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Information om polisens besiktningar av skjutbanor
Inom flera polisregioner, främst i norr, har polisen inte genomfört de besiktningar
av skjutbanor som de ska göra vart 5:e år. Detta har medfört att när tillståndstiden
gått ut har banorna fått skjutförbud. Under året har även de akustiska
markeringssystemen givit rikoschett uppåt enligt polisens besiktningar vilket de
inte gjort tidigare år.
Anledningen till uteblivna besiktningar är främst att man sagt upp de civila
förordnade besiktningsmän man tidigare haft för att från 2020 ha poliser som
genomför besiktning av skjutbanor. Polisen har inte utbildat tillräckligt antal
poliser som kunnat besikta skjutbanor vilket har inneburit att en del banor ej
blivit besiktade. Denna utbildning skulle ske under 2020 men detta har inte gjorts
p.g.a. Covid 19.
I de fyra nordligaste länen samt norra Dalarna som främst är berörda har många
besiktningar inte genomförts som skulle genomföras 2020, i Dalarna även 2019.
Detta har medfört att banorna har fått skjutförbud trots att det är polisen som inte
gjort vad de ska.
Skrivelser har gjorts i juni från Jägareförbunden i dessa län om att
polismyndigheten ska göra en smidig och snabb lösning på detta problem.
Svenska Jägareförbundet har också haft kontakter med polisen nationellt om detta
och även gjort skrivelse till dem om att lösa detta.
Förbundet har poängterat att problemet nu är akut då jägarna måste träna inför
jakten och detta flera gånger och älgjakten startar den 7 september i dessa
områden. Ska en etiskt försvarbar jakt kunna genomföras behöver jägarna träna
inför jakten. Jaktlagstiftningen säger att en jägare ska vara väl förberedd inför
jakten med att bl.a. skottställa sitt vapen. Detta försvåras avsevärt att kunna
genomföras på ett säkert sätt då det inte finns besiktade banor i sin geografiska
närhet. Det kan genomföras på sin jaktmark men många jägare har långt dit så det
blir praktiskt mycket svårt eller har inte en säker plats att vara på.
När förbundet både skriftligt och muntligt varit i kontakt med de ansvariga inom
polisen har de inte befogenhet att fatta beslut om en förlängning utan besiktning.
Polisen menar att en besiktning måste göras och de har gett banorna möjlighet till
en egenkontroll med bilder på banan som sänds in till dem. På detta material kan
de då godkänna eller underkänna banorna för fortsatt skjutning i ett år.
En uppenbar risk är att jägarna som letar reda på en bana som är besiktad där man
får skjuta kommer till en skjutbana med för många jägare i dessa Covid 19 tider.
Detta kan leda till att banan vid dessa tillfällen måste stänga om det är fler än 50
personer där samtidigt.
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Svenska Jägareförbundet har föreslagit att i första hand förlängning av tillstånden
till skjutbanorna och i andra hand att genomföra besiktningen med egenkontroller
med bifogade bilder som banorna sänder in. Detta måste ske mycket skyndsamt
och att tillstånden ges för hela 2021. Nu har polisen beslutat sig för det sista
alternativet.
Polisen har på sin hemsida gått ut med information till skjutbanor som skulle
blivit besiktade i år men inte blivit på sin hemsida. Har Ni inte fått detta så finns
det på denna länk https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/augusti/ansok-om-tillstandfor-din-skyttebana/

Om Ni inte gjort egenkontrollen är det viktigt är att Ni så snart som möjligt.
Det som polisen ser som viktiga delar är skyltning, mjukhet i kulfång (kunna
tryckas in 50 cm med spetsig 1 cm grov stålkäpp) och att det inte är någon
vegetation i kulfånget. Andra viktiga delar är att sidobländet (hornsträckan) vid
sidan av den del som älgen syns inte har rikoschetterande material framme. I
SäkB 2025 finns en tabell under 4.5.1 med material som är godkänt. I de fall man
har ett genomskjutbart plank beräknas det 22 grader rikoschett uppåt som ska gå i
kulfånget.
Akustiska markeringssystem
Det finns akustiska markeringssystem på ca 400 älgskyttebanor i Sverige. Vid
årets besiktningar av polisen har de sagt att de kan de ge upphov till rikoschett
uppåt, vilket de inte gjort tidigare år. Det är den lodräta stolpen som ger det
menade polisen. Detta medförde att banorna skulle behöva höja kulfånget med 12 meter till en kostnad på 100 – 200 000 kr per bana.
Jägareförbundet har efter många kontakter med polisen fått dem att gå med på att
de lodräta limmade stolparna inte ger rikoschett uppåt. Detta innebär nu att
polisens besiktningar ska beräkna kulfånget efter att dessa tavelställ inte ger
rikoschett på 22 grader uppåt.

Har Ni funderingar om detta med besiktningar av banor så hör av Er till
undertecknad.
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