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Svenska armborstunionens synpunkter på: remiss av EU-
kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv. 
 
Vi har i arbetet med att besvara denna remiss läst både den engelska och 

svenska versionen av remisstexten. Inledningsvis kan våra synpunkter 

sammanfattas i en punkt som handlar om okunskap och förhastade 

skrivningar. I korthet kan allt som vi här kommer ta upp falla med att detta 

förslag inte omfattar armborst, men ändå, med de formuleringar som 

används i den svenska texten så är det den tolkningen inte självklar. 

Första kritiken riktas till översättarna som felaktigt översätter ”firearms” 

till skjutvapen. Skjutvapen i svensk betydelse är alla vapen som skjuter 

iväg någon form av projektil medan ”firearms” bör översättas med den mer 

adekvata termen ”eldvapen” eller ”eldhandvapen” där projektil skjuts iväg 

med en antänd laddning. I den engelska texten inkluderas därmed inte 

armborst, pilbåge, slangbella, blåsrör mm medan i den svenska 

översättningen så inkluderas alla dessa vapen. Förutsatt att översättningen 

ändras till den mer adekvata termen eldvapen kommer våra följande 

synpunkter att falla, men eftersom det i detta dokument och andra liknande 

genomgående görs samma misstag kommer övriga punkter belysa 

konsekvenserna av detta för oss i Svenska armborstunionen. 

 

Ordval (Genomgående) 

Den största konsekvensen av den föreslagna termen skjutvapen i 

översättningen rör definitionerna av klasserna A, B, C och D. När man nu 

skriver skjutvapen inkluderas, bland annat, armborst. Då det utav 

klassningen A förbjudna vapen utläses ”ammunition med 

kroppsskyddspenetrerande projektiler” ligger armborstspetsar i riskzonen 

att klassas till kategori A. Detta då många armborstspetsar redan från 

medeltid togs fram just i syftet att penetrera kroppsskydd i form av harnesk 

och ringbrynjor. Faktum är att kroppsskydd som polis eller militär ofta 

använder idag inte är gjorda för att stoppa ett långt spetsigt föremål som en 

spik eller en spets som liknar dessa medeltida pilspetsar. Dock har de flesta 

pilbågar och armborst idag inte den energin som krävs men frågan kvarstår 

om projektilen inte är kroppspenetrerande även om vapnet inte klarar av att 

skjuta det? 
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Definition (Sid 7) 

Även i definitionen av halvautomatiska och repeterande skjutvapen haltar 

resonemanget. Detta eftersom det finns pilbågar som liknar armborst, där 

det varje gång man drar i avtryckaren avgår en pil från ett magasin. Och i 

detta fall är denna pilbåge både halvautomatisk och repeterande i enlighet 

med denna definition. Vi förstår av den engelska texten att detta inte är 

avsikten men med tanke på att armborst i Sverige räknas som ett vapen i 

lagens mening och därmed klumpas ihop med andra eldvapen medan det i 

större delen av Europa inte räknas som ett licenspliktigt vapen så krävs det 

ett klargörande av definitionen. 

 

Försvårande: för vem? (Framför allt sid 9) 

I texten framgår att EU vill försvåra för den illegala vapenhandeln men 

många av åtgärderna är riktade åt totalt motsatt håll - mot den lagliga delen 

av vapenanvändandet i EU. Att minska licensernas giltighet till fem år eller 

förbjuda handel av vapen via hemsidor är ett hårt slag mot den lagliga 

användningen av vapen men berör i liten utsträckning den illegala 

verksamheten. Att föreslå en tidsbegränsning av licenser samtidigt som 

man i princip slår undan all möjlighet att sälja vapnen vidare skapar 

problem. För oss skulle det innebära att det bara skulle finnas en kanal för 

försäljning av andrahandsvapen eftersom det bara finns en återförsäljare av 

armborst i Sverige, och eftersom handeln är liten så är det tveksamt om 

någon annan kommer att få tillstånd. Detta skulle försvåra för skyttarna och 

eliminera all andrahandsförsäljning av vapen och monopolisera handeln av 

armborst i Sverige. 

 

Övrigt (andra delar av direktivet 91/477/EEG) 

Det vore önskvärt med en harmoniserad syn på vapen och vapenlicenser 

inom EU. Det skapar ett stort problem att Sverige har licenser på armborst 

när de flesta andra länder i EU inte har detta. Inte minst då denna obalans 

gör det omöjligt för armborstskyttar att få skjutvapenpass för sitt vapen 

vilket i sin tur innebär att alla EU-medborgare (utom Nordbor*) måste söka 

tillfällig licens för sitt armborst för att få komma till tävlingar i Sverige. 

Detta i sin tur försvåras då de inte kan visa upp en licens från sitt hemland 

samt av det faktum att de flesta armborsttillverkare inte använder sig av 

tillverkningsnummer.  

*Nordbor kan fritt ta med sitt armborst till Sverige genom det nordiska 

samarbetet vilket gör att finländare inte ens behöver licens på sitt vapen 

eftersom det är licensfritt i Finland, de har bara behövt göra en anmälan 

vid gränsen. 
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Slutord 

Vi vill poängtera vikten av att förhindra och försvåra den illegala 

användningen och handeln av vapen. Dock ser vi i detta förslag en oroande 

utveckling i att denna strävan framför allt drabbar och försvårar för den 

lagliga verksamheten och att flera av förslagen kan leda till en ökad 

kostnad för samhället genom att licenser skall förnyas alternativt att lagliga 

vapen skall beslagtas istället för att dessa resurser används för att försöka 

få bort de vapen som finns utanför det lagliga systemet. Vi vill påpeka att 

det aldrig oss veterligen har inträffat att ett lagligt licensbelagt armborst har 

används i någon form av brott eller hot i Sverige eller i EU.  

 

 

 

Gustav Malmborg 

Gustav Malmborg 

ordf Svenska armborstunionen 
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