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Remiss av betänkandet EU:s vapendirektiv — genomförande av 2017
àrs ändringsdirektiv pa miniminivà (SOU 2022:62)

Svenska jagareforbundet (“förbundet”) har fOljande Overgnpande och huvudsakliga synpunkter.

• FOrbundet är av uppfattningen att 2017 Ars andringsdirektiv till EU:s vapendirektiv ska
implementeras pa ett sà lite ingripande sätt som möjligt sâ jagare och skyttar inte drabbas i
onOdan av restriktioner som fOrsvârar jakt och skytte. Samtliga mOjliga undantag bOr tillampas
och tolkningen av direktivet bör goras sâ formânligt som mojligt.

• FOrbundet vidhàller sina synpunkter som framfOrdes i remissvar den 19 april 2018 Over Ds
2018:1 samt 23 augusti 2019 angàende promemorian Reglering av vapenmagasin.

• Förbundet är principielit emot en reglering av vapenmagasin, vilket framförts tidigare i
samband med forslag att reglera dessa sàval nationelit mom Sverige som mom ramen for
processen när EU beslutade om andringsdirektivet 2017, eftersorn det gAr emot strukturen i
var vapenlagstiftning att enbart reglera de delar av ett vapen som är absolut nodvandiga for
vapnets funktion, sâ kallade vitala vapendelar.

• FOrbundet erkänner emellertid att EU faktiskt har beslutat om en viss reglering av
vapenmagasin. Det gâr inte att förneka att beslut tagits mom EU som kraver en reglering av
vapenmagasin (magasin av en viss storlek - mer an 10 for gevar och mer an 20 fOr
enhandsvapen och endast for halvautomatiska skjutvapen fOr centralantänd ammunition) och
att Sverige är bundna av detta. Synpunkter som egentligen handlar orn hur 2017 ârs
andringsdirektiv borde ha utformats kan inte beaktas i den nu aktuella nationella processen.

• FOrbundet bar noterat att utredaren presenterat ett antal reviderade förslag jämfOrt med
prop. 2020/21:42, helt i enlighet med synpunkter förbundet framfOrt under
lagstiftningsprocessens gAng i olika sammanhang. For att fOrslaget ska uppfylla kravet pA en
minimiimplementering av 2017 Ars andringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, behOver dock
vapenmagasin till helautomatiska skjutvapen exkluderas frAn regleringen, vilket ocksA
utredaren anger pA s. 166.

• FOrbundet accepterar därfOr en reglering av “stora” vapenmagasin enligt vad som anges
ovan som innebär att den som har tilistAnd att inneha ett halvautomatiskt skjutvapen förjakt,
tnilskvtte eller samling även fAr inneha (och anvanda) sAdana magasin som passar till vapnet,
utan krav pA ytterligare separata anvandningstillstAnd fOr magasinen utOver tillstAndet att
inneha vapnet. FOrbundet noterar sarskilt utredarens fOrslag om att inte infOra forvaringskrav
pA vapenmagasin som positivt. Forbundet noterar vidare att jägare endast undantagsvis kan
komma att omfattas av regleringen eftersom de halvautomatiska kulgevar som tillAts for jakt
(som är de enda jaktvapen som skulle omfattas av regleringen) enhigt NaturvArdsverkets
föreskrifter endast fAr laddas med hogst 5 patroner. Enligt förbundets skyttereglemente fAr
endast sAdana skjutvapen som uppfyller NaturvArdsverkets krav fOr jakt användas mom var
verksamhet. SAledes kan endast den jägare som viii ovningsskjuta rent privat med sitt
halvautomatiska kuigevar fOr centralantända patroner, i kombination med ett magasin om mer
an 10 patroner, omfattas av den nya regleringen. Och om innehavstillstAndet till själva vapnet
ger denne jagare (eller en tavlingsskytt som innehar niotsvarande vapentyp) en sAdan
mOjlighet sA mAste det anses som den minst mngripande losningen att implementera 2017 Ar
ändringsdirektiv.
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Förbundet har i ovrigt följande detaijerade synpunkter pA remitterat forslag.

• Forbundet tilistyrker utredarens samtliga forslag i kapitel 5.
• Forbundet tilistyrker utredarens forslag i kapitci 7, utom delar av forslagen i kapitel 7.3.7. En

mojlighet att erhAlla undantag frAn skyldigheten att marka vapen som har ett sarskilt stort
historiskt varde är nodvandigt for att uppfylla kravet pA en minimiimplementering av 2017 Ar
andringsdirektiv och förbundet är därfOr positiv i grunden till forslaget. FOrbundet ifrAgasatter
dock att Polismyndighetens beslut ska galla omedelbart om inget annat beslutas. Om en
vapendel marks, sA kan ju inte en senare domstolsprocess andra detta eftersom markningen är
irreversibel och i sA fall redan förstOrt vapendelens värde. Mojligheten att overklaga
Polismyndighetens beslut blir dA mer teoretisk an praktisk eftersom mojligheten att erhAlla
inhibition av beslutet är starkt begransad.

• FOrbundet har inga andra kommentarer till utredarens forslag i kapitel 8, annat an vad som
redogors ovan under overgripande och huvudsakliga synpunkter.

Ovriga forslag i kapitel 9-12 berör primart andra an förbundet och jagarna och fOrbundet har därfOr
inga invandningar mot det remitterade forsiaget i dessa delar.

I ovrigt ser fOrbundet fram emot en utökad vapengarderob samt införande av vapengarderob for
vissa separata tillstàndspliktiga vapendelar, erkännande av EU:s vapenpass, automatiserat
beslutsfbrfarande i vapenlicensarenden, definition av och andring av begreppet synnerliga skäl,
samt ändrad reglering av instickspipor. I dessa avseenden hänvisar förbundet till sin skrivelse daterad
22 mars 2016 om andringar i vapenlagstiftningen, remissvar den 19 april 2018 over Ds 2018:1, samt
remissvar den 5 oktober 2018 over Ds 20 18:30. Förbundet anser att det är av stor vikt att fOrslag
om dessa positiva forandringar i vapenlagstiftningen presenteras och beslutas under
innevarande mandatperiod.

Dessutom máste regeringen tillse att Polismyndighetens handlaggningstider i vapenärenden pa
kort sikt kommer ner i acceptabla nivàer, samt utreder fràgan om vilken myndighet som bOr
hantera dessa frAgor I framtiden.
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