
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3) 
Dnr POA-551-3036/06 
Rikspolisstyrelsen har hemställt om Svenska Jägareförbundets synpunkter på förslag till 
föreskrifter och allmänna råd rörande tillstånd att inneha ljuddämpare och för-bundet anför 
med anledning härav följande. 
1 §, allmänna råd 
Av andra meningen framgår att tillstånd kan meddelas till innehav av en ljuddämpare avsedd 
för flera vapen. Innebörden uppfattas som oklar, eftersom ordet kan anses kunna ha olika 
betydelse. Dels synes kunna avses kan (såsom enda möjlighet / endast), dels kan (såsom en 
möjlighet).  
Det torde knappast vara möjligt att använda samma ljuddämpare till ett finkalibrigt kulvapen 
avsett för ammunition i klass 2 och till ett grovkalibrigt avsett för klass 1.  
En jägare som önskar ljuddämpa två eller flera kulvapen bör därmed rimligen kunna meddelas 
tillstånd att inneha mer än en ljuddämpare. Såväl de tekniska som praktiska förutsättningarna 
för effektiv ljuddämpning bör således vara avgörande för om en sökande skall anses ha behov 
av en eller flera dämpare. Meningen bör justeras så att detta klart framgår. 
  
2 §, allmänna råd, fjärde meningen 
Meningens inledning bör, i konsekvens med 1 §, ändras enligt följande. 
”Tillstånd till innehav av ljuddämpare för gevär avsedda för patroner i klass 4 bör …” 
2 §, allmänna råd, andra stycket 
Av stycket framgår att tillstånd att inneha ljuddämpare för att förebygga hörselskador bör 
begränsas till att gälla i kombination med de kulgevär avsedda för jakt som anges i 1 §. För 
innehav av ljuddämpare för andra gevär som innehas för jaktändamål – kul-gevär avsedda för 
patroner i klasserna 3 och 4 samt hagelgevär – krävs, enligt 2 §, andra skäl än förebyggande 
av hörselskador. Av rubriken framgår att de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden 
avses gälla ljuddämpare för jaktvapen och som jaktvapen rubriceras – jfr. 2 kap. 3 § 1 och 5 § 
1 vapenförordningen – även för jakt tillåtna enhandsvapen. Möjligheten att meddela 
innehavstillstånd är i och för sig tydligt begränsad till gevär, men trots att så är fallet bör 
övervägas att i de allmänna råden anvisa vad som bör gälla beträffande enhandsvapen för jakt.  
2 §, allmänna råd, tredje stycket 
Upplysningen om att ljuddämparförsedda skjutvapen får användas även för mål-skjutning har 
förts in i de allmänna råden till 2 §. Detta kan uppfattas som att endast andra gevär får komma 
till sådan användning. Rimligtvis avses möjligheten vara generell och gälla även gevär 
avsedda för patroner i klasserna 1 och 2. Motsvarande upplysning bör därför lämnas i de 
allmänna råden till 1 §.  
Möjligheten att meddela innehavstillstånd för ljuddämpare är enligt såväl 1 § som  
2 § begränsad till gevär. Det framstår därför som lämpligt att byta ordet skjutvapen mot gevär. 
Därutöver bör förtydligas att gevär, i kombination med ljuddämpare, får användas även vid 
målskjutning.  
 
SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET 
  
Håkan Weberyd 
Sf Generalsekreterare 
 


