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Företaget GP Rifles svar på remiss om EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv 

91/447/EEC 

 

Om GP Rifle 

GP Rifle är en enskild firma som drivs av ägaren Gustav Persson samt en anställd, Sara Johansson. 

2011 startade verksamheten med vapenförsäljning och inriktningen på halvautomatiska gevär för 

tävlingsbruk inom dynamiskt sportskytte, IPSC. 

GP Rifle är den största leverantören av vapen och utrustning för dynamiskt skytte med kul och 

hagelgevär i Sverige.  

Verksamheten innebär även aktiv support till tävlingsverksamhet genom startandet av Svenska Cupen 

där de flesta av landets tävlingar inom det aktuella skyttet ingår. 

Gustav Persson är även aktiv, framgångsrik skytt på området med flertalet medaljer i SM och NM.   

 

GP Rifle avstyrker förslaget i dess helhet på grund av bland annat dessa orsaker: 

- Förslaget innebär att GP Rifle tvingas lägga ner verksamheten eftersom förslaget vill förbjuda och 

konfiskera vapentypen GP Rifle bedriver handel med. Även om konfiskering av alla vapen skulle 

innebära ekonomisk ersättning innebär det att i princip att all utrustning, delar och tillbehör i lagret blir 

värdelösa och omöjliga att sälja, även på export. Det är sammanfattningsvis ca 6 miljoner skattade, 

privata kronor och 2st arbetstillfällen som går upp i rök. 

- Förslaget saknar konsekvensanalys och stöds inte av den forskning som finns, inte ens den som 

komissionens utredning hänvisar till. 

- Kontrollen är redan sträng för erhållande av vapenlicenser för de aktuella vapnen. 

- Så kallade femårslicenser finns redan i Sverige på bl a pistoler och är ett system som havererat totalt 

pga olika tolkningar och subjektiva bedömningar vid förnyelser av licenser. Det är ett av skälen till alla 

JO anmälningar mot Polismyndigheten, ärenden i domstol och Polismyndighetens långa 

licenshandläggningstider. Att införa femårslicenser på fler vapentyper kommer bara att ytterligare 

förvärra situationen för jägare och sportskyttar utan att ha någon verkan för kriminella. 

- Vi kan inte se något i förslaget i dess nuvarande form som skulle öka samhällets skydd mot 

kriminalitet eller terrorism eftersom dessa grupper för det första inte följer lagar och för det andra 

använder illegalt insmugglade vapen som aldrig varit legala inom EU. 
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