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senast november 2023, särskilt när 
det gäller att få bort begrepp som 
”synnerliga skäl”. Flera beklagar 
att utredningen inte har sökt sam-
arbete med skytteorganisationer 
eller andra som har sakkunskap om 
vapen och vapenrelaterad verksam-
het.... Förvisso har tidsbrist spelat 
en viss roll men man kan hoppas 
att den andra delen av utrednings-
uppdraget inkluderar mera av 
samråd än vad som hittills har varit 
fallet. Denna åsikt avspeglas också i 
många remissvar.

Det vore skönt om äntligen 
denna surdeg kunde bli färdigjäst 
och införlivad i lagstiftningen. Att 
detta hade kunnat ske för många 
månader sedan kan inte skyllas på 
den nuvarande regeringen ...

  Gull-Britt Söderström

Så kom den äntligen, SOU 2022:62 
med förslag hur Sverige skulle imple-
mentera det senaste Ändringsdirekti-
vet till EU:s Vapendirektiv. En diger 
lunta på mer än 380 sidor.

Men samtidigt en utredning där 
utredarna hade försökt att analysera 
fram vad som var en absolut mini-
miimplementering mot bakgrund 
av att det mesta redan fanns i svensk 
vapenlagstiftning.

Vi kommer i detta nummer att 
redovisa några synpunkter från de 
olika remissinstanserna, främst såda-
na som har någon kunskap i ämnet, 
dvs skytte-, jägar- och samlarorgani-
sationer.

Många av remissinstanserna har 
som vanligt inte haft några synpunk-
ter helt enkelt för att ämnet inte 
berör deras verksamhetsområden. 
Men varje remiss måste tydligen gå 
ut till ett antal statliga och kommu-
nala instanser för att ge intryck av en 
mera allsidig belysning av remissens 
innehåll.

Tonvikten låg inte oväntat på 
vapenmagasin och märkning och 
utredningen redogjorde för tre olika 
sätt att reglera magasinen men be-
dömde att innehavsreglering var det 
bästa alternativet. De ! esta remissin-
stanserna inklusive SVF delar denna 
uppfattning.

Flera remissinstanser har påpekat 
att utredningen går utöver direktivet 
t.ex. när det gäller helautomatiska 
vapen.

Samtliga tycks vara rörande eniga 
om att man ska utnyttja möjligheten 
till undantag från märkning på ”his-
toriskt intressanta vapen”. En sådan 
märkning skulle minska vapnets vär-
de och knappast ha någon betydelse 
för brottsbekämpningen eftersom 
historiska vapen inte tillhör den arse-
nal som de kriminella föredrar.

Flera remissinstanser har uttryckt 
stort intresse för den fortsatta utred-
ningen, etapp 2 som ska presenteras 

Vi fi nns på Facebook ...
https://sv-se.facebook.com/Sve-
rigesVapenagaresForbund

... och på twitter:
https://twitter.com/svfforbund

Bra advokater med kunskap 
även om vapenlagstiftning:

Advokat Sven Severin
Severin & Carlberg Advokater KB
Gustav Adolfs Torg 8 A
211 39  Malmö
Östermalmsgatan 90
114 59  Stockholm
info@severinadvokater.se

Sebastian Scheiman
Scheiman Advokatbyrå AB
Box 24217,10451 Stockholm 
sebastian@scheimanlaw.se

Christian Nordin
Luterkort Advokatbyrå AB
Stortorget 17, 211 22  Malmö
Tel  0706–397842, 040-103390
christian.nordin@luterkort.se



Jägarnas Riksförbund konstaterar redan inledningsvis 
att de regleringar som krävs enligt Vapendirektivet inte 
kommer att leda till någon ökad kontroll eller minskad 
användning av illegala vapen. All form av reglering på 
det legala vapenägandet har liten eller ingen e� ekt på 
dödligt skjutvapenvåld i grova kriminella kretsar utan 
skapar endast en extra administration av dem  som 
redan i dagsläget har god kontroll över sina vapen. Man 
ställer sig frågande till hela idén med reglering av maga-
sin.

Viktigt är dock att inte historiskt viktiga vapen för 
samlare riskerar att beläggas med en märkning som 
minskar dess värde och historiska betydelse.

Svenska Jägareförbundet betonar återigen att man i 
princip är emot en reglering av vapenmagasin eftersom 
detta går emot strukturen i svensk vapenlagstiftning 
att enbart reglera s.k. vitala vapendelar men man får 
böja sig för att EU har beslutat om en viss reglering av 
vapenmagasin. 

Den som innehar ett halvautomatiskt vapen för jakt 
målskytte eller samling ska således få inneha och använ-
da sådana magasin som passar till vapnet.

Vapen för jakt får ju även användas för målskjutning 
och för detta ändamål kan man behöva ett magasin för 
mer än de högst 5 patroner som Naturvårdsverkets krav 
tillåter.

Man vill även förorda undantag från märkningsskyl-
dighet när det gäller historiskt intressanta vapen..

Svenska Pistolskytteförbundet vidhåller sin tidigare 
uppfattning att reglering av vapenmagasin inte bidrar 
till ökad säkerhet och trygghet i samhället. Man accepe-
rar dock utredningens förslag om innehavsreglering.

I förslaget till reglering tas även helautomatiska va-
pen upp vilket inte innefattas av EU-direktivet.

Polismyndighetens frihet att utforma föreskrifter om 
krav på aktivitet behöver beskäras, med den erfarenhet 
man har från myndighetens reglering för enhandsvapen.

Märkning av historiska skjutvapen (främst för 
samling) bör inte krävas förrän ett eventuellt avslag om 
undantag för märkning kan ha vunnit laga kraft.

Svenska Skyttesportförbundet  kritiserar också försla-
get till reglering av magasin till helautomatiska vapen då 
detta inte omfattas av direktivet. 

Man förordar att den som har tillstånd att inneha ett 
halvautomatiskt skjutvapen för jakt, målskjutning eller 
samling även får inneha och använda sådana magasin 
som passar till vapnet.

Förbundet påpekar också möjligheten till undantag 

för märkning av historiskt viktiga vapen.

Svenska Mångkampsförbundet konstaterar att 
utredningen inte utgör en implementering på mini-
minivå. Förvisso är förslaget mindre restriktivt än de 
implementeringsförslag som tidigare lagts fram men 
det går på avgörande punkter längre än vad som 
krävs enligt direktivet, bl.a. när det gäller magasin. 
Förslagen innebär problem för laglydiga personer, 
handeln och för Försvarsmakten och för med sig en 
betydande rättsosäkerhet.

Förbundet avstyrker förslaget om tillstånd till 
innehav av vissa magasin utan endast användningen 
ska regleras. Undantaget för målskyttar bör använ-
das fullt ut. Man avstyrker också ytterligare restrik-
tioner för innehav av helautomatiska vapen.

Förbundet tillstyrker undantag för märkning av 
historiskt betydelsefulla vapen.

Förbundet avstyrker att Polismyndigheten ska få 
befogenhet att avgöra om kravet på märkning ska 
verkställas innan frågan är slutligt prövad.

Förbundet avstyrker även förslaget att reglera 
vapenmäklare som en från vapenhandel separat 
verksamhet.

Förbundet påpekar också att det måste framgå 
tydligt i lagtext att inga halvautomatiska vapen klas-
sas i Kategori A.

Svenska Svartkruts Skytte Federationen ansluter 
sig till förslaget om användningsreglering. Man kan 
i vapenlagstiftningen lätt de! niera ”målskytt” som 
till skillnad från magasin” går att de! niera entydigt.

Överträdelser behöver enligt direktivet inte kri-
minaliseras, vilket också konstateras av utredning-
en (regleringen omfattar ju bara personer som får 
inneha eller använda vapen). Att om kriminalisering 
av brott mot användarregleringen ändå införs kan 
de hanteras som andra överträdelser av vapenlagen 
- man behöver inte konstruera en ny brottsrubrice-
ring för detta.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet avstyr-
ker förslag om tillståndsplikt för innehav av maga-
sin.

Förbundet tillstyrker undantag för märkning av 
historiskt betydelsefulla vapen.

Förbundet avstyrker förslaget att Polismyndighe-
ten ska få avgöra om vapen är historiskt betydelse-
fulla.

Förbundet avstyrker också förslaget att skärpa 
kraven för innehav av legala helautomatiska vapen. 
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Man föreslår också ett förtydligande att ett till halvauto-
mat konverterat helautomatiskt vapen alltid ska tillhöra 
kategori B när det är utan magasin.

Slutligen avstyrker förbundet förslaget om en särskild 
reglering av vapenmäklare.

