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Remiss JU2015/09714/PO: EU-kommissionens förslag till ändringar i 

EU:s vapendirektiv 
 
Nedan följer några synpunkter jag har på förslaget till ändringar i EU:s vapendirektiv. 

 

  



Inledning och bakgrund 
Som jägare och sportskytt inom olika discipliner representeras jag av flera av de föreningar som är 

inbjudna att svara på remissen. Då detta är en fråga som engagerar mig och många runtomkrig mig 

har jag också valt att svara som enskild person.  

Det finns relativt många legala vapen i Sverige. Trots det förekommer legala vapen, eller vapen med 

legalt ursprung, väldigt sällan i brottsliga sammanhang. Det beror dels på att vi redan i dag har väl 

fungerande vapenlagar, men också på att legala vapenägare är en av de mest laglydiga och 

skötsamma grupper som går att hitta i samhället. Vi vapenägare vet att vi har ett stort ansvar och 

förtroendet vi fått från samhället vårdar vi noga.  

Under senare år har det flera gånger införts skärpningar för legala vapenägare som fått liten eller 

ingen påverkan på vapenbrottsligheten. Regering och riksdag har upprepade gånger intygat att en 

begränsning av antalet legala vapen inte skall vara en målsättning för svensk vapenlagstiftning. I 

prop. 1999/2000:271 kan man bl.a. läsa: 

 "Det är emellertid viktigt att ytterligare skärpningar av vapenlagstiftningen verkligen är 

motiverade och uppnår avsett syfte samt inte onödigtvis försvårar vapenhanteringen för de 

seriösa vapeninnehavarna." 

Därför känns det konstigt och framförallt tråkigt att det sedan dess gång på gång förts fram nya 

förslag som helt och hållet riktar sig mot oss legala vapenägare både på nationell och Europeisk nivå. 

Det aktuella förslaget innehåller en vettig synpunkt - att deaktiverade vapen ska vara permanent 

obrukbara. Men detta finns redan EU-beslut på. Det behövs ingen ändring i vapendirektivet, det 

behöver bara implementeras i medlemsstaterna på ett korrekt sätt. I övrigt innehåller det bara 

förslag riktade mot legala vapenägare som är helt verkningslösa mot terrorism och organiserad 

brottslighet.  

Hela förslaget är otydligt formulerat (vilket i sig är anledning nog till att avstyrka det) och det är svårt 

att med säkerhet säga vilka vapen som berörs. Det man med säkerhet kan säga är att helautomatiska 

k-pistar och de halvautomatiska gevär som används i IPSC-rifle kommer att förbjudas om förslaget 

blir verklighet. Sedan det civila skyttet med k-pistar introducerades på 40-talet så har ett sådant 

vapen stulits - det återfanns innan det hann användas i brott. Den typ av halvautomatiska gevär som 

används i IPSC-rifle har aldrig stulits eller förekommit i brott i Sverige. Ändå anser kommissionen det 

nödvändigt att förbjuda dessa vapentyper och döda 2 skyttegrenar.  

Förslaget saknar konsekvensanalys. Kommissionen hävdar att det är så brådskande att någon sådan 

ej hunnits med. Men faktum är att nästan exakt samma förslag presenterades av kommissionen 

redan 2013. Man har alltså haft 2 år på sig att göra en analys. Till och med i EU-kommissionens egen 

utvärdering av vapendirektivet2 framgår det att civilt vapenägande inte har något samband med 

vapenbrott och att föreslagna förändringar kommer att vara helt verkningslösa. All tillgänglig 

forskning på området visar exakt samma sak - det är inte jakt- eller sportskytte vapen som används 

av terrorister och andra brottslingar, det är insmugglade militära-vapen, främst från Balkan. Det är 

antagligen detta och inte bristen på tid, som gjort att konsekvensanalysen utelämnats. Hade en 
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korrekt konsekvensanalys gjorts (vilket egentligen är obligatoriskt), så hade den visat att förslaget är 

verkningslöst mot det man säger sig vilja motverka - terrorism och organiserad brottslighet.  

Redan 2013 användes högst tvivelaktiga tillvägagångssätt att rättfärdiga det dåvarande förslaget. 

Man kunde inte presentera någon fakta som pekade på att legala vapen var ett problem. För att 

försöka få legitimitet för sina idéer genomfördes istället under mars-juni 2013 ett så kallat Samråd3 

där medborgare och organisationer inom EU fick tycka till om förslaget. 85000 svar kom in där en 

överväldigande majoritet var emot hela förslaget. När detta samråd inte föll ut som man önskat så 

genomfördes då en riktad (och vinklad) undersökning, en Eurobarometer4 i vilken resultat blev mer i 

linje med vad utredarna önskade. I de pressreleaser och rapporter som sedan kom ut hänvisade man 

till Eurobarometern, men nämnde inte alls samrådet. Att på detta sätt fråga tills man får "rätt" svar 

visar att man har en egen agenda och bryr sig mindre om att objektivt analysera de faktiska 

omständigheterna. Den aktuella utredningen är ännu ett tecken på detta. Nu försöker man på ett 

ytterst osmakligt sätt utnyttja folks rädsla efter terrordåden i Paris till att i rekordfart försöka forcera 

igenom de tidigare avslagna idéerna. Att icke folkvalda politiker kan driva en egen agenda på det här 

sättet undergräver starkt förtroendet för de demokratiska processerna i EU. 
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Förslagets delar 
Hela förslaget är dåligt underbyggt och bör avslås, men nedan vill jag lyfta fram det jag anser vara de 

största felen. 

