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Remiss av EU-kommissionens förslag till 

skjutvapenförordning (omarbetning) 

Svenska jägareförbundet (”förbundet”) har följande synpunkter. 

Förbundet avstyrker förslaget att stryka följande text ur Artikel 9.1.b (föreslagen ny 

Artikel 17.1.b): 

Jägare och tävlingsskyttar får, när de lämnar unionens tullområde via den medlemsstat 

där de är bosatta, istället för ett europeiskt skjutvapenpass välja att visa upp annan 

handling som betraktas som giltig för detta ändamål av de berörda myndigheterna i den 

medlemsstaten.  

Det europeiska skjutvapenpasset är inget tillstånd att inneha vapen utan är endast ett 

bevis på att innehavaren har tillstånd att inneha skjutvapen i den medlemsstat där man är 

bosatt. Det föreligger ingen skyldighet att skaffa ett europeiskt skjutvapenpass 

exempelvis i Sverige, utan det är tillståndsbeviset som utfärdas av Polismyndigheten som 

gäller. Om en jägare vill resa till ett land utanför EU med sitt vapen och jaga föreligger 

då ingen anledning att införskaffa ett europeiskt skjutvapenpass. En svensk jägare är 

alltid skyldig att medföra sitt tillståndsbevis från Polismyndigheten och så även 

exempelvis vid en resa utanför EU. Att införa ett krav på att införskaffa ett europeiskt 

skjutvapenpass bara för att en jägare vill resa till ett land utanför EU är inte rimligt eller 

lämpligt. Det måste anses fullt tillräckligt med det svenska tillståndsbeviset.  

Den text som idag står i förordningen bör därför kvarstå för att förtydliga att så är fallet. 

Om texten tas bort kan förordningen tolkas motsatsvis. Texten bör dock ändras så att 

ordet tävlingsskyttar ändras mot ordet målskyttar, enlighet med de ändringar som skett i 

EU:s vapendirektiv.  
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Förbundet tillstyrker förslaget till ny Artikel 10. Förslaget tydliggör att medlemsstaterna 

inte kan införa någon form av nationellt importtillstånd för tillfällig införsel och import 

för resande från länder utanför EU till ett land inom EU. Detta innebär att Sverige måste 

upphöra med sitt regelverk som kräver så kallat införseltillstånd för exempelvis jägare 

som reser till Sverige från länder utanför EU så länge de uppfyller kraven i förordningen 

om att medföra exempelvis inbjudan till jakt och maximal mängd ammunition. Texten 

bör dock ändras så att ordet tävlingsskyttar ändras mot ordet målskyttar, enlighet med de 

ändringar som skett i EU:s vapendirektiv, samt att ordet tävlingsskytteutövning ändras till 

skytteutövning. Det kan ju vara så att en målskytt vill delta i ett träningsläger och ingen 

tävling, vilket måste anses rimligt. 

Förbundet kräver i konsekvens med vad som anges ovan angående Artikel 10 att 

Sverige även upphör med sitt regelverk som kräver införseltillstånd för jägare och 

målskyttar som reser till Sverige från andra länder inom EU så länge de uppfyller kraven 

i förordningen. Det är inte rimligt om resande till Sverige från länder utanför EU skulle 

behandlas mer fördelaktigt än resande från andra länder inom EU. 

Frågan om resor med vapen mellan länder inom EU regleras inte i den aktuella 

förordningen utan i EU:s vapendirektiv 2021/555 och Sverige har som i princip numera 

enda land i EU vägrat att följa kraven i vapendirektivet. Vapendirektivet är ett 

minimidirektiv, utom på en enda punkt och det är just erkännandet av det europeiska 

skjutvapenpasset tillsammans med exempelvis en inbjudan till jakt, som giltiga 

resehandlingar för jägare inom EU. Se direktiv (EU) 2021/555 Artikel 3 som hänvisar till 

Artikel 17.2.  

Det är förbundets bestämda uppfattning att Sverige skyndsamt måste ändra lagstiftningen 

så att kraven i vapendirektivet uppfylls i denna del. Polismyndighetens motstånd mot 

denna ändring är inte relevant eftersom Tullverket får uppgifter om alla vapen som förs 

in tillfälligt till Sverige i enlighet andra regler. Någon dubbelreglering av tillfällig 

införsel av vapen behövs inte utan dessa myndigheter måste kunna samarbeta som man 

gör inom övriga EU.  

I övrigt har förbundet inga synpunkter. 

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET 

 

Dag Lidén   Ola Wälimaa 

Generalsekreterare  Förbundsjurist 


