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Viltmästareförbundet avger följande remissvar. 

 

Sammanfattning: 

 

Eu-kommissionens förslag baseras på villfarelsen, att vapen som används vid terrorbrott och 

grov kriminalitet hämtas från den legala marknaden. Med utgångspunkt från denna felaktiga 

uppfattning riktar sig förslaget mot i vapenhänseende laglydiga och skötsamma medborgare.  

I Sverige är lagstiftningen om försäljning, förvärv och innehav av vapen rigorös. Påföljderna 

vid brott mot bestämmelserna är kännbara.  Terrorister och grova kriminella hämtar sina 

vapen från en växande marknad av illegala vapen. EU-kommissionens förslag är därför inte 

rimligt vad avser konsekvenser och grundläggande nationella rättsuppfattningar. Förslaget 

bör avvisas.  

 

Följande punkter vill Viltmästareförbundet kommentera närmare: 

 

-Förbud mot halvautomatiska vapen. Det är verkningslöst och strider mot rättsprinciper. 

 

-Förbud mot att via annons eller via nätet handla med licensbelagda vapen. Det medför 

ingen effekt på tillgången av illegala vapen. 

 

-Obligatoriska läkarkontroller och 5-åriga licenser. Det är medicinskt och praktiskt inte 

möjligt att genom en rutinmässig läkarundersökning identifiera terrorister eller grova 

kriminella. Det går inte att göra ens genom en så kallad sinnesundersökning. 

 

 

 

 



Förbud mot halvautomatiska vapen 

 

På den illegala marknaden går det exempelvis i Malmö idag att till en förhållandevis billig 

penning köpa olika helautomatiska vapen. 

Man frågar sig då varför en blivande terrorist skulle göra sig omaket att via den legala 

arsenalen skaffa sig och bygga om ett halvautomatiskt gevär. Han har två vägar att gå. Han 

kan gå kurs och ta jägarexamen och sedan söka licens för ett halvautomatiskt vapen.  Han 

kan också göra inbrott och bryta upp ett godkänt vapenskåp hos en jägare. Han har då 20% 

chans att hos just denne jägare hitta ett halvautomatiskt gevär. EU-kommissionen tror 

tydligen, att han sedan kan sätta sig i sin kammare och med lätthet bygga om detta till ett 

helautomatiskt förstörelsevapen. Så är inte fallet. En sådan ombyggnad kräver både 

professionell kompetens och teknisk utrustning. Den tilltänkte terroristen skaffar sig i själva 

verket vapen på den illegala marknaden eller via andra kanaler. Han sitter inte och påtar 

med stulna halvautomatiska vapen. Det gör möjligen enstaka, mentalt vilsekomna personer 

och sådana har samhället alltid haft svårt att värja sig emot. 

Ett förbud mot legala halvautomatiska vapen skulle därför vara verkningslöst mot terror och 

kriminalitet. En konfiskation av dessa vapen skulle vara ett orimligt ingrepp mot individen 

och strida mot ett antal rättsprinciper.  EU-kommissionen borde i stället fokusera på förslag, 

som kan kartlägga och begränsa den illegala vapenhandeln. Det är den som förser terrorister 

och kriminella med helautomatiska vapen. 

 

Förbud mot att via radannons, nätet eller telefon handla med licensbelagda vapen 

 

För att köpa ett vapen i Sverige krävs tillstånd från polisen. Innan licens utfärdas görs en 

prövning av personen i fråga. Man kan inte heller sälja ett vapen legalt utan att visa vem som 

köper det. Därför är det inte rimligt att tro, att förbud mot denna typ av försäljning skulle 

minska utbudet av illegala vapen. En potentiell terrorist letar inte efter vapen bland 

radannonser eller på Blocket. Ett förbud skulle också göra att professionella vapenhandlare 

fick någon form av monopol, vilket skulle inverka prisdrivande. Distansförsäljning är också 

med tanke på geografiska avstånd i Sverige av praktiska skäl praktiskt. 

EU-kommissionens förslag bör i denna del avvisas. 

 

Obligatoriska läkarkontroller och 5-åriga licenser 

 

 

EU-kommissionen tycks utgå ifrån att innehavare av vapenlicenser är latent sinnesrubbade. 

Man tycks också tro, att en läkare efter 5 år skulle kunna uppdaga, om en licenshavare börjat 

umgås med tankar på att bli terrorist eller grovt kriminell. Vad ska läkaren i så fall göra? Dra 

in vederbörandes vapenlicens? Beslagta hans vapen? Föranstalta om psykiatrisk tvångsvård? 

Skulle antalet terrorbrott i Europa minska genom sådana åtgärder? 



I praktiken är det svårt att förutse när en psykisk sjukdom kan komma att bryta ut. Det är lika 

svårt att förutspå när eller hur en allvarlig personlighetsstörning kan ta sig uttryck i form av 

terror eller kriminalitet. Kombinationen av obligatoriska läkarkontroller och tidsbegränsade 

licenser skulle innebära en orimlig belastning för både individer och myndigheter. En 

rutinmässig läkarundersökning -även en regelrätt sinnesundersökning av alla som söker 

licens–kan inte sålla agnarna från vetet i detta avseende.  

Det är i stället en rapporteringsskyldighet kring medicinska problem och sociala 

beteenderubbningar, som måste ligga till grund för indragning av vapenlicenser. Samma sak 

gäller körkort. Ett sådant system finns redan i Sverige, men det skulle beträffande den 

medicinska delen kunna skärpas upp. Polis och andra sociala myndigheter ser idag till, att ett 

stort antal vapenlicenser (och körkort) årligen dras in beroende på att det uppenbarats 

brister i licensinnehavarens omdöme och beteende.  Denna tillsyn och rapportering måste 

ske kontinuerligt och kan inte tillgodoses genom varken enstaka läkarkontroller eller 

tidsbegränsade licenser. Det är dessutom inte rimligt att tro, att terrorister och grovt 

kriminella rekryteras bland innehavare av vapenlicenser. Merparten av dessa brottslingar 

har en annan bakgrund.  

EU-kommissionens förslag bör i denna del tillbakavisas. 
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