Sveriges Riksidrottsförbund påpekar idrottens och 
skyttets stora betydelse för samhället. Regeringens mål 
för politiken för det civila samhället är att villkoren för 
det civila samhället som en central del av demokratin 
ska förbättras. Förbundet vill mot bakgrund av detta un-
derstryka att en ändamålsenligt implementering av 2017 
års vapendirektiv på miniminivå är av vikt och bör göras 
med idrottsrörelsen och det civila samhällets särskilda 
förutsättningar i åtanke. Implementeringen bör i så 
liten omfattning som möjligt påverka idrottsföreningar 
och -utövare negativt, onödig administration och andra 
typer av hinder bör förhindras när det är möjligt.

Göta Vapenhistoriska Sällskap betonar det kulturhis-
toriska arv som vapen av alla typer utgör. Undantag från 
krav på märkning ska utnyttjas. Samlarföreningar som 
har stor kunskap om detta kulturhistoriskt viktiga ämne 
kan medverka. Att kräva att enskilda myndigheter skulle 
ha denna kunskap skulle vara orimligt.

Sällskapet konstaterat att magasin inte är de! nierat. 
Ska då en ensam länk i sönderfallande kulspruteband 
eller kassett för sådant band räknas som magasin?

SVEVAP ansluter sig till användningsregleringen men med 
en del anmärkningar.
Magasin för helautomatska vapen ska inte ingå.
Att även jägare och samlare ska få inneha mer än ett stort 
vapenmagasin (en förmodad felskrivning i texten).
Undantag för märkning av historiskt värdefulla vapen, t.ex. 
sådana som är mer än 50 år gamla eller har tillverkats i 
mindre än 1500 ex.
”Stort historiskt värde” ersättes av ”historiskt värde”.

Stra" sanktionering av innehav av en samling delar som 
går att sätta ihop till ett magasin är rättsosäkert eftersom det 
inte har de! nierats vad som är ett magasin.

Märkning av delar går inte alltid att genomföra. Försö-
ker man stämpla in något på en härdad del går den oftast 
sönder.

Individuell bedömning av vilka vapen som ska undantas 
från märkning kommer inte att fungera. Erforderlig kom-
petens saknas hos Polismyndigheten. Någon instans med 
kunskap bör rådfrågas.

Det är också vanskligt att idag bedöma vad som kommer 
att vara av historiskt intresse i framtiden.

Inspektionen för Strategiska Produkter tillstyrker att 
tillståndskravet avseende yrkesmässig förmedling av skjut-
vapen och ammunition regleras i vapenlagen samt att ett 

undantag för sådan verksamhet införes i Förordningen 
om krigsmateriel. Man anser det positivt att utredningen 
har lämnat närmare förtydliganden rörande kompetens-
fördelningen mellan ISP och Polismyndigheten i dessa 
frågor.

Riksantikvarieämbetet påpekar angående märkning 
av vapen att utredningens bedömning av vad som ska 
utgöra särskilda skäl för undantag är snävt och otydligt 
skrivet om vad som gör ett skjutvapen istoriskt betydel-
sefullt (av särskilt stort historiskt värde). Riksantikvarie-
ämbetet har en plattform ”kulturhistorisk värdering och 
urval” där man listar sådana kriterier t.ex.
- möjlighet till kunskap och förståelse som avser det kul-
turhistoriska informationsinnehållet och dess läsbarhet
- kulturhistorisk helhet som handlar om vad som ! nns 
kvar, dvs graden av ”fullständighet”. Hur mycket har be-
varats från en avgränsad kortare tidsperiod (tidskontext) 
eller från olika skeden i ett längre utvecklingsförlopp 
(processkontext)
- kulturhistorisk relevans som gäller företeelsens roll som 
kännetecknande eller på annat sätt särskilt betydelsefull 
för sin tid  och kontext
Utöver kulturhistoriskt värde ! nns andra skäl som kan 
vara avgörande för huruvida historiska föremål ska 
prioriteras för särskild uppmärksamhet, bevarande och 
förvaltning. Kriterier för bedömning avseende priorite-
ring (urval) är:
- Sällsynthet (företeelsen eller dess värden saknar eller 
har få motsvarigheter i landet eller regionen)
- Hotbild (företeelsen eller dess värden hotas av nedbryt-
ning, igenväxning eller annan negativ förändring)- För-
utsättningar för förvaltning (bl.a. skötsel, materialteknis-
ka förutsättningar.

Dessa kriterier bör vara en utgångspunkt vid bedöm-
ning av ett skjutvapens kulturhistoriska värde och för 
dess vidare hantering samt bör uttolkas i det enskilda 
fallet. Regeringen bör i förordning ge Polismyndigheten 
rätt att meddela föreskrifer om vad som kan utgöra sär-
skilda skäl enligt den föreslagna 2 a kap 8§ vapenlagen. 
Föreskrifterna ska tas fram i samråd med Riksantikvarie-
ämbetet.

Det bör också utredas om den föreslagna bestämmel-
sen i 2 a kap  § lag om ändring i vapenlagen bör hänvisa 
till någon annan s.k. legalde! nition. Det kan vara fråga 
om t.x. föremål enligt Unidroit-konventionen, dvs 7 kap 
2 § kulturmiljölagen och dess bilaga 2 eller till punkt 
§12 d och e i bilagan till kulturmiljöförordningen. Ut-
redningen bör även omfatta om Polismyndigheten, som 
anges ovan, kan erhålla förskriftsrätt om frågan och att 
handläggningen av dessa i så fall bör omfattas av samråd 
med Riksantikvariatämbetet.
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heten som håller i skjutvapnen på gator och torg. Hur sådant 
ska hanteras är inte Föreningens sak att yttra sig över.

Att genom etablering av allt mer komplicerade och över-
byråkratiska regelsystem för legala vapeninnehavare, som be-
står av hundratusentals jägare och skyttar, kommer den typen 
av åtgärder inte att minska det illegala skjutvapenrelaterade 
våldsproblemen i landet vare sig i nutid eller över tid.

Föreningens inställning till remissen.
Sverige är medlem i EU och borde utan dröjsmål, på gott 
och ont, genomföra implementering av EU:s vapendirek-
tiv-genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på fullständig 
miniminuivå utan sidoblickar på äldre lagstiftning och felrik-
tade tankegångar som baserats på tidigare utredningar.
Föreningen inskränker sig till att övergripande yttra sig över 
nedanstående punkter och hänvisar i detaljfrågor till våra 
medlemsorganisationers speci! ka syn på frågor som berör 
deras verksamhet.

7.3 Märkning av skjutvapen
Det ! nns ett antal olika incitament för att märka skjutvapen 
med allt från tillverkningsnummer och olika symboler som 
talar om var och vem som tillverkat eller massproducerat 
vapnet.Vidare olika märkningar och stämplar som veri! erar 
att vapnet genomgått säkerhetstekniska prov, de regiona-
la provhusens identitetsstämplar, kaliberbeteckningar och 
i vissa fall, på lite äldre vapen, maximala laddningsvikter 
och typ av krut vapnet är avsett för (svartkrut eller röksvagt 
krut). Vidare vilka projektilkonstruktioner som beroende på 
vapnets ålder och pipans typ av rä"  ing ska användas för att 
skjuta med det.

Stämplar på en replika slaglåspistol som i original endast ska använda 
svartkrut. Tillverkningsnummer och kaliberbeteckning framgår också.

Sådana typer av märkning har förekommit i hundratals år, 
särskilt för civila vapen där tillverkaren har ett ansvar för att 
vapnet är säkert att skjuta med.

Det ! nns en mycket rikhaltig litteratur när det gäller både 
vapen- och ammunitionsmärkning som kan användas för att 
identi! era även lite äldre men fortfarande allmänt använda 
skjutvapen. Självfallet krävs både insikt och kunskap för att 
snabbt kunna härleda ett vapen även om det är hundra år 
gammalt och fortfarande används för jakt eller målskjutning. 
Att genomföra långtgående krav på att alla förekommande 
vapen, inklusive vissa smådelar, ska förses med en alfanume-
risk eller mekanisk märkning är orealistiskt av både praktiska 
och administrativa skäl.

Om man begränsar sig till civila vapen ! nns det en stor 

Huvudsyftet med det ursprungliga EU-direktivet 91/477/
EEG uppges vara att motverka att skjutvapen missbrukas 
för brottslig verksamhet.

Som ett led i samma syfte och mål har en rad av svens-
ka vapenutredningar resulterat i skärpningar för enskilda, 
legitima jägare och skyttar, handel och industri, ända sedan 
1987. Således under 35 år med ett resultat som till dags 
dato visar på en totalt motsatt e# ekt än den påräknade när 
det gäller skjutvapenrelaterad brottslighet och illegalt vape-
ninnehav.