Restriktionerna i distanshandel 

Med de vapenlicenser vi har i Sverige i dag så kan inte ett legalt vapen säljas utan polisens 

kännedom. Däremot sker nästan all handel mellan privatpersoner genom distanshandel. I ett land 

som Sverige med stora avstånd skulle det försvåra väsentligt för privatpersoner. Försäljning av 

illegala vapen sker inte på öppna forum på nätet. Förslaget har ingen effekt mot illegala vapen 

samtidigt som det försvårar för legala vapenägare och strider därför mot proportionalitetsprincipen. 

Mentaltester av vapenägare 

Sverige har närmare 800 000 vapenägare. Att mentaltesta samtliga med jämna mellanrum kräver 

resurser som inte finns. Dessutom har läkare redan anmälningsplikt i de fall en patient kan antas vara 

olämplig att inneha vapen. I Sverige sker ytterst få brott med legala vapen. Förslaget skulle troligen 

inte få någon som helst effekt och strider därför mot proportionalitetsprincipen. 

Förbud mot innehav av vapen klass A 

I Sverige är de privata klass A-vapen som finns k-pistar. Det handlar om ett relativt litet antal som ägs 

av äldre herrar. Inga nya licenser på helautomatiska vapen utfärdas. Vapnen förekommer inte i 

brottslighet. Förslaget skulle inte få någon effekt och strider därför mot proportionalitetsprincipen. 

Förbud mot vissa halvautomatiska vapen 

För det första är det oklart vilka vapen som avses. Potentiellt skulle alla halvautomatiska gevär för 

jakt och samtliga pistoler kunna omfattas.  

De vapen som med säkerhet avses är gevär av typ AR-15 som används inom IPSC. Legala vapen av 

denna typ har aldrig stulits i Sverige och har inte förekommit i kriminella sammanhang. Ett förbud 

mot dessa skulle troligen få ytterst lite, om ens någon effekt. 

Förutom att det inte går att påvisa några faktiska problemen med civila halvautomatiska gevär, så 

bygger förslaget delvis på rent felaktiga grunder. En av de angivna anledningarna för att införa 

ytterligare begränsningar för halvautomatiska gevär är att de skulle vara enkla att bygga om till 

helautomatiska. Detta stämmer inte. De halvautomatiska gevär som används i IPSC-rifle har avsiktligt 

ändrats i konstruktionen för att försvåra konvertering till ett helautomatiskt vapen. Denna farhåga 

har tidigare dryftats i licensärenden. Man har då inhämtat uttalande från experter på Försvarets 

Materielverk som klargjort att det inte på ett enkelt sätt går att bygga om dessa vapen till 

helautomatiska. 

Det är inte halvautomatiska sportskyttegevär som används av terrorister och organiserad 

brottslighet. Förslaget skulle inte få någon effekt, men skulle göra så att skyttegrenen IPSC-rifle 

försvinner helt och hållet vilket skulle drabba många utövare. Förslaget strider mot 

proportionalitetsprincipen. 

Förnyelser av samtliga vapenlicenser vart 5:e år 

I Sverige infördes 5-årslicenser för enhandsvapen år 2000. Har den gett något positivt resultat? Är 

den extra belastning för tillståndsenheterna som förslaget innebär motiverad? För skyttar är det en 

stor osäkerhet att investera i ett dyrt vapen när kraven som ska uppfyllas kan ha ändrat sig drastiskt 



när det är dags att förnya licensen. Reglerna för värdering vid inlösen gör att man kan få nöja sig med 

betydligt mindre än vad vapnet egentligen är värt. De senaste åren har vi haft en situation, främst i 

Västra Götaland, där polismyndigheten JO-anmälts flera hundra gånger på grund av 

handläggningstider som uppgått till ett antal månader. En stor del av problematiken är förnyelser av 

5-årslicenser för enhandsvapen. Att införa detta system för ännu fler vapen skulle kräva resurser som 

inte finns. Förslaget strider mot proportionalitetsprincipen. 

Mer befogenheter avseende vapenlagstiftning till kommissionen på obestämd tid 

Tvärtemot all tillgänglig statistik och forskning, helt utan folkligt stöd och utan konsekvensanalyser 

har kommissionen sedan 2013 drivit en egen agenda mot civilt vapenägande. Mot bakgrund av detta 

känns risken överhängande att denna icke-folkvalda församling skulle utnyttja utökade befogenheter 

till att få igenom sina förslag utan folkligt stöd. Detta vore det katastrofalt för alla civila vapenägare 

och måste avslås.  

 

Avslutningsvis vill jag förtydliga att jag avstyrker alla delar i förslaget. 
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