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     Justitiedepartementet 

     103 33  STOCKHOLM 

 

Ju2015/09714/PO 

Göta Vapenhistoriska Sällskap remissvar på EU-kommissionens 

förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv. 

Sammanfattning 

Göta Vapenhistoriska Sällskap (GVS) är ett slutet sällskap för vapenhistoriker och samlare av 

vapen med tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, militär 

utrustning samt jakttillbehör, antikt såväl som nytt. Sällskapet verkar för spridande av 

kunskap inom dessa områden och verkar för bevarandet av denna typ av kulturhistoria. 

GVS avstyrker förslaget till ändringar i EU:s vapendirektiv i sin helhet. De föreslagna 

ändringarna kommer att medföra onödiga och allvarliga följder för vårt kulturarv och 

kulturhistoria. En konsekvensanalys måste göras som belyser inte endast de ekonomiska 

konsekvenserna av förslaget utan också vilka allvarliga följder det kommer att medföra för 

vårt kulturarv och vår kulturhistoria samt hur den historiskt intressanta vapentekniska 

utvecklingen skulle gå förlorad och påverkas om vapnen blir förstörda. Detta till absolut 

ingen som helst nytta eftersom det inte kommer att ha någon som helst effekt på terrorism 

och kriminalitet, det som förslaget säger sig vilja motverka. 

Det är en allmänt spridd missuppfattning (tyvärr också ofta hävdad av polismyndigheter 

trots att deras egen expertis motsäger det) att vapen tillverkade enbart för halvautomatisk 

eldgivning är lätta att bygga om till helautomatiska vapen. Så är inte fallet. Var och en som 

vill kan enkelt själv bygga ett helautomatiskt vapen ifrån grunden. Detta finns beskrivet på 

Internet och över hela världen säljs ett flertal böcker om hur dessa vapen enkelt tillverkas.  

Det framgår inte heller av direktivet vad som menas med halvautomatiska vapen. Gäller det 

även t.ex. halvautomatiska pistoler, dvs. den typ av vapen som är den vanligast 

förekommande vid alla skyttetävlingar? Detta skulle i så fall få till följd att en stor del av det 

svenska idrottsskyttet kommer att strypas. Återigen till absolut ingen som helst nytta 

eftersom det inte kommer att ha någon som helst effekt på terrorism och kriminalitet. 
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Motiv för ställningstagandet 

Förslaget medför stora kapitalförluster och kostnader för myndigheter, staten och enskilda 

vapenägare om direktivet skulle genomföras i Sverige. Vapnen skulle då lösas in i enlighet 

med VL kapitel 7 samt Europeiska unionens stadga om gällande grundläggande rättigheter.  

Om femårslicenser skulle införas för alla typer av vapen skulle detta också medföra oerhörda 

kostnader och mycket stor arbetsbörda för berörda myndigheter. Förutsättningar för 

innehavet får heller inte som idag godtyckligt ifrågasättas olika i olika delar av landet. 

Polismyndigheten saknar möjlighet att bedöma samlarvapnens betydelse för historien. 

Bakgrundsbeskrivning 

Göta vapenhistoriska Sällskapet verkar för spridande av kunskap inom ovan nämnda 

områden och verkar för bevarandet av denna typ av kulturhistoria. Medlemmarna samlar 

alla typer av vapen allt ifrån forntid till idag. Dagens licensbelagda vapen förvaras alltid i 

enlighet med gällande vapenlagstiftning. Särskilt eldkraftiga vapen som aktiva 

helautomatiska vapen lyder under rigorösa bestämmelser som utformats och kontrollerats 

av polismyndigheten. Pistoler och halvautomatiska gevär förvaras i godkända säkerhetsskåp. 

Även deaktiverade vapen kräver både licens och godkänd förvaring i Sverige.  

I länder utanför EU kan kriminella enkelt beställa och köpa illegala helautomatiska vapen 

som till och med levereras direkt till valfri adress i Sverige av säljaren! Andra EU-länder, till 

skillnad från Sverige, har idag inte följt EU:s beslut om deaktivering ifrån 1991 och 2008 

vilket medfört att kriminella utnyttjat detta. Svensk lagstiftning och förordning 

licensbelägger alla vapen som en gång varit licensbelagda vapen och sedan deaktiverats. 

Dvs. vapnet är illegalt att inneha utan giltig licens. Självklart kommer smugglingen av illegala 

vapen alltid att fortsätta även om det föreslagna EU-direktivet genomförs. 

Ytterst få vapen med legal bakgrund har använts av kriminella och inga av terrorister. Detta 

visas bl.a. med klara fakta i svensk forskning och av EU:s egna utvärderingar Evaluation of 

Firearms Directive ISBN 978-92-79-44945-1 och Evaluation of Firearms Directive Final ISBN 

978-92-79-35113-6. 

Vapensamling med militära hel- och halvautomatiska skjutvapen. 

I Sverige är det mycket ont om museer, där det går att studera militära skjutvapen. Det finns 

bara ett privatägt riktigt vapenmuseum kvar, som nu hotas av nedläggning. Samlare har 

mindre, men specialiserade samlingar. Detta gör dessa samlingar, som ibland även omfattar 

helautomatiska vapen, ännu viktigare för att kunna studera militära och civila vapen, deras 

funktion och deras tekniska utveckling.  

