
Hej, 

 

Gällande EU-direktivet om ägande av vapen som den 18 november visades upp. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/1/translations/en/renditions/nativ

e 

 

 

Jag är aktiv skytt inon Svenska Dynamiska Skytteförbundet / IPSC Sverige sedan 5 år. Jag tävlar 

normalt inom både pistol och gevärsgrenar världen över i denna utbredda sport. Som ni säkert vet, 

är skytte och jakt stora sporter, hobbies och även arbeten för många svenskar. C:a 600.000 jagar 

eller sportskjuter. Tusentals jobbar på företag som säljer vapen, ammunition, tillbehör m.m. 

 

 

Yttranden på konkret nivå 

 

(13) in Annex I to Directive 91/477/EC part II is amended as follows: 

(a) point A is amended as follows: 

(i) in Category A, the following points are added: 

‘6. Automatic firearms which have been converted into semiautomatic 

firearms; 

7. Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons 

with automatic mechanisms 

8. Firearms under points 1 to 7 after having been deactivated’; 

(ii) in category B, point 7 is deleted. 

(iii) In Category C, the following points are added: 

‘5. Alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons as well as 

replicas; 

6. Firearms under category B and points 1 to 5 of category C, after 

having been deactivated’. 

(b) in point B, the following text is deleted.’ 

 

Här vill man alltså ta bort Semi-automatic firearms, dvs halvautomater "som ser ut som 

helautomatiska".  Detta skulle innebär att tusentals vapen i sverige blir olagliga. T.ex. mitt AR15 

gevär som jag tävlar med. Antagligen skulle vissa jaktgevär bli olagligt, t.ex. Ruger 10/22. Detta är 

helt oacceptabelt. Det är vapen för hundratals miljoner kronor enbart i sverige om vi tänker oss att vi 

har 20.000 vapen av typen, där snittpriset är 20.000kr.  Statistiskt sätt sker inga eller väldigt få brott 

med dessa vapen.  (enligt deras egna bifogade statistik t.ex.).   Dessutom anser FMV att vapnen är 

svåra att bygga om till helautomatiska i ett yttrande från tidigare, som RPS beställt om jag inte minns 

fel. 

 

 

Källor: https://morgonsur.files.wordpress.com/2015/12/dg-entr_evaluation-of-the-firearms-

directive_final-report_final.pdf 

OBS! Notera att det står att flera länder inte kunnat separera legala och illegala dödsfall i statistiken.  

I Sverige har vi dessutom svarat i rapporten att legala vapen inte är ett problem. Dessutom stjäls 

legala vapen sällan.  Källa Erik Lakomaa's rapport: 

 

https://vapenfakta.se/forskning-och-statistik/vapen-och-brott/ 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/1/translations/en/renditions/native


https://vapenfakta.se/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/SMKF-remiss.pdf 

 

5-års licenser för alla vapen 

"The proposal also introduces a 5 year time limit for the duration of a licence." 

 

Detta har vi redan provat i sverige. Att förnya en licens tar onödigt lång tid och är ett slöser av 

polismyndigheten. 

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6004398 

 

 

Gällande förbud av handel av vapen och delar på internet.  Det man vill komma åt i sammanhanget 

är inte att vi säljer vapen på Blocket eller via Facebook. Det man vill komma åt är s.k Darknet, 

Internets svarta handel. Det kommer man inte åt genom att stoppa Paypal, Facebook eller Blocket 

annonser. 

 

 

Generellt gällande de bättre förslagen såsom samma regler för de-aktivering. Detta har dock varit ett 

krav sedan 2008, vilket flera länder misslyckats med.  

 

 

Generellt kan man nog säga att lagarna vi har i sverige är mycket höga. Vi har extremt låg 

brottslighet med lagliga vapen. Vi har heller inte ett problem med att våra vapen blir stulna. 

Däremot har vi problem med att det kommer in vapen till vårt land som är olagliga. 

 

Därför borde vi istället för att lägga miljarder på det här, lägga dessa pengar på vår poliskår och tull 

så vi kan bygga upp säkrare gränskontroller. De ekonomiska kostnaderna handlar inte bara om att 

betala pengar för våra dyra gevär, det handlar även om arbetstillfällen som kommer försvinna.  Hur 

många vapen, jakt och tillbehörsaffärer kommer finnas kvar ? 

 

 

Jag anser att man bör ta alla dessa delar i beaktning vid beslutstagande. Det kommer få extremt 

stora konsekvenser för skyttsverige, jägarsverige, det ekonomiska läget och för de som jobbar i 

branschen. 

 

 

Mvh Daniel Lilienberg 

IPSC skytt i Göteborg 


