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Vargöns Pistolklubb är en pistolskytteförening som finns i Vänersborgs kommun och 
har 118 medlemmar 2015. Föreningen bedriver sedan 1954 pistolskytte enligt Svenska 
pistolskytteförbundets reglemente, och är största förening i Västgöta-Dals 
Pistolskyttekrets. Föreningen har medlemmar mellan 16 och 92 år, både män och 
kvinnor. 

Sammanfattning 

Vapenlagstiftningen är en central fråga för möjligheterna att kunna bedriva pistolskytte, 
och det är nästan mer regel än undantag att detta diskuteras på skjutbanor runt om i 
Sverige- Som skytt blir man nästan per automatik politiskt engagerad i dessa frågor. För 
en idrott är detta en ganska annorlunda situation- det är svårt att tänka sig t.ex. 
hockeyspelare som råkar ut för samma politiska tryck med två års intervall, där 
innehavet av dennes sportredskap utreds på politisk nivå och ibland under ideologiska 
förtecken. 
Nästan samtliga förändringar av regelverken under senare år har medfört försämringar 
för möjligheterna att kunna bedriva skytte. Trots att man från politiskt håll så gott som 
alltid bedyrar att man inte är ute efter att begränsa möjligheterna för skötsamma 
medborgare att kunna ägna sig åt sitt intresse, så är det detta som blivit effekterna. 
Tilltron till den politiska maktens välvilja i dessa frågor får betecknas som tämligen låg, 
och därför är legitimiteten för förändringar bland människor som ägnar sig åt skytte för 
ytterligare försämringar inte särskilt god.  
 
För att stärka förtroendet och ge legitimitet åt förslagen hos verksamma skyttar och 
jägare är det synnerligen viktigt att förslag om ändringar i regelverken har verkan mot 
kriminell användning av vapen, och att detta står i proportion till de olägenheter som 
kan uppstå för skötsamma laglydiga skyttar.  
Sammanfattningsvis så är förslaget från EU-kommissionen katastrofalt dåligt i dessa 
avseenden- det är bara till ytterst liten del potentiellt verksamt mot kriminell 
användning av vapen, samtidigt som det riskerar att utplåna hela skyttegrenar och i 
övrigt slå hårt mot skytterörelsen och möjligheterna för jägare och skyttar att utöva sitt 
värv. Förslagen undergräver därför EU´s legitimitet och trovärdighet allvarligt. 
 

Om förslag om att förbjuda vissa typer av halvautomatiska vapen för civilt 
ägande 

Förslaget, om det blir verklighet, skulle sannolikt utgöra slutet för pistolskytte i Sverige, 
eftersom merparten av pistolskyttet bedrivs med halvautomatiska vapen som kan 
laddas med fler än tre skott. Många av de mekanismer som finns i vapnen har dessutom 
militärt ursprung eller är militära. 
Det vetenskapliga evidensläget för att denna del av förslaget skulle ha effekt på 
brottslighet är mycket låg. Forskning i ämnet beskriver mellan 2-3 fall per år av 
brottslighet med lagligt ägda eller stulna vapen (Lakomaa, 2014). Observera att detta 
gäller alla typer av vapen, oaktat om de ser militära ut, eller har en magasinsbrunn som 
tillåter att man använder magasin som kan fyllas på med många patroner. 
Svenska pistolskytteförbundets grenar kräver magasin som kan ta emot minst 5-6 
patroner, i vissa fall fler. 



Formuleringar i förslaget om att vissa typer av vapen kan vara ”mycket farliga” för att de 
kan byggas om eller ta emot många patroner är inte relevant utifrån att civila, lagligt 
ägda vapen inte används på ett sätt som utgör någon fara alls. Om vapnen skulle 
användas vid kriminell verksamhet så är de ju fortfarande ”mycket farliga”- även om de 
laddas med färre patroner. Resonemanget är inte logiskt. 

Angående förslag om att införa 5-års begränsning av tillstånd 

I Sverige skulle förändringen beröra jaktvapen och gevär. Som pistolskytteförening 
använder vi inte dessa. Det är dock värt att nämna att den hantering av tidsbegränsade 
licenser som idag finns för enhandsvapen för målskjutning i Sverige är godtycklig och 
icke fungerande. Tidsbegränsade licenser har inte påverkat brottslig användning av 
vapen i Sverige (Lakomaa, 2014). För ytterligare referens i frågan hänvisas till 
Riksdagens Ombudsmän (JO) som kritiserat polismyndigheten vid ett flertal tillfällen för 
sina ibland årslånga handläggningstider för vapenlicenser. Med tidsbegränsning av 
tillstånd för jaktvapen kommer denna hantering att bli sannolikt ännu sämre och ta 
stora samhälleliga resurser i anspråk. Bevisläget är mycket svagt för påståendet att 
detta förslag skulle ha någon märkbar effekt på brottslighet med skjutvapen, eftersom 
lagligt ägda civila vapen inte används vid kriminalitet (Lakomaa, 2014; Nordén, 2011). 

Om förslag om att förbjuda fjärrhandel med vapenrelaterade produkter 

Handel med licenspliktiga vapendelar är redan reglerad i Sverige på så vis att endast den 
som har licens kan handla licenspliktiga vapendelar och ammunition- detta gäller även 
internet. Ett förbud skulle inte tillföra någon ytterligare säkerhet. Däremot skulle det 
innebära ett stort besvär för de som vill köpa något av detta och då måste färdas långa 
sträckor. 
Bevisläget för att detta förslag skulle få någon effekt på brottligheten i Sverige måste 
anses som uselt, eftersom det är omöjligt för personer att skaffa licensbelagda 
vapendelar, ammunition mm via internet utifrån i Sverige gällande befintlig lagstiftning. 
 

Angående förslag om att införa gemensamma regler för deaktivering av 
skjutvapen 

Förslaget skulle vad vi kan se inte betyda några försämringar för möjligheterna att utöva 
pistolskytte, och skulle kunna begränsa kriminellas tillgång till skjutvapen, vilket gör 
detta till en bra förändring. Det är dock värt att nämna att EU redan 2008 fattade beslut 
om ett sådant regelverk, vilket inte implementerats och följts upp (Texten heter 
2008/51/EG på EU-kommissionens hemsida). 

Angående krav på regelbundna läkarundersökningar av personer som söker 

eller har vapenlicens 

Även här är bevisen för att detta skulle ha någon effekt på kriminell användning av 
vapen i stort sett obefintliga. Samtidigt så innebär det ett stort ingrepp i den enskildes 
personliga integritet att genomgå en sådan undersökning för att få behålla sin egendom. 
Redan idag finns en anmälningsplikt för läkare om en patient kan anses som olämplig 
som vapeninnehavare. Det förefaller troligt att de ca 600.000 vapenägare som finns i 
Sverige utgör en stor belastning för sjukvården om de ska läkarundersökas vart 5:e år. 



Med tanke på den helt uteblivna effekten på brottslighet med skjutvapen så bör förslaget 
därför förkastas. 

Slutsatser 

Kommissionens förslag kan inte förväntas ha någon effekt på brottslig användning av 
skjutvapen utifrån forskning eller logiskt resonerande. Problemen med brottslig 
användning av skjutvapen ska som helhet sättas i samband med att befintliga lagar inte 
efterlevs och följs upp, och då är det inte logiskt att skriva nya lagar och hoppas att dessa 
ska lösa problemen. Vargöns pistolklubb anser att kommissionens förslag förkastas i sin 
helhet, och att initiativ istället tas för att upprätthålla den lagstiftning som redan finns. 
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