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Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s 

vapendirektiv 

(Justitiedepartementets dnr Ju2015/09714/PO) 

 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket avstyrker EU-kommissionens förslag att förbjuda 

halvautomatiska vapen för civilt bruk. Förslaget riskerar att påverka den svenska 

jakten och landets viltförvaltning negativt.  

 

Naturvårdsverket avstyrker också förslaget att tidsbegränsa vapenlicenser för 

vapen i kategori B till maximalt fem år. 

 

Naturvårdsverket avstyrker därutöver förslaget med att införa obligatoriska 

hälsoundersökningar vid ansökan om eller förnyelse av vapenlicens. 

 

 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl  

EU-kommissionens förslag syftar till att bekämpa den illegala handeln med 

skjutvapen samt att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. 

Naturvårdsverket anser att flera av de föreslagna förändringarna är otydligt 

formulerade och dåligt motiverade. Vidare saknas en konsekvensbeskrivning. 

 

Förbud mot vissa halvautomatiska vapen 
Naturvårdsverket avstyrker EU-kommissionens förslag att för civilt bruk 

förbjuda vissa halvautomatiska vapen som liknar vapen med automatisk 

mekanism. Naturvårdsverket anser att förslaget riskerar att påverka den svenska 

jakten och landets viltförvaltning negativt samt att förslaget inte är formulerat på 

ett tydligt och rättssäkert sätt. 

 

Naturvårdsverket anser att det är olyckligt att EU-kommissionen vill förbjuda 

halvautomatiska vapen av ett visst utseende. Vi anser att det bör vara vapnets 

funktion och inte dess utseende som styr ett eventuellt förbud. Nuvarande 
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förslag till direktivstext lämnar mycket stort utrymme för tolkning och riskerar 

att omfatta samtliga halvautomatiska jaktvapen.  

 

I Sverige är halvautomatiska hagelgevär och kulgevär tillåtna att använda för 

jakt under de förutsättningar som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

Allmänna råd om jakt och statens vilt; (NFS 2002:18).  

Föreskrifterna för halvautomatiska kulgevär skärptes också så sent som 2010. 

Detta medförde ytterligare inskränkningar avseende halvautomatiska kulgevär, 

bland annat blev det som användes i Norge 2011 förbjudet i Sverige redan 2010. 

 

Regleringen för halvautomatiska jaktvapen är både detaljerade och i flera 

avseenden långtgående. Bl.a. begränsas magasinskapaciteten för kulgevär till 

fem eller två skott beroende på vilken viltart som jagas. För hagelvapen är 

kapaciteten begränsad till två skott i magasinet och ett i loppet.  

 

Halvautomatiska jaktvapen är viktiga för svensk jakt och viltförvaltning. 

Vapentypen är vanlig inom den svenska jägarkåren och Naturvårdsverket 

bedömer att ungefär en femtedel av landets jägare äger och använder dessa 

vapen. Ett halvautomatiskt skjutvapen använder vapnets rekyl eller gastryck till 

att ladda om vilket minskar det obehag som rekylen mot jägarens/skyttens axel 

medför. Detta gäller särskilt mindre/lättare personer (ofta ungdomar och 

kvinnor). För personer med ett funktionshinder kan ett halvautomatiskt vapen 

vara helt nödvändigt då skjutställningen p.g.a. handikappet kan behöva anpassas 

och rekylen därmed bli svårare att hantera. 

 

Antalet vildsvin och dovhjort, båda arter som oftast lever i flockar/grupper, har 

ökat kraftigt. Vid jakt efter dessa arter är det ofta särskilt värdefullt med 

möjligheten till ett snabbt andra och tredje skott. Med halvautomatiska gevär gör 

den halvautomatiska omladdningen det möjligt att hålla kvar siktbilden och den 

mindre rekylen kan förbättra träffsäkerheten. 

Sammantaget bidrar detta även till att minska risken för att utsätta vilt för 

onödigt lidande. Halvautomatiska vapen är särskilt värdefulla vid eftersök inte 

minst avseende trafikskadat vilt. 

 

Införande av tidsbestämda vapenlicenser 

Naturvårdsverket avstyrker förslaget att tidsbegränsa vapenlicenser för vapen i 

kategori B till maximalt fem år. Naturvårdsverket bedömer att förslagets 

förväntade nytta inte står i relation till de kostnader och det administrativa 

merarbete som förslaget medför. Naturvårdsverket anser att det skulle leda till 

oklara vinster och innebära relativt stora kostnader för polismyndigheten och 

landets vapenägare. Sannolikt skulle det medföra att 10000- tals vapenägare 

årligen måste förnya sina vapenlicenser.  

Naturvårdsverket kan konstatera att det redan med dagens regler, när en 

vapenlicens gäller tills vidare för gevär, i delar av Sverige är/varit flera 

månaders väntetid för att få vapenlicens.  

 

Hälsoundersökning 

Naturvårdsverket avstyrker EU-kommissionens förslag att införa obligatorisk 

och ospecificerad hälsoundersökning vid ansökan om eller förnyelse av 
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vapenlicens. Naturvårdsverket anser att förslagets förväntade nytta inte står i 

relation till kostnader och ökad administration som det medför. Läkare i Sverige 

har redan idag en skyldighet att till polisen rapportera de patienter som av 

medicinska skäl anses vara olämpliga som vapeninnehavare. Detta krav skärptes 

för några år sedan.  

 

Naturvårdsverket kan inte se att detta förslag skulle bidra till den minskning av 

illegal användning av skjutvapen som eftersträvas. Däremot innebär det relativt 

stora kostnader, inte minst administrationen. Det finns i Sverige cirka 600 000 

vapenägare och om dessa skulle förändra eller förlänga sitt vapeninnehav vart 

sjätte år blir det i storleksordningen 100 000 personer som varje år måste 

genomgå hälsokontroller.  

 

Naturvårdsverket kan konstatera att det inte av förslaget framgår om kostnaden 

för hälsokontrollerna ska belasta sjukvården, polisen eller 

vapenägaren/sökanden.  

 

Övriga förslag 

Ytterligare ett förslag som kan medföra onödiga komplikationer för svenska 

vapenägare är förbudet mot handel med vapen med hjälp av medel för 

distanskommunikation. Ett förverkligande av förslaget skulle medföra onödig 

exponering av skjutvapen om överlåtare och köpare alltid måste genomföra ett 

fysiskt möte då de geografiska avstånden inte sällan är betydande. Vidare är det 

tveksamt om dagens väl fungerande vapenauktioner här i Sverige skulle vara 

möjliga om förslaget genomförs.   

Det viktiga är att ansvariga myndigheter har lagstöd för att ställa tillräckliga krav 

på förmedling av tillståndspliktiga skjutvapen/vapendelar över nätet.    

_________ 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av tf generaldirektören Martin Eriksson.  

 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande 

avdelningschefen Anna Helena Lindahl, juristen Hanna Ek, Christer Petterson 

och enhetschefen Gunilla Sallhed, den sistnämnda föredragande.  

 

För Naturvårdsverket 

 

 
Martin Eriksson   

 Gunilla Sallhed 
 

 

Kopia till: 

Miljö- och energidepartementet 

 


