheten ens ska fortsätta handha vapenfrågor?  

 

Funktionshindrades rätt till vapenägande 

Slutligen: I vårt jaktlag har vi ett antal funktionshindrade, vars enda möjlighet till jakt är 

genom att använda halvautomatiska jaktgevär av typen som EU-förslaget vill förbjuda. Det är 

inget annat än diskriminering mot en grupp människor som redan är utsatta och emot EUs 

egna tillgänglighetsdirektiv. Det är för oss i jaktlagets en självklarhet att även jakt och 

vapenägande ska vara tillgängligt och användbart för funktionshindrade.  

 

Magdalena Carlsson 

 

Jaktlaget Helsingestintan 

Lillfagerkölsvallen 8 

820 60 JÄRVSÖ 


