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EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv 

 

Från skytteföreningen Västsvenska Dynamiker 
Nedan beskrivs föreningens inställning till några av de punkter som läggs fram i EU kommissionens 

förslag till nytt vapendirektiv.  

Vilka är vi 

Västsvenska Dynamiker är en skytteförening med ca 90 medlemmar som bedriver sportskytte inom 

Svenska Dynamiska Sportskytte Förbundet (internationellt kallat International Practical Shooting 

Confederation).  Föreningens verksamhet sträcker sig över de tre olika skyttedisciplinerna som finns 

inom förbundets verksamhet. Detta är dynamiskt skytte med Pistol, Hagel eller Gevär.  

Föreningens medlemmar är spridda över Västra Götaland och vi har både män och kvinnor i 

åldersspannet från 18 år upp till 70 år som representerar föreningen på tävlingar. Verksamheten 

bedrivs som utbildnings, tränings samt tävlingsverksamhet där våra medlemmar är mycket aktiva 

tävlingsskyttar på nationella och internationella tävlingar upp till högsta elitnivå. T.ex. har föreningen 

representanter i flertalet landslag i skyttedisciplinerna Pistol, Hagel och Gevär. Föreningen är även en 

mycket aktiv arrangör av internationella tävlingar. Tävlingarna är väl besökta av skyttar från hela 

Europa. Vår senaste gevärstävling hade tävlande från Danmark, Finland, Norge, Spanien, Tyskland, 

Nederländerna, Polen och Ryssland. Vi har under åren arrangerat både Svenska och Nordiska 

mästerskap. Under 2016 har vi fått förtroendet att arrangera Svenska Mästerskapen i dynamiskt 

gevär och vi har redan idag skyttar från 13 nationer anmälda till vår tävling däribland skyttar från 

många europeiska nationer samt skyttar från USA, Ryssland, Sydafrika och Filippinerna. För vår 

förening är utbytet mellan skyttar från olika nationer den stora tillfredställelsen.  

Övergripande om utredningen 

Västsvenska Dynamiker har tagit del av utredningen både i original text från EU kommissionen (på 

Engelska) samt den svenska översättningen utgiven från Justitiedepartementet. Det är vår 

övertygelse att om förslaget går igenom får det drastiska följder för vår förenings verksamhet och 

troligtvis tar död på det mesta av den omfattande verksamhet och sportutövning Svenska Dynamiska 

Sportskytteförbundet bedriver. Det är också vår övertygelse att förslaget inte kommer att påverka 

möjligheten att förhindra kommande terrorattentat eller minska tillgången till illegala vapen 

och/eller tillgången till ammunition för dessa. Förslaget kommer inte underlätta den fria rörligheten 

inom EU för jägare och sportskyttar utan snarare tvärt om. Då detta är ett väl definierat mål med 

utredningen finner vi det anmärkningsvärt att åtgärderna snarast kommer få motsatt verkan.  

Vi anser att möjligheten att utföra våra skyttegrenar i stort sett kommer stoppas eller försvåras 

drastiskt vid ett införande av nuvarande förslag. Vi yrkar därför att förslaget skall stoppas och/eller 

omarbetas. Vi yrkar också på att en konsekvensanalys görs där de faktiska konsekvenserna 

analyseras innan nytt förslag eventuellt tas fram. 
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Vi föreslår att förslaget avslås pga följande orsaker: 

1. Avsaknad av konsekvensanalys 

EU kommissionen/förslagsställarna har inte genomfört någon konsekvensanalys av vad införande av 

förslaget kommer innebära. Detta är högst anmärkningsvärt och inte acceptabelt när det får sådan 

massiv påverkan på ett stort antal medborgare, föreningar och jaktutövare. Införandet kommer 

sannolikt även belasta polismyndighet och sjukvårdsorganisation drastiskt. En konsekvensanalys 

borde självklart varit en naturlig del i förslaget eller i förarbetet av förslaget. 

2. Mentaltester av vapenägare 

Det är enligt vårt menande inte möjligt att via ett vanligt läkarbesök/validering av psykolog avgöra 

om en person är lämplig som vapeninnehavare eller inte. Obligatoriska läkarkontroller för personer 

som ansöker om vapenlicens är heller inte ekonomiskt försvarbart eller genomförbart ur ett 

resursperspektiv för sjukvården.  

3. Vapenlicenser förfaller efter fem år 

Införande av 5 års licenser för alla vapentyper är ett slag i luften vad gäller att komma åt illegala 

vapen som används av terrornätverk. Detta förslag ökar endast den administrativa belastningen på 

vår polismyndighet som redan idag har resursproblem vad gäller hantering av vapenlicensärenden. 

Detta utmynnar redan idag i oproportionerligt långa handläggningstider. Skall ytterligare (förutom 

handeldvapen) vapenlicensansökningar hanteras på detta sätt anser vi att ärendetiden för 

licensansökan kommer att drabbas svårt och polismyndighetens möjligheter att hantera sitt uppdrag 

kommer att kollapsa eller kräva omfattande resursallokering för tillståndsmyndigheten. 

4. Förbjuda och konfiskera halvautomatiska skjutvapen  

Förbud för vissa halvautomatiska vapentyper är inte acceptabelt. Då formuleringarna i förslaget är 

luddigt och inte definierade på ett tydligt sätt så att man förstår vilka vapen som åsyftas kan 

implementeringen enligt nuvarande formulering få till följd att i stort sett all verksamhet inom 

Svenska Dynamiska Sportskytte Förbundets verksamhet och således vår förenings verksamhet dör ut. 

T.ex. används formuleringen ”Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med 

automatisk  mekanism”.  Detta sätt att beskriva en vapentyp är subjektivt och det är inte möjligt att 

avgöra vilka vapen som på detta sätt åsyftas. Att med hjälp av utseende avgöra ett vapens lämplighet 

känns inte som en seriös bedömning utan visar snarare på en ”känslomässigt” ställningstagande mot 

vapentyper. Vid ett införande av förslaget kommer även ett stort antal skyttegrenar inom andra 

skytteförbund såsom, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesport Förbundet samt Svenska 

Mångkampsförbundet påverkas drastiskt och reduceras. 

5. Likställa ”annonstorg” med vapenhandlare  

Förbud mot distansavtal för skjutvapen är en åtgärd som känns ogenomtänkt och knappast möjlig att 

genomföra/hantera. Likt många andra sporter så handlar vi mycket tävlingsutrustning på distans och 

även mellan varandra via olika annonsforum. I Sverige utgör detta inget problem eftersom 

polismyndigheten alltid är involverade vid distanshandel med licenspliktiga delar. Att förbjuda fri 

handel via internet/mail/telefon av lagliga varor mellan privatpersoner som har laglig rätt att hantera 

och äga vapen synes som ett mycket konstigt sätt att komma åt terroristverksamhet. Det är inte 

personer som har laglig rätt att inneha vapen, vapendelar och ammunition som införskaffar illegala 

vapen för terroristverksamhet.  Att också kriminalisera ett försäljningssätt av legala vapen och legalt 



ägd ammunition istället för att fokusera på åtkomsten av illegal handel av illegala vapen känns som 

ett slag i luften och helt fel fokus. 

 

I övriga punkter i förslaget instämmer Västsvenska Dynamiker med remissvar från vårt förbund 

Svenska Dynamiska Sportskytte Förbundet 

 

På uppdrag 

Björn Svensson och Niklas Arabäck 

Styrelsen Västsvenska Dynamiker 

 

 