Redan i 1995 års vapenutredning (SOU 1998:44) ”En 
samlad vapenlagstiftning” sid 66 står att läsa ”Även om 
slutsatsen att de " esta brott som begås med vapenmakt ge-
nomförs med ”legala” vapen ändå är riktig kan detta nog inte 
undanskymma det faktum att den från allmänna samhälleliga 
utgångspunkter farligaste brottsligheten med användning av 
skjutvapen begås av professionella personer.

Det kan bara framhållas att de vapen som anträ$ as vid 
razzior hos de s.k. kriminella mc-gängen för det mesta inte 
torde stå i något register. Den i detta sammanhang något 
nedslående slutsatsen får bli att det är svårt att genom föränd-
ringar i vapenlagstiftningen åstadkomma några signi% kativa 
förändringar ifråga om vad som kan kallas rent kriminellt eller 
professionellt användande av skjutvapen i  brottsligt syfte.

För att genom förändringar i vapenlagstiftningen åstad-
komma någon minskning i övrigt, låt oss i detta sammanhang 
kalla den tillfällighetsrottslighet, torde den enda möjligheten 
vara att - åtminstone på sikt - radikalt minska det antal vapen 
som legalt får % nnas i samhället.” 

Det är uppenbart att våra beslutsfattare i mer än tre decen-
nier av vapenutredningar i sin strävan att försöka hejda eller 
om möjligt minska det eskalerande skjutvapenrelaterade 
våldet i samhället, undviker att ens försöka se de faktiska 
orsakerna till utvecklingen.

Ett skjutvapen är inte farligare än den person som håller 
i det och hans inställning till det allmängiltiga kravet att visa 
hänsyn och respekt för andras människors liv och hälsa - 
oavsett vad eventuella motsättningar mellan individer eller 
grupper kan tänkas handla om.

Att Sverige på relativt kort tid blivit ett farligt land där 
skottlossning i o# entliga miljöer är vanligare än i Las Vegas 
under de olika ma$  agrupperingarnas etablering på 1930-ta-
let ger nästan ett intryck av att det förekommer lågintensiva 
lokala inbördeskrig mellan olika grupperingar. Tyvärr även 
i mindre orter. I det uttryck av vanmakt som präglar 1995 
års vapenutredning ! nns det en detalj som stämmer - inga 
vapenlagar i världen riktade mot legala vapeninnehavare kan 
hindra kriminellas åtkomst av vapen eller få dem att sluta 
använda dem om de saknar nödvändiga mentala spärrar och 
respekt för ett samhälles normala och grundläggande sociala 
struktur. Detta särskilt då sannolikheten att bli anhållen och 
lagförd för grova våldsbrott med skjutvapen är mycket liten.

Det centrala problemet är att det i en organiserad krimi-
nell struktur knappast är den som leder eller styr verksam-

Svenskt Forums analys
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mängd av olika fabrikat runt om i världen som i sin tur, 
i många fall, också tillverkar en rad av olika modeller och 
typer, från pistoler och revolvrar till både långa och korta 
vapen och dessutom i en rad olika kalibrar.

På i princip alla civila serietillverkade och hantverksmäs-
sigt framställda skjutvapen � nns fabrikat, tillverkningsnum-
mer och kaliber (av rena säkerhetsskäl) stämplade på vapnets 
huvuddelar. I Europa � nns sedan gammalt, runt 100 år 
tillbaka, stämplar om säkerhetsprövning och vilket provinsi-
ellt provhus som kontrollerat vapnet.

De polisiära incitamenten är rimligen att försöka hitta en 
ägare till ett vapen som hittas eller beslagtagits. Alternativt 
via register följa ett vapens väg mellan olika länder och kun-
na sakföra eventuella avsteg från gällande regler om överfö-
ring eller import/export.

De förslag som ställs innefattar även märkning av mindre 
ospeci� cerade vapendelar för att upprätta mycket komplice-
rade register kommer självfallet att skapa många arbetstillfäl-
len men den praktiska nyttan vid en brottsutredning är mera 
tveksam och kan innebära en rad tekniska problem.

Ett exempel är pipor avsedda för kulvapen. De är i prak-
tiken en förbrukningsdetalj, särskilt när det gäller vapen för 
målskjutning, men också för jaktvapen.

Inom den hantverksmässiga verksamheten med skjutva-
pen är det orimligt att lagerföra pipor för speci� ka vapen där 
man behöver byta ut en försliten pipa eller byta till en annan 
kaliber.

Tillverkare av pipor tillhandahåller ofta färdiga pipor med 
gänga och patronläge med olika yttre pro� ler i olika kalibrar 
som är standard för ett visst vapenfabrikat. Men lika vanligt 
är pipor med färdiga ytterpro� ler men utan patronläge och 
piplängd och så kallade ”blanks” där pipan har samma ytter-
diameter i båda ändar och är helt obearbetad på utsidan och 
utan gänga och patronläge.

Olika vapenfabrikat har ofta olika gängor i lådans pip-
mutter och då ett pipbyte kräver hantverksmässig tillpassning 
för att spelet mellan patronen och slutstyckets stötbotten av 
säkerhetsskäl måste hållas inom givna toleranser, är det sällen 
en färdig standardpipa med gänga och patronläge avsedd för 
ett visst vapenfabrikat utan vidare bara kan skruvas i vap-
net. Ofta krävs en justering av gänglängden för att skruva 
in pipan djupare i kombination med justering av djupet på 
patronläget.

Var en märkning ska placeras på en utbytespipa för att bli 
synlig, om märkningen måste ske i samband med tillverk-
ningen av pipan, är inte förutsägbart då pipan i de � esta fall 
skruvas in i lådan.

Kan märkningen göras av vapenhantverkaren när pipan är 
färdigmonterad i vapnet är det inga svårigheter om det kan 
ske på traditionellt sätt med si� er- eller bokstavsstansar.
Det är normalt att ett vapens låda och pipan har samma 
tillverkningsnummer när de nytillverkas, men frågan är 
om kravet på märkning av vapnets huvuddelar måste vara 
ursprungliga, även om man måste byta en förslitningsdetalj 
som en pipa eller vill byta till en pipa med en annan kaliber.
Att förslitna pipor skrotas är det normala i en kompetent 
vapenverkstad, men proceduren i samband med register-

hållningen om den nya pipan är försedd med en annan 
alfanumerisk kod gör att märkningskraven kan bli både 
administrativt och praktiskt komplicerade.

Ett liknande förhållande gäller kravet på märkning av 
”smådelar” till skjutvapen, oklart vilka som avses. Gäl-
ler det slutstyckshuvud till vissa modulvapen har vi ett 
problem då de i regel är härdade och inte har så många 
fria ytor för något tillverkningsummer. Möjligtvis genom 
gravyr med en el-penna.

Under alla omständigheter har lösa smådetaljer som 
härrör från ett skjutvapen en mycket liten kriminell poten-
tial om de inte sitter i ett komplett vapen. Samma sak gäller 
en gevärspipa som inte sitter i ett vapen. Den kan bara 
fungera som ett tillhygge för trubbigt våld.

Föreningens uppfattning är att de traditionella meto-
derna för märkning av skjutvapen är fullt tillräckliga för 
att spåra vapnet - om det � nns registrerat hos tillverkaren, 
vapenhandlaren och i slutanvändarens innehavstillstånd.

Det är mycket angeläget att frågan om märkning av 
skjutvapen utöver det normala får en noggrann och syste-
matisk genomlysning både vad avser praktisk nytta, nöd-
vändighet och praktisk möjlighet att genomföra tekniskt.

Vilken modell ett visst vapen har för att tillståndsgivan-
de myndigheter ska kunna bedöma dess användningsom-
råde ligger inom de rimliga kompetenskrav man kan ställa 
på en tillståndsgivande myndighet att både veta eller kunna 
ta reda på eller genom att digitalt studera de uppgifter 
tillverkaren ger.

Frågor som rör vapenmagasin
8.1.1
Det är sedan tidigare känt att rä!  ade kulvapen vid export 
betraktats som krigsmateriel. I praktiken också inkluderan-
de enkelskotts ”salongsgevär” kaliber .22LR.

De � esta för att inte säga alla fabrikat av repetergevär 
med kolvslutningsmekanism i kaliber .22LR har ett löst 
radmagasin då ett fast magasin skulle vara mycket svårt att 
fylla på uppifrån i patronschaktet. Samma förhållande gäl-
ler ju de rak-repeterande gevären som används vid skidskyt-
te. Analogt borde dessa och det stora antal magasin som 
används i verksamheten också betraktas som krigsmateriel, 
precis som vapnet, då de enligt utredaren helt korrekt om-
fattas av vapenlagen.