I prop. 2013/14:226 bilaga 1 står: 

Erkända samlares innehav av vapen och ammunition torde dock normalt falla utanför 

vapendirektivets tillämpningsområde. Enligt utredningens mening kan en samling av vapen 

inom ett avgränsat område ofta ha ett betydande vapenhistoriskt värde. Dessa värden 
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riskerar att gå förlorade om innehav av helautomatiska vapen för samlingsändamål inte alls 

tillåts. Det föreslås därför att tillstånd att inneha helautomatiska vapen endast ska kunna 

meddelas för samlingsändamål. Detta resulterade i texten: 

Tillstånd att inneha helautomatiska vapen får endast meddelas för samlingsändamål. 

 

Vid GVS slutna möten för medlemmarna bjuds poliser och militärer ofta in för att ta del om 

den vapentekniska utvecklingen. De närvarande får då kunskap om vapen och deras 

kulturhistoria. De flesta av våra medlemmar är också aktiva skyttar och/eller jägare, som vet 

hur man förvarar och hanterar vapnen i deras ägo. Dessa vapen för samling, skytte och jakt 

har oftast ett dagsvärde på mellan 20 000 - 50 000kr och ibland mer. Inga kriminella eller 

terrorister är intresserade av så dyrbara vapen, när de inom ett dygn, enligt 

Brottsförebyggande rådet, kan få tag på en illegal Kalashnikov för ett par tusen kronor. 

Om ammunition 

GVS motsätter sig förslaget om förbud på all ammunition, som använts eller används av 

militär. Förbjuds sådan i civil ägo kommer nästan all ammunition att försvinna ifrån den civila 

marknaden. Detta skulle sakna betydelse för kriminell- och terroristverksamhet eftersom det 

är mycket lätt att tillverka alla typer av ammunition för respektive militära vapen.  

Det finns många samlare som samlar på olika patroner, oftast bara en patron av varje 

variant. 

Deaktivering 

När det gäller deaktivering av vapen, kan och ska denna göras så att vapen blir definitivt 

obrukbara. Tillvägagångssättet kan och ska skifta ifrån vapentyp till vapentyp. Detta gäller 

även helautomatiska vapen som deaktiveras. Det är viktigt att den tekniska konstruktionen 

av vapnet kan framgå även efter permanent deaktivering och utseendet bevaras. Certifiering 

av deaktivering ska göras som i vissa andra EU-länder av godkända institutioner. Inrikta alla 

krafter på att alla medlemsstater följer en korrekt deaktivering av vapen och tillåt 

deaktiverade f.d. helautomatiska vapen. Idag anser polismyndigheten i Sverige felaktigt att 

ett deaktiverat vapen skall jämställas med fullt fungerande vapen. Detta bör ändras i 

enlighet med vad som ovan beskrivits. Deaktiveringsformer måste konkretiseras. 

I direktivet öppnas ingen dörr för samlare att inneha regelrätt deaktiverade automatvapen 

enligt kategori A. GVS kräver att detta måste möjliggöras. 

Femårslicenser för alla vapen och medicinska kontroller. 

I svensk vapenlagstiftning finns redan idag femårslicenser för alla helautomatiska vapen 

(även deaktiverade sådana) samt alla flerskotts enhandsvapen. GVS motsätter sig förslaget 

om att utöka detta till alla vapen eftersom samlandet av vapen är långsiktigt och kostsamt. 

Att vart femte år behöva ompröva samlingens inriktning är orealistiskt och felaktigt, förutom 

att det är byråkratiskt betungande och kostsamt. Detta skulle heller inte ha någon som helst 
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påverkan på vare sig kriminalitet eller terrorism eftersom denna kategori av illegala 

vapenägare inte följer några som helst lagliga licensregler. 

Sällskapet motsätter sig också att etablerade samlare och/eller skyttar skall genomgå 

medicinska kontroller vid ansökan om vapenlicens. Det finns i svensk vapenlagstiftning redan 

idag ett krav att läkare ska anmäla patienter som man bedömer som olämpliga för 

vapeninnehav. Att utöka detta till en kontroll var gång en vapenägare söker en licens skulle 

endast innebära ytterligare administration för läkarkåren och polismyndigheten men skulle 

inte leda till att man upptäcker flera terrorister eller kriminella eftersom denna kategori ju 

inte söker några licenser. 

Kostnader vid inlösen. 

Om ett direktiv drivs igenom som innebär inlösen av förbjudna skjutvapen (dvs. enligt 

förslaget i direktivet: Helautomatiska skjutvapen och halvautomatiska skjutvapen) måste 

detta ske till ett värde som gällde innan tankarna på förbud tog form. Alternativt kan man 

tillämpa ett värde, som gäller på världsmarknaden och då med kompensation för att priserna 

på automatvapen kan sjunka på grund av förbudet i EU.  

Gällande regler för inlösen finns i 7 kap. vapenlagen. Principen om ersättning motsvarande 

marknadsvärde kan man inte gå ifrån med hänsyn till regler i bland annat 

Europakonventionen. 

Än en gång vill Göta Vapenhistoriska Sällskap betona att inlösen och destruktion av legalt 

innehavda skjutvapen inte kommer att ha minsta effekt på den illegala marknaden. 

Kriminella och terrorister kommer fortfarande med lätthet kunna få tag på all den arsenal de 

önskar. I betraktande av detta är hela EU-kommissionens förslag ett missriktat slag i luften, 

som bör avvisas, med begäran att man skyndsamt sätter samman sådana förslag som 

verkligen kan ha effekt mot den illegala trafiken med vapen.  

För Göta Vapenhistoriska Sällskap 

 

 

Göran Hansson Olof Jansson 

ordförande kassör 

  

Bilaga: Göta Vapenhistoriska Sällskaps småskrift nr 22-23 som bl.a. handlar om 

vapenhistorien bakom den svenska kulsprutepistolen m/40, som var tillverkad i USA. 


