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Kommissionens meddelande gällande skjutvapen 
 
 
Bästa Cecilia Malmström, 
  
Vi skriver till dig å vägnar av Svenska Jägareförbundets och 
Skyttesportförbundets ca 230 000 medlemmar med anledning av kommissionens 
kommande meddelande om vapenrelaterade brott. Våra organisationer stöder till 
fullo kraftfulla åtgärder mot illegala skjutvapen. Dessa åtgärder får dock inte leda 
till att det införs ogrundade inskränkningar för de människor som äger legala 
skjutvapen. 
 
Det har kommit till vår kännedom att du de senaste månaderna tagit ett flertal 
initiativ relaterade till skjutvapen. Dessa initiativ verkar vara baserade på ditt 
uttalande om att ”Legally owned firearms in the EU continue to feed the illegal 

market”. Vi har också noterat att ett internetbaserat samråd genomförts tidigare i 
år där ett flertal frågor kring vapendirektivet och legalt vapeninnehav togs upp. 
Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt har även gjort en intervju med er 
medarbetare där det framkom information om avsikten att introducera 
restriktioner gällande halvautomatiska skjutvapen, införande av obligatoriska 
mentaltest och EU-regler för förvaring av skjutvapen. Vi antar därför att det är din 
avsikt att inkludera dessa element i det kommande kommissionsmeddelandet. 
 
Vi vill understryka att vi inte delar uppfattningen att legala skjutvapen hamnar på 
den illegala markanden på det sätt som ni vill göra gällande. Om man tar Sverige 
som exempel så finns det inga studier som skulle visa att legala skjutvapen 
hamnar på den illegala marknaden. Tvärtom visar de studier som finns på raka 
motsatsen (t.ex Erik Lakomaa 2012 ”Safe Storage and Thefts of Firearms in 

Sweden: An Empirical Study”, Handelshögskolan i Stockholm). En av 
huvudanledningarna är att legala vapen inte är intressanta för brottslingar. Det 
vore därför mycket olyckligt och skulle strida mot gängse EU-rättsliga principer – 
däribland proportionalitetsprincipen – ifall ytterligare restriktioner skulle införas 
för lagligt vapeninnehav när det egentliga problemet ligger i otillräckliga 
gränskontroller och bristanden prioriteringar från polisens sida. I det avseendet är 
Göteborg ett bra exempel. 
 



                            

Vi vill även hävda att vapendirektivet som det är skrivet idag fungerar 
tillfredsställande och inte behöver ändras. Det fastställer strikta krav som alla EU 
länder måste följa. Dessutom tillåter direktivet att ytterligare nationella 
restriktioner kan införas. Dessa restriktioner för lagligt vapeninnehav fungerar väl 
idag och vi kan inte se några belägg för att ytterligare restriktioner på EU-nivå 
skulle leda till någon förbättring när det gäller att hantera situationen med illegala 
vapen. Om ni har belägg för att det finns ett starkt samband mellan legala och 
illegala vapen så tar vi gärna del av dem. 
 
Om det är kommissionens åsikt att en del av medlemsstaterna inte respekterar 
vapendirektivets innehåll, tycker vi det vore bättre att vidta åtgärder mot dessa 
länder, istället för att öppna upp direktivet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
med parlamentet och rådet där den politiska utgången dessutom svårligen kan 
förutses.  
 
Vi vill även hänvisa till en nyligen publicerad debattartikel i Svenska Dagbladet 
som väl illustrerar våra farhågor: 
 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hindra-legala-vapen-inget-medel-mot-
skjutningar_8609122.svd 
  
Vi är uppriktigt bekymrade över de signaler som når oss gällande kommissionens 
planer på ytterligare restriktioner för legalt vapeninnehav och uppmanar er att ta 
våra farhågor i beaktande. 
  
Med vänlig hälsning 

 
Bo Sköld 
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet 
 

 
Mikael Jansson 
Generalsekreterare Svenska Skyttesportförbundet 

 