När det gäller jaktvapen � nns ett antal modeller och 
fabrikat som är utrustade med lösa kryss- eller radmagasin.
En anledning är att tillverkningen blir lite billigare och 
enklare då man slipper att tillverka ett mer arbetskrävande 
underbeslag med magasinsbox och utsvängbar magasin-
sbotten för att kunna plundra vapnet utan att behöva göra 
en mantelrörelse för varje patron.

När det gäller halvautomatiska och pumprepeterande 
kulvapen ligger det, med anledning av vapentypernas kon-
struktion, i sakens natur att man inte kan ha lådan öppen 
för laddning uppifrån. Utan ett löst magasin vore man 
tvungen att peta in patroner genom utkastarporten i sidan 
av lådan. Är det fråga om ett halvautomatiskt vapen blir det 
mycket besvärligare än med ett pumprepeterat vapen att 
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Bgreppet löstagbara vapenmagasin
Utredaren menar, att det i olika sammanhang framförts att 
det bör införas en de" nition av löstagbara vapenmagasin. 
Vidare att magasin som sådana är svåra att de" niera efter-
som ett sådant magasin kan fyllas med ett varierande antal 
patroner beroende på kaliber.

Förvisso kan man stoppa i betydligt % er patroner i 
kaliber 6,35 Browning i ett magasin avsett för 9 millimeter 
Parabellum. Men det går ju inte att skjuta med vapnet.
Skulle hylsans ytterdiameter vid basen ha samma längd som 
patroner med en annan kuldiameter exempelvis 7,65 Para-
bellum skulle magasinet till ett vapen i kaliber 9 millimeter 
Parabellum rymma lika många patroner, men det skulle inte 
gå att skjuta med vapnet. Förvisso kan 7,65 mm patronen 
gå in i ett patronläge för 9 mm dito men att den skulle 
kunna avfyras är tveksamt. Skulle det gå händer sannolikt 
otrevliga saker för skytten och precisionen blir obe" ntlig. 
Tvärtom är det helt omöjligt att mata in en 9 mm patron i 
ett patronläge avsett för 7,65 mm Parabellum.

Foto: Christer Holmgren

Nomenklaturen ”vapenmagasin” är i ett vapentekniskt 
sammanhang att tolka som ett mer eller mindre permanent 
förråd där man förvarar skjutvapen. Annars använder man 
begreppet ett ”löst/lösa magasin” för att skilja dem från 
toppmatade ”fasta magasin” som är integrerade i vapnet.
Föreningen skulle önska att myndigheter generellt i vapen- 
och ammunitionstekniska sammanhang inte tillför egna 
ord eller uttryck utan använder vedertagna fackuttryck när 
det gäller vapen och ammunition samt alltid använder de 
helt unika kaliberbeteckningarna som är homologiserade av 
C.I.P.

Både vapen- och ammunitionstillverkare anger alltid den 
korrekta kaliberbeteckningen som följer C.I.P.s regelverk 
för att det inte ska ske någon förväxling av ammunition vid 
användning av vapnet. Analogt ska ett skjuvapens unika 
kaliberbeteckning anges i tillståndsbevis och alla dokument 
som krävs vid transaktioner, export, import och överföring-
ar.

Det har förekommit försök från Naturvårdsverket i av-
sikt att försöka förenkla identi" eringen av vapen eller admi-
nistrativt arbete genom att försöka översätta homologiserade 
kaliberbeteckningar angivna i engelska tum till metriska 
mått med att ange kulans diameter gånger hylsans längd. 

ladda.
Anledning till att frågan om lösa magasin inte är regle-

rad ligger sannolikt i att det är långsökt att reglera magasin 
av en lång rad av varianter som inte är avpassade för fast-
ställda modeller av militära vapen.

Alla 3 magasinen passar till vapnet och får således innehas.

8.1.2
Man kan på goda grunder anta att en person som avser att 
skjuta mot andra människor med ett halvautomatiskt jakt- 
eller målskjutningsvapen inte skulle få märkbart försämrad 
eldkraft om han har ett magasin med mindre kapacitet än 
tio patroner. Sannolikt är det inte någon större svårighet att 
ska& a magasin till ett illegalt förvärvat vapen än det är att få 
tag i själva vapnet.

Lösa magasin av plåt är känsliga och tål liten yttre 
påverkan för att inte störa en automatisk omladdning. Det 
räcker att tappa det mot ett hårt underlag för att det ska bli 
eldavbrott eller repeterproblem. Ur ett rent vapentekniskt 
perspektiv kan en innehavare av ett halvautomatiskt jaktva-
pen därför behöva ha några magasin i reserv utan särskilda 
krav.

Utredarens diskussion om att reglering av lösa magasin 
skulle bli oskälig och skapa mycket detaljregler som de" ni-
tivt skulle påverka rättssäkerheten om man skulle glömma 
att söka tillstånd för ett extramagasin som blivit över om ett 
helt legalt innehaft vapen har avyttrats.

EU-direktivet kräver inte någon reglering av lösa 
magasin. Föreningen delar utredarens uppfattning att det 
enbart är klå" ngrigt att komplicera innehav annat än att 
begränsa den maximala magasinskapacieten till 10 skott för 
jaktvapen. Att jämställa ett löst plåt- eller plastmagasin med 
ett skjutvapen är ytterst långsökt. Men det hindrar natur-
ligtvis inte att polisen ska kunna ställa relevanta frågor om 
man påträ& ar ett vapenmagasin eller vapendelar hos någon 
som inte kan styrka att han lagligt innehar ett vapen som 
föremålen är avsedda för.
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Tullverket anser att det bör införas regler om tillstånd till 
införsel av vapenmagasin och att det bör föras ett särskilt 
register över personer och organisationer som har meddelats 
särskilda tillstånd att inneha vapenmagasin, annars utgör 
detta ett kryphål för personer med icke-legala avsikter.

Sveriges Advokatsamfund anser att frågor om krimina-
liseringar eller om olika former av ingrepp i äganderätten 
- såsom att göra egendom tillståndspliktig, förbjuda tidigare 
tillåtna former av verksamheter som inte är samhällsfar-
liga - så är det nödvändigt att lagstiftningen uppfyller de 
grundläggande kraven på behovsmotivering, god rättssä-
kerhet och tydlighet samt ett stra$ rättsligt uppfyllande av 
legalitetsprincipen.

Frågor om enskildas integritet, om myndigheters rätt 
till insyn i system och tillgång till sekretessbelagda uppgif-
ter och ett automatiskt uppgiftslämnande till annat lands 
myndigheter är sådana frågor som kräver alldeles särskilda 
överväganden.

Man anser att utredningens förslag även denna gång 
i % era avseenden innebär en överimplementering och går 
utöver vad som krävs enligt EU:s ändringsdirektiv avseende 
förvärv och innehav av vapen.

 Det föreslås en kriminalisering av innehavet av va-
penmagasin på ett sätt som medför att ett redan be& ntligt 
innehav av magasin blir brottsligt för det fall innehavaren 
av magasinet inte vidtar vissa åtgärder. Det torde inte över-
ensstämma med den allmänna rättsuppfattningen att ett 
tidigare legalt innehav av en inte reglerad del kriminaliseras. 
Vidare förefaller det högst tveksamt om man genom för-
slaget i denna del uppnår några egentliga positiva e$ ekter 

aveende syftet att stävja grov kriminalitet.
Utredningen har inte i sin konsekvensanalys bedömt om 

förslaget kommer att mdföra negativa ekonomiska e$ ekter 
för ägare av vapenmagasin. Ett inlösenförfarande som skulle 
omfatta alla de magasin som kommer att bli tillståndsplikti-
ga skulle med stor sannolikhet bli kostsamt för staten.

Den föreslagna regleringen framstår delvis inte som 
ändamålsenlig, förutsägbar eller rättssäker.

Förslaget reglerar inte i tillräcklig utsträckning enskildas 
behov av sekretess. Den senaste tidens krigshandlingar i 
Ukraina visar att register och registrering av vapenägare kan 
riskera få negativ inverkan för den nationella säkerheten om 
inte uppgifter omfattas av erforderligt sekretesskydd. Denna 
del av förslaget bör ytterligare analyseras.

Förslaget innebär också en överimplementering ifråga 
om kravet på deaktivering av vapen i kategori A där samlare 
söker och meddelas tillstånd. Något sådant krav uppställs 
inte i ändringsdirektivet. Förslaget innehåller heller inga 
skäl varför en strängare reglering än vad ändringsdirektivet 
föreskriver skulle vara nödvändig. Förslaget bör därför inte 
föranleda någon nationell reglering.

