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Europeiskt skjutvapenpass 

Originalhandlingen Europeiskt skjutvapenpass ska inte skickas in vid ansökan om 

införseltillstånd. Den ska istället skannas och skickas in med övriga ansökningshand-

lingar. 

Inbjudare till jakt/kontaktperson 

På dokumentet ”Inbjudan till jakt” ska endast den person som är ansvarig för besöket 

stå som kontaktperson. Det ska vara en person som ”fysiskt” befinner sig där jakten 

ska bedrivas, alltså inte den som till exempel ordnar jaktresor i Sverige från utlandet 

och själv inte är närvarande vid besöket.  

Det händer ofta att hänvisning sker till flera personer, som till exempel inbjudare, 

markägare, jaktansvarig eller annan person som agerar mellanhand i kontakten med 

polisen. Detta gör att hanteringen blir krånglig och tidskrävande och det finns ingen 

tydligt utsedd kontaktperson som polisen kan nå vid behov.  

Vapen som ämnas införas för jakt ska vara godkända i Sverige 

Du som jaktvärd bör se till att den/de gäster du bjuder in för jakt endast ansöker om 

införsel av vapen som är godkända för jakt enligt svensk lagstiftning och Naturvårds-

verkets regler. På så sätt slipper vi onödiga avslag på inkomna ansökningar och där-

med utdragna handläggningstider.  

Personnummer på inbjudare/jaktvärd 

Polisen gör alltid en registerslagning på inbjudare/jaktvärd för att förhindra att perso-

ner som bjuder in till jakt inte själva förekommer i ärenden som vapenbrott eller lik-

nande. Skriv därför ditt personnummer i inbjudan.  

 
 
 
 
 