Naturvårdsverket anser inte att de föreslagna ändringarna 
påverkar verkets regler för vilka vapen och andra jaktmedel 
som får användas som uppfyller de krav som Naturvårdsver-
ket föreskriver.

Försvarsmakten tillstyrker förslagen och betonar vikten 
av det statliga undantaget för vapen som innehas av staten 
även omfattar vapenmagasin. Hade undantaget inte omfat-
tat vapenmagasin hade det riskerat att medföra konsekven-
ser för Försvarsmaktens verksamhet ...

MSB-Myndigheten motsätter sig förslaget till ändring i 
lagen om brandfarliga och explosiva varor eftersom man 
själv planerar att upprätta ett nationellt tillståndsregister 
för explosiva varor inbegripet ammunition. Alla uppgifter 
om både fysiska och juridiska personer & nns redan hos 
tillståndsmyndigheterna fast inte i ett särskilt register. Idag 
& nns kommunerna som är tillståndsmyndighet för handel 
med explosiva varor. Man motsätter sig även registrering av 
fysiska personer med betydande in% ytande över juridiska 
personer som har meddelats tillstånd samt personer som har 
godkänts som föreståndare för verksamheter med tillstånd 
att hantera ammunition. Det & nns inget krav i direktivet att 
registren ska innehålla uppgifer om dessa fysiska personer.
Man förstår inte heller vilken information från sådana regis-
ter som behövs för att förebygga, förhindre eller upptäcka 
brottslig verksamhet eller för att utreda eller lagföra brott.
Utredningens förslag att rapportera misstänkta transaktio-
ner eller försök till transaktioner med ammunition  ska inte 
in i vapenlagen eftersom de verksamheter som brdriver han-
del med ammunition regleras i LBE och det blir där som i 
så fall rapporteringsskyldigheten ska införas.

Hjälp till krigets o$ er i Ukraina !

FN:s organ UNHCR nås via bl.a.
swish 123 129 5021 eller 123 900 1645
SMS 72930
swish 90 01 645

Röda Korset nås via bl.a.
bankgiro 900-8004 (märk Ukraina)
swish 900 80 79

Det & nns ' er hjälporganisationer, kolla på 
Internet.
Behovet är oändligt stort. Varje gåva är väl-
kommen!

Några andra röster ...



 Skanåkers krönika

Ett nytt skytteår

aktivitet på annan plats än föreningens skjutbana 
ska man få denna bekräftad av någon. Polismyn-
digheten har stor ovilja emot att acceptera en egen 
loggbok som bevis på aktivitet ... Detta är lite un-
derligt sett ur ett samhällsperspektiv ... vi förutsätts 
ge sannfärdiga uppgifter i vår årliga inkomstdeklara-
tion men betraktas som möjliga lögnare när vi listar 
våra fritidsaktiviteter ...

Polismyndigheten skulle behöva lära lite av Skatte-
verket när det gäller grundinställning till medborg-
arna ... särskilt som vapenägare tillhör den absolut 
mest laglydiga gruppen av medborgare vi har. För 
om vi bryter mot lagen så ryker licenserna direkt. 
Och att bli av med sina vapenlicenser är för många 
vapenägare ett hårdare stra�  än böter eller fängelse.

Men den nuvarande Regeringen signalerade � era 
gånger före valet att man ville se en ny myndighet 
tillskapas: Viltmyndigheten. Vi kan bara se fram 
emot att detta blir verklighet och att Polismyndig-
hetens diktatur blir ett minne blott.

Hälsningar

Ragnar Skanåker
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Behöver medlemmar i din förening bli professionellt tränade? Vill du förbättra ditt skjutre-
sultat och samtidigt också din koncentrationsförmåga? Ragnar Skanåker är � itigt anlitad i 
Sverige och utomlands som tränare. Kontakta honom via hans hemsida www.skanaker.se.

Vi får ideligen nya rapporter om nya utbrott av 
någon Corona-variant. Men de � esta verkar ha redu-
cerats till säsongsin� uensans farlighet. I takt med att 
allt� er blir vaccinerade minskar också risken för att 
få allvarliga symptom även om man skulle råka bli 
smittad.

Vi får nog vänja oss vid att leva med Corona precis 
som vi har fått vänja oss vid den årliga in� uensa-
smällen.

Men bland de som ! ck smittan i det tidiga skedet 
när viruset var som mest aggressivt ! nns det många 
som har post-Covid-problem som även påverkar 
deras förmåga att delta i både arbetslivet och skyttet.

Man kan tycka att detta är något som Polismyndig-
heten borde ta hänsyn till. Restriktioner har inne-
burit minskade möjligheter till aktivitet och det står 
faktiskt även i deras egna allmänna råd att man ska 
ta hänsyn till sådana saker som sjukdom.

Fast på ett tidigt stadium gick Polismyndigheten ut 
och deklarerade att man inte ansåg Covid vara en 
ursäkt för bristande aktivitet. 

Det ska i ärlighetens namn erkännas att de krav på 
aktivitet som Polismyndigheten ställer inte är särskilt 
höga. Men man måste tänka på att om man har 

Foto: Lars-Kristian Bergh
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Det har skrivits mycket om att det efter 2023-02-15 
skulle råda ett totalt förbud mot ammunition med 
bly, inte bara hagel. Detta är en strävan inom EU där 
miljönissarna mässar sitt mantra ”bly är farligt för mil-
jön och ska bort” och därför vill försöka sig på något 
så ambitiöst som att fasa ut ett grundämne som $ nns 
precis överallt i naturen, i jorden, i luften, i vattnet 
och som ständigt nybildas (bly är sista steget i atom-
klyvningsprocessen).

Detta är en EU-förordning EU 2021/57 daterad 
2021-01-25 och som alla förordningar är den lag 
direkt. EU-lag gäller över svensk lag. Det betyder att 
medlemsländerna inte behöver stoppa in texten i sina 
nationella lagstiftningar.

Det var annorlunda med Vapendirektivet. Ett 
direktiv är inte lag och måste därför inarbetas i med-
lemsländernas nationella lagstiftning. Att en sådan 
procedur kan ta tid har vi sannerligen märkt ...

Förordningen kan läsas på svenska på https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=SV

I svensk lag har vi inskrivet ett förbud mot blyhagel 
i våtmarker. Detta vet vi sedan länge. För sjöfågeljakt 
är det bara stålhagel som får användas.

Det råder samtidigt stor osäkerhet om vad som 
ska klassas som våtmark. Är det all mark så fort det 
har regnat eller bildats en pöl på marken? I så fall lär 
nog hela Sverige bli klassat som våtmark ... samma 
kommentar kom från Finland som ju kallas ”de tusen 
sjöars land” ...

Det Riksdagen kan göra är att ha en nationell lag 

som de$ nierar våtmark på annat sätt än denna förord-
ning. Då blir det upp till EU-domstolen att tolka vems 
de$ nition som ska gälla efter en anmälan ...

Tankegången att en jägare inte ens skulle få beträda 
en våtmark med en blyhagelpatron i $ ckan är ju när-
mast löjeväckande. En patron i $ ckan kan ju inte göra 
någon skada i naturen.

Det har heller inte sagts något om den kostnad det 
kommer att innebära för tusentals jägare och sportskyt-
tar att byta ut en gevärspipa som inte klarar stålhagel till 
en som klarar det. 

För ammunitionstillverkare kommer det att innebära 
en omställning men i princip tillverkar och marknads-
för dessa det som får $ nnas. Oavsett vilka hagel eller 
kulor som stoppas ner i patronen.

Den absolut största e' ekten av att förbjuda bly kom 
när blytillsatser i bensin förbjöds. 

Det som är på tapeten förutom ammunition är även 
$ skesänken. Bly löses inte i vatten och risken att sjöfå-
gel skulle förtära blysänken är nog rätt liten. 

Inom industrin $ nns inget blyförbud, vad vi vet. Dit 
har inte miljönissarna kastat sina blickar.

Men gjorde man det skulle man ju även bli tvungen 
att titta på s.k. utsläppsrättigheter. Man kan köpa sig 
rätten att kontaminera vår miljö med diverse gifter och 
man kan även handla med dessa utsläppsrättigheter. 
Den skada dessa gör på miljön är långt större än vad 
jägare, skyttar och $ skare gör.

Mera om detta i nästa nummer av Vapenägaren
     Pär Herrman

REPRESENTANT FÖR DAVIDE PEDERSOLI

Totalt blyförbud?
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Önskas köpa
Colt 1860 Army, eller Colt 1851 
Navy
Anders, 070-2728376

Önskas köpa
Pumphagelgevär Winchester, Re-
mington eller Benelli kaliber 12
Anders, tel 070-2728376

REPLIKOR

VAPENDELAR - TILLBEHÖR

Besök vår Webshop och hemsida

www.stockholmsvapenfabrik.se

I slutändan är det inte åren i 
ditt liv som räknas utan livet i 
dina år ...

   Abraham Lincoln

Ledsen, du har torskat ...
Han tog ett par öl på morgonen, tog fram ett vapen för att 
göra rent det.Blev trött och lade sig ner... och somnade. I 
huset fanns två ätteläggar, 20 respekrtive 13 år.

Han ex kom förbi, ringde Polismyndigheten och påstod 
att han var medvetslös. Sjukhus konstaterade att så inte var 
fallet och han $ ck åka hem.

Men alla vapnen omhändertogs, naturligtvis. Han över-
klagade, men ingen domstol i världen kommer att säga att 
Polisen gjorde fel.

I och med att han gick och lade sig och somnade hade 
han inte längre någon kontroll över vapnet. Redan detta är 
tillräckligt för att föranleda en återkallelse av licenser.

Men det fanns tydligen ett visst alkoholberoende med 
i bilden också ... Plus exets allmänna önskan att ställa till 
förtret ...

Så SVF kunde bara råda honom att lägga om strategin 
helt.

Först ordna med en handlare eller kompis som kunde ta 
över vapnen tills han kunde söka nya licenser.

Sedan ska% a intyg på att han inte längre hade några al-
koholrelaterade problem. Kanske styrkt av provtagning etc.

Det absolut grundläggande i vapenlagstiftningen är det 
personliga ansvaret. Att man måste se till att ingen obehörig 
kan få tag i vapnen. Som obehörig räknas då även familje-
medlemmar, vänner etc, dvs var och en som inte har licens 
eller låneintyg på vapnet ifråga.

     Johan Svensson

SÄLJES
Diverse äldre och 
udda ammunition för 
revolver, pistol och 
gevär.
Ring eller sms:a så 
ringer jag upp (dålig 
mottagning)

Conny Olsson
073-6952401

Sprängd patron                    Foto: Christer Holmgren
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Vapenägaren hamnade i en livskris. Sambo-
relationen sprack, dödsfall i familjen, vård 
av sjuk anhörig dessförinnan plus att en nära 
släkting $ ck cancerbesked. Inte underligt att 
han däckade, Det skulle vem som helst ha 
gjort.

Han åkte akut till sjukhus. Redan vid 
inskrivningen skickade läkaren in anmälan 
på Socialstyrelsens blankett att patienten var 
olämplig att inneha vapen. Detta ska en 
läkare göra enligt Vapenlagen 6 kap 6 1 om 
han/hon bedömer patienten som olämplig. 
Detta leder ofelbart till att patientens vapen 
blir omhändertagna.

Han $ck medicinering och skrevs ut kort 
därefter. Man ansåg att han hade en bipolär 
sjukdom, dvs han pendlade mellan högt och 
lågt läge. Men medicinen $ck honom i 
balans och han $ck ordning på tillvaron 
igen.

Nu ville han naturligtvis få tillbaka sina 
vapen. Han $ck ett utomordentligt $nt 
intyg från läkaren att hon inte såg några som 
helst medicinska hinder för honom att ha 
vapen och att han svarade bra på medicine-
ringen.

Men Polismyndigheten nöjde sig natur-
ligtvis inte med läkarens sakkunskap. Nej, 
tänk om han inte tog sina mediciner ... man 
kunde ju inte villkora licensen med att han 
måste ta viss medicin.

Sådana spekulationer ska Polismyndighe-
ten, som saknar varje form av medicinsk 
kompetens, lämna därhän. Det är sakkun-
skapen som ka avgöra om en patient kan ha 
vapen eller inte. Tyvärr är lagstiftningen inte 
helt klar på denna punkten, den säger att det 
är läkare som ska avgöra om patienten 
INTE är lämplig att ha vapen men säger 
inte att det är också är läkare som ska avgöra 
när patienten åter kan anförtros vapen. 

Många sjukdomstillstånd kan korrigeras 
med rätt medicinering, precis som en 
bristfällig syn kan korrigeras med glasögon 
och patienten kan därigenom återgå till ett 
normalt liv. En patient som upplever sig bli 
bra med rätt medicin har ingen som helst 
anledning att strunta i att ta sin medicin, 
vilket Polismyndigheten vill förfäkta. 

Det återstår att se hur förvaltningsdom-
stolarna ser på detta. Polismyndighetens 
beslut har naturligtvis överklagats ...

   Gull-Britt Söderström

Bipolär ...       
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Man konstaterar att mer hade behövts för att få önskvärd 
e� ekt ur ett polisiärt perspektiv. Man tillstyrker förslaget att 
myndigheten ska få till ny uppift att utfärda föreskrifter om 
tekniska speci� kationer för märkning vid tillverkning.
Man ville ha ytterligare författningsändringar för skjutvapen 
i kategori A för att kunna uppfylla direktivets huvudregel 
om förbud mot sådana vapen och endast medge undantag 
i de särskilda fall som tillåts enligt artikel 9 i direktivet. 
Utredningens förslag innebär begränsad skärpning av regle-
ringen och stora möjligheter till undantag.
Underårigas förvaring av skjutvapen bör ställa krav på att en 
förälder eller annan vuxen ska ta ansvar för förvaringen. En 
sådan regel saknas idag och föreslås inte av utredningen.

Ytterligare författningsändringar behövs om t.ex. reparatörer 
av skjutvapen. Svensk reglering bör därför ses över så att 
den tydligt uppfyller direktivets alla krav på vapenhandlare 
för samtliga verksamheter som ingår i begreppet.

Vapenhandlares skyldighet att föra register uppfylles inte 
helt. Nuvarande regler ställer endast krav på att inköpta och 
försålda skjutvapen  ska förtecknas, inte krav på registrering 
av skjutvapen som en vapenhandlare av annat skäl tar emot 
eller lämnar ut i sin verksamhet, t.ex. ett lån, eller försälj-
ning genom kommission eller auktion. Det krävs ytterligare 
reglering för att uppfylla direktivets krav. 

Man delar uppfattningen att vapenmagasin bör regleras 
som användarreglering. Den föreslagna regleringen trä� ar 
dock inte de vapenmagasin som är vanligast förekommande 
i kriminella sammanhang och kommer inte att kunna ge 
önskvärd e� ekt på illegala vapen. Därför vill myndigheten 
se en mer omfattande reglering som gäller samtliga löstag-
bara mgasin.

Man delar inte heller utredningens uppfattning att införsel 
av vapenmagasin ska lämnas oreglerad eller att Polismyn-
digheten inte ska få föra register över beviljade tillstånd att 
inneha vapenmagasin. Behov av detta � nns. Sådan reglering 
bedöms som viktig för brottsbekämpningen och skulle öka 
statens möjligheter till befogad kontroll och tillsyn.

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att det 
nya märkningskravet vid införsel inte ska gälla statens 
skjutvapen. Man avstyrker dock förslaget att myndigheten 
ska få till ny uppgift att utfärda föreskrifter om tekniska 
speci� kationer för märkning i tillverkning. Man är också 
tveksam till bedömningen att rättslig möjlighet skulle � nnas 
för Polismyndigheten att med stöd av verkställighetsbemyn-
digandet i 17 kap 4 § Vapenförordningen föreskriva de nya 
krav som behövs och endast framgår av EU-direktiv.

Myndigheten föreslår att man använder begreppet ”helauto-
matiska skjutvapen” hellre än ”automatiska skjutvapen” när 

bara helautomatiska skjutvapen avses eftersom det annars 
ger intryck av att även halvautomatiska skjutvapen ingår. 
Det bör övervägas om begreppet ”patron” kan användas 
konsekvent och inte ibland ”skott”. Begreppet ”sportskyt-
tevapen” bör användas i stället för ”sportvapen”.

Utredningen föreslår att Vapenförordningens bilaga ska 
ändras för att överensstämma med ändringsdirektivet och 
därför att undantaget om varaktigt obrukbara skjutva-
pen ska tas bort. De� nitionen av ett varaktigt obrukbart 
skjutvapen som kan utläsas där är dock av intresse för 
tillämpningen av andra bestämmelser i vapenregleringen. 
Därför anser Polismyndigheten att en sådan de� nition 
bör införas i vapenlagen eller en annan del av vapenför-
ordningen.

Polismyndigheten räknar med att genomförandet av änd-
ringsdirektivet ska få vissa positiva e� ekter och förbättra 
kontrollen något över skjutvapen i samhället men bedö-
mer att e� ekterna på grund av det föreslagna minimiinfö-
randet kommer att bli klart begränsade.

Myndighetens verksamhet påverkas och myndigheten får 
nya arbetsuppgifer och ökad arbetsmängd.

Polismyndifgheten framför också en liten varning: 
Bedömningen att både den övre respektive nedre lådan 
till ett skjutvapen redan omfattas av begreppet ”lådor till 
skjutvapen” i 1 kap 3 § Vapenlagen och därmed utgör till-
ståndspliktiga vapendelar leder till att de som eventuellt 
innehar en sådan del utan tillstånd behöver ansöka om 
det och beviljas tillstånd av Polismyndigheten för att inte 
överträda vapenlagstiftningen.

Håll koll på förnyelserna!
En vapenägare � ck en påminnelse att det var dags att 
förnya två av hans licenser. Men då han kollade visade det 
sig att det bara var en licens som var tidsbegränsad och 
skulle förnyas.

Han påpekade detta för Polismyndigheten och � ck en be-
kräftelse att detta stämde, Det hade tydligen blivit ”något 
skrivfel”.

Med den inställningen som Polismyndigheten har till 
legalt vapenägande kan man lika gärna misstänka att detta 
var ett försök att göra om en icke tidsbegränsad licens till 
en tidsbegränsad.

Så håll ögonen öppna!
     Johan Svensson

Bipolär ...       Vad tyckte Polismyndigheten?
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Clang & Juhbel

Clang

- Läkarna nuförtiden tittar på patienten i fem minuter, det räcker inte för 
att bedöma honom som frisk igen ...
- Nä, det står ju inte heller i lagen att vi måste följa vad läkaren säger, då 
har vi möjlighet att göra en egen bedömning ...
- Precis, och den är att det har gått för kort tid ...
- Precis ... och om han överklagar beslutet så brukar förvaltningsdomsto-
larna gå på vår sida av den smala vägen ...
- Så kan vi längre fram dra in licenserna också ...

- Han ! ck en stroke för 3 månader sedan och 
läkaren rapporterade, precis som han ska.
- Men nu tycker vapenägaren att han är frisk 
igen ...
- Pyttsan, efter bara tre månader? Det kan inte 
han bedöma.
- Nä, men han har ett läkarintyg som säger att 
han verkar återställd ...

Juhbel

Clang

Det har påpekats tidigare men för-
tjänar att tas upp igen: vapenlagen 
6 kap 6 § innehåller bestämmelser 
om när en läkare ska skicka in en an-
mälan att han/hon bedömer patien-
ten som olämplig som vapenägare. 
Men det står ingenting om vad som 
behövs för att patienten återigen ska 
anses kunna inneha vapen.

I $ era fall har Polismyndigheten, i 
total avsaknad av medicinsk kom-
petens, påtagit sig läkares roll och 
bedömt vapenägaren som fortfarande 
olämplig att inneha vapen. ”Det har 
gått för kort tid”, är ett av argumen-
ten.

När det gäller stroke-patienter hän-
der det ofta att patienten kommer 
in med ambulans. Redan på akuten 
fyller en AT-läkare i Socialstyrelsens 
formulär och anmäler patienten som 
olämplig som vapenägare. Ja, det 
kanske patienten är just i det ögon-
blicket. Men det % nns ingen anled-
ning till en så överdriven brådska.

De allra $ esta stroke-patienter 
tillfrisknar inom ett halvår. Många 
gånger kan det gå ännu fortare och 
redan efter en kort sjukhusvistelse 
är patienten åter hemma och har 
återgått till sitt vanliga liv. Men då är 
det stört omöjligt för honom/henne 
att få tillbaka sina vapen.

SVF brukar råda patienten att ta 
kontakt med sjukvården igen och få 
ett nytt läkarutlåtande. Med detta i 
handen kan man ta upp frågan om 
att få Polismyndigheten att lämna 
tillbaka vapnen om patienten t.ex. 
har tillfrisknat helt och inte har några 
bestående men av den arten att det 
kan inverka på lämpligheten att 
inneha vapen.

Ibland brukar Polismyndigheten 
begära vapenägarens medgivande 
att man får inhämta uppgifter från 
sjukvård eller från myndighet. Det 
brukar inte vara något problem. 
Men Polismyndigheten får inte på 

Läkares utlåtande
eget bevåg gå in och begära ett utlåtande 
från sjukvården eller från myndigheter. Då 
överträder man sina befogenheter.

Det är läkaren som har bedömt patienten 
som olämplig i ett visst skede. Det är också 
läkaren som kan avgöra om de hinder man 
då fann fortfarande kvarstår eller om pa-
tienten har tillfrisknat. Och det är patien-
ten som får se till att ska& a kompletterande 
läkarintyg och skicka in till Polismyndighe-
ten som stöd för en begäran att återfå sina 
vapen.

När ett sådant intyg kommer till Polismyn-
digheten har denna att rätta sig efter vad 
sakkunskapen säger. Polismyndigheten 
har inte kompetens att överpröva läkarens 
utlåtande och fatta egna beslut baserade på 
eget tyckande. ”Det har inte gått tillräcklig 

lång tid.” Då har Polismyndigheten 
överträtt sina befogenheter.

Det % nns läkare som skriver så vaga 
intyg att man kan tolka dem lite hur 
som helst. I ett sådant läge måste pa-
tienten begära att läkaren är tydligare. 
Finns det fortfarande saker som gör 
patienten olämplig eller inte?

Man kan undra hur ofta en läkares 
personliga inställning till jakt och 
skytte spelar in i bedömningen av 
patientens eventuella olämplighet som 
vapenägare. Då är det inget professio-
nellt bemötande av patienten.
  Gull-Britt Söderström
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Böcker från Göta Vapenhistoriska ...

En direktör från Kalashnikov-fabriken var på besök i Göte-
borg och berättade om vapnet. Pris 149 kr + porto Historien om ett av de populäraste vapnen under 1900-talet

Pris 95 kr + porto 

En unik bok på svenska om signalpistoler, den enda i sitt     Den smarta SG 42-bajonetten, det första multiverktyget för
slag. Pris 149 kr +porto        militärt bruk. Pris 149 kr + porto 

Säljes via SVF:s kansli, 0304-41171, info@vapenagaren.se. 

Ett fåtal kvar!

2 böcker =ett porto = 80 kr
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Artiklar som kan köpas från SVF. 
Betala till bg 5649-2788 eller swish 
123 221 20 33.  Ange artiklarna!

Visa din tillhörighet!
Vår logo " nns som
- tygmärke 65x50 mm   pris kr   20
- klistermärke 80x60 mm, 2 st   25
- pin 19x15 mm    10
Porto ingår.

Ragnar Skanåkers skytteglasögon.
Med keps, glas i två styrkor medföljer.
Pris 1100 kr
Porto ingår

För att få rätt styrka är det bäst att
tala med Ragnar innan leverans.

Fin present!
Ragnar berättar om sitt färg-
starka och händelserika liv.
Pris 95 kr + porto 40 kr

En läsares recension:
Jag läser mycket böcker. Men det 
är första gången jag sträckläser 
utan uppehåll 187 sidor.( Från 
pärm till pärm).
Jag fastnade i denna bok och i en 
karriär som  blev så framgångsrik.
I avsnittet MEDLEMSVÅRD, 
tar han upp sådant som jag skulle 
vilja uppleva i den klubb jag till-
hör. ” tänkvärt” 
Rolf Brink

Ragnar Skanåkers DVD-fi lm
Filmen visades i TV hösten 2012.
Pris 150 kr. Porto ingår.
ENDAST ETT FÅTAL EX KVAR!!

Ragnars nya skyttebok - en bibel 
för målskytten - är slutsåld. Men 
det fi nns fortfarande ett antal 
böcker på engelska.
Pris 320 kr + porto 45 kr
1 ex av ”Nio OS - nästan” levere-
ras med som bonus.
Jättebra även som present ..

Alla har något att ta till sig i denna bok. Här fi nns 
förklaringen varför det där skottet som kändes per-
fekt ändå bara blev en nia ...
Skytteformer och regler gås igenom, liksom även rent 
grundläggande instruktioner om ställningar, grepp 
och att välja vapen.
Träningsprogram, inte bara för skjutarmen utan för 
hela kroppen - och för knoppen! Mental träning är 
oerhört viktig för skytten. Man måste vara i balans 
för att kunna prestera på topp.
Det är en bok som borde fi nnas på varje skyttefören-
ing och i varje skytts bokhylla. Både den erfarne skyt-
ten och nybörjaren har något att hämta av de lärdo-
mar som landets mest erfarne skytt serverar !
Boken fi nns numera bara kvar på engelska.
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JO:s Vapen

Tel 070-5339997

Köper allt i begagnade
vapen; gevär, pistoler & 
revolvrar samt blank-
vapen och militaria

Geväret på bilden har 
tillhört Georg Skansebo, 
ordförande i Orust PK, 
som avled i december 
2006. Georg var en känd 
tävlingsskytt

SVF betvivlar att restriktioner kring stora vapenmagasin 
kommer att leda till minskad kriminalitet och gängrelaterade 
skjutningar eller försvårande av terroristbrott. Det är inte vap-
nen så mycket som personerna man behöver bekämpa.

MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E Carbon

Dialog mellan två 
treåringar:
- Är du en pojke 
eller " icka?
- Det vet jag inte 
..
- Vad heter du?
- Måns...
- Då är du en katt 
...
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KÖPES
Original revolvrar Colt Army/
Civil
i gott skick
Original target/duell pistoler typ
Kuchenreuter, i gott skick
Maila till so.kristiansson@telia.
com
Tel 031-444757 eller 0702-652795

Utställningar

2023 

23 apr  Malmö Militariamässa,
      Lomma

28 maj  söndag
             Göteborgs Militariamässa
             Kviberg

SÄLJES
Blykulor kaliber .38, ca 1500 styck
Leif Hallén 0706-434939

Alla som är ute i  tra! ken borde ta till sig 
den information som ! nns på Älgskade-
fondföreningens hemsida www.algen.se

På Elmia visade man en helt ny simulator 
där man kunde få uppleva hur det var att 
krocka med en plötsligt uppdykande älg. 
Man har även en krock älg-motorcykel i 
simulatorn.
Dämpa farten! Det räddar liv!

’..............................................................................................................................
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Många bilder!

Beställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.

Ny bok!

”Järnmannen från Sverige” handlar om 

Torsten Ullman, världens bästa pistolskytt i nästan 

trettio år.  Vi får följa honom från hans första 

trevande steg i början på 1930-talet till hans stora 

framgångar på OS och VM. Han är dessutom den 

enda pistolskytt som erhållit Bragdguldet. Vi får 

också veta mer om Torsten Ullman vid sidan av 

skjutbanan.

Många bilder!

Beställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.les viBeställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.

!!!!Ny bok!

”Järnmannen från Sverige”vefrån Sve Sånån”Järnmannen frn neanannmnmnmär”Järnmannen från”Järnmannen från Sve”Järnmannen från Sverige” dlar om dlar om ardl handlandlan ardlar handlandl m m arardldlaranandl handlar oar oandldl handlar om 
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tidning Nationellt Pistolskytte

’...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                     Önskepresenten för varje idrottsskytt!

SVF:s svar
SVF påpekar en feltolkning att ”ett fast magasin normalt sett 
inte kan bytas till ett större utan att vapnet ändrar karaktär på ett 
sådant sätt att det inte längre omfattas av det aktuella vapentill-
ståndet.” En vapenlicens innehåller ingen uppgift om magasin-
skapacitet. Det är inte ovanligt att ett kolvbyte på ett manuellt 
omladdningsbart gevär med fast magasin gör att ett löst magasin 
kan användas. Detta är en ombyggnad som sker inom tillstån-
dets omfattning.

SVF påpekar att vapen med historiskt värde kan förses med 
en vidhängande bricka i varbygeln i stället för att göra en ur his-
torisk, kulturhistorisk och ekonomisk synvinkel ovidkommande 
åverkan på vapnet.

Lagstiftningen bör ange att det ska medges undantag för 
vapen med historiskt värde.

Utredningen förordar att stora vapenmagasin ska behandlas å 
samma sätt som ammunition och ljuddämpare, SVF är tveksam, 
främst med tanke på hur tillståndsmyndigheten historiskt har 
hanterat tillstånd för ammunition och ljuddämpare. Idag $ nns 
inga som helst restriktioner kopplade till vapenmagasin och EU 
kräver inte heller någon formell reglering av magasin.

Det $ nns ingen anledning att undanta vapen för minne och 
prydnad från möjligheten att ha ett tillhörande stort vapenmaga-

sin. Vapnet är oftast i obrukbart skick och ur säkerhetssy-
punkt gör då ett stort vapenmagasin ingen skillnad.

Stora vapenmagasin kan ingå i samlingar utan att det 
$ nns ett tilhörande vapen som kan motivera innehavet. 
Om nödvändigt får ett särskilt tillstånd utfärdas, men 
detta kan vara av mera generell natur, t.ex. i form av en 
vandelsprövning. Det kommer att behöva speci$ ceras 
i vapenlagstiftningen vad som krävs för att få sådant 
tillstånd.

Vapenmäklare är som kategori relativt okänt i Sverige 
men det förefaller naturligt att behandla dessa på liknan-
de sätt som vapenhandlare.

All form av informationsutbyte som grundas på en 
oro för att olämpliga personer ska få tillgång till legala 
vapenär av godo.

 Men på SVF har man sett exempel  som gränsar till 
hysteri, där enskilda oförvitliga personer bedöms som 
opålitliga på grund av släktskap eller påstått samröre med 
för myndighet misshagliga personer eller organisationer. 
Reglerna måste styras upp så att godtycke undviks.

Slutligen påpekas att Utredningen talar om allmänna 
råd som om dessa vore föreskrifter. Det är de inte!
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För ett antal år sedan skickade Naturvårdsverket ut sitt 
förslag till ändrade föreskrifter. Då var man inne på att 
ändra texten i föreskriften som gäller halvautomatiska 
kulgevär vilka ”är tillåtna för jakt under förutsättning 
att de är av civil typ, ursprungligt konstruerade och 
tillverkade för jakt samt till konstruktion - förutom vad 
gäller omladdningsfunktionen - och utseende avsedda 
att efterlikna konventionella, manuellt omladdade 
kulgevär för jakt.

I den remissrundan uttalade man att vapnets historik 
var ointressant, om ursprunget var militärt eller civilt.

Men sedan hände inget. Några ändringar infördes inte 
i Naturvårdsverkets föreskrifter.

En vapenägare hittade på en auktion ett Carl Gustaf 
automatgevär m/42 med halvautomatisk mekanism 
och sökte få licens på det för jakt.

Men Naturvårdsverket satte klackarna i backen. Gevä-
ret utvecklades för svenska krigsmakten under andra 
världskriget men $ ck bara begränsad användning.

Men i och med detta ansåg man inte vapnet tillåtet att 
använda vid jakt.

I och med att Naturvårdsverket fortfarande har denna 
lydelse i sina föreskrifter är det omöjligt för Polismyn-
digheten att bevilja licens på vapnet för jakt.

Ingen domstol kommer heller att gå emot Naturvårds-
verkets uttalande att man inte anser vapnet godkänt 
enligt deras regler så det lönar sig inte att överklaga 
Polismyndighetens beslut.

Men det vore på tiden att Naturvårdsverket gör slag i 
saken och moderniserar sina föreskrifter. Det har redan 
gått 4 år sedan förslaget var ute på remiss.

När kommer ändringarna?
Automatgeväret ASG m/42
utvecklades vid Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori i början
av andra världskriget men 
$ ck ingen större utbredning.

Ett jaktgevärs uppgift är att
skicka iväg en projektil med
så stor precision som möjligt
för att åstadkomma ett snabbt
avlivande av jaktbytet. Det 
torde i grund och botten inte
vara någon större skillnad på
militära vapens precision och 
civila vapens precision. Så
varför man inte skulle kunna
använda ett gevär med ett 
militäriskt för% utet för jakt
är en fråga ...

När denna passus infördes i
Naturvårdsverkets regler
fanns den inte med i den 
remisstext som föregick
ändringarna i föreskrifterna.
Den smögs in bakvägen och
någon förklaring har aldrig 
getts.

Vapnet tillverkades i ca 30.000 
ex och fungerar enligt principen
vipplås med gasuttag Kalibern 
var 6,5x55 mm och magasins-
kapaciteten var 10 patroner.
Vapnet hade vissa konstruk-
tionsproblem, bl.a. rostskador 
på gasröret och att låsplattorna 
ovanpå är % ata vilket gav dåligt 
grepp. Detta åtgärdades på 
1950-talet och blev då en ny 
variant kallad m/42B Den äldre 
varianten $ ck då beteckningen 
m/42A. Vapnet ersattes seder-
mera av AK4.


