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Sammanfattning
Naturvårdsverket ställningstagande
- Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att en bestämmelse införs som
endast tillåter enhandsvapen av halvautomatisk typ vid jakt om de har
magasin för 20 patroner eller färre.
- Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om halvautomatiska långa
skjutvapen, vars längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att
funktionaliteten går förlorad genom en kolv som kan avlägsnas utan
användning av verktyg, inte ska vara tillåtna att använda vid jakt.
- Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att särskilt tillstånd inte krävs för
ljuddämpare för den som har tillstånd att inneha ett skjutvapen som
ljuddämparen är avsedd för.
- Naturvårdsverket anser att det är viktigt att jägare i glesbygd har
möjlighet att införskaffa ändamålsenliga vapen och tillstyrker därför
stora delar av förslaget i om vapenmäklarverksamhet. Vi anser dock att
förslaget i vissa delar är otydligt.
- Naturvårdsverket ser inte möjligheten att beskriva
avfyrningsmekanismerna på ett sådant sätt att en fungerande
tillståndsgivning kan komma till stånd.
Avslutningsvis aviserar Naturvårdsverket behov av att ändra ordningen om
vilken myndighet som beslutar om vilka halvautomatiska kulgevär som får
användas vid jakt, se Övrigt.
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Naturvårdsverkets ställningstagande och synpunkter
Halvautomatiska jaktvapen
Naturvårdsverket bedömer att ändringsdirektivet kommer att leda till att de
halvautomatiska kulgevär som idag är tillåtna för jakt minskar i antal. Detta blir
konsekvensen av att ett betydande antal halvautomatiska kulgevär i
ändringsdirektivet ingår i kategori A. Naturvårdsverket vill emellertid framhålla
vikten av att vissa halvautomatiska jaktvapen även framöver ska vara tillåtna vid
jakt. Skälet till detta är att halvautomatiska jaktvapen med begränsad
magasinskapacitet fyller en viktig funktion för svensk jakt och viltförvaltning.
Naturvårdsverket har bedömt att ungefär en femtedel av landets jägare äger och
använder ett halvautomatiskt kul- eller hagelgevär för jakt eller jaktskytte. En
fördel med dessa vapen är t.ex. att de laddas om genom rekyl/gastryck vilket
minskar det obehag som rekylen medför för skyttens axel. För personer med ett
funktionshinder kan ett halvautomatiskt vapen vara mycket värdefullt eftersom
skjutställningen på grund av funktionshindret annars kan behöva anpassas och
rekylen därmed kan bli svårare att hantera. Vidare medför halvautomatisk
omladdning av gevär en möjlighet att bibehålla siktbilden och tillsammans med
den mindre rekylen ökas därvid träffsäkerheten och risken för att vilt utsätts för
onödigt lidande kan även minska.
Halvautomatiska vapens magasinskapacitet
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att en bestämmelse införs som endast
tillåter enhandsvapen av halvautomatisk typ vid jakt om de har magasin för 20
patroner eller färre. Naturvårdsverket avser att om förslaget genomförs anpassa
NFS 2002:18 i enlighet med förslaget.
Enligt ändringsdirektivet ska enbart löstagbara magasin för fler än tio patroner
avseende långa skjutvapen och fler än 20 patroner för enhandsvapen vara
tillståndspliktiga. Förslaget till förändring av svensk vapenlagstiftning omfattar
samtliga löstagbara magasin. Enligt Naturvårdsverket medför detta att såväl
vapenhandeln som jägare och jaktskyttar påverkas negativt. Naturvårdsverket
bedömer att förslaget medför en hög administrativ kostnad och motverkar
statens arbete med regelförenkling.
Halvautomatiska kul- och hagelgevär är idag tillåtna att använda vid jakt under
de förutsättningar som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2002:18) om jakt och statens vilt. Föreskrifterna för halvautomatiska
kulgevär skärptes år 2010 genom NFS 2010:9. Regleringen för halvautomatiska
jaktvapen i Sverige är både detaljerade och går i flera avseenden längre än
ändringsdirektivet. Enligt föreskrifterna begränsas magasinskapaciteten för
kulgevär till fem eller två skott beroende på vilken viltart som jagas. För
halvautomatiska hagelvapen är kapaciteten begränsad till två skott i magasinet
och ett i loppet.
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Halvautomatiska skjutvapens längd
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om halvautomatiska långa skjutvapen, vars
längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad
genom en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg, inte ska vara
tillåtna att använda vid jakt. Naturvårdsverket avser att, om förslaget genomförs,
anpassa 3 och 9 §§ NFS 2002:18 i enlighet med förslaget.
Tillståndspliktiga delar till skjutvapen
Naturvårdsverket vill peka på att förslaget i promemorian omfattar tillståndsplikt
för samtliga löstagbara magasin, även magasin till manuellt repeterande
kulgevär och därmed går längre än ändringsdirektivet. Detta medför en ökad
administrativ börda för t ex. jägare.
Ett annat av förslagen är att införa tillståndsplikt för avfyrningsmekanismer vilka
idag inte kräver tillstånd. Naturvårdsverket anser inte att
avfyrningsmekanismerna ska vara tillståndspliktiga. Vapendelen är visserligen
avgörande för ett skjutvapens funktion, men till skillnad från pipa, skjutvapen
eller slutstycke, vilka enkelt och tydligt kan beskrivas, så kan det vara mycket
svårt att i ord tydligt beskriva vapendelen ”avfyrningsmekanism”. Detta beror på
att avfyrningsmekanismer finns i ett stort antal olika utformningar – från en
löstagbar/avgränsad enhet av metall och/eller plast-trädelar till ett antal skruvar,
fjädrar, brickor, låssprintar och avtryckare. Varken ändringsdirektivet eller
förslaget till genomförande har beskrivit vad som avses med
avfyrningsmekanism.
Ljuddämpare
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att särskilt tillstånd inte krävs för
ljuddämpare för den som har tillstånd att inneha ett skjutvapen som
ljuddämparen är avsedd för. Därmed kommer samma regler att gälla som vid
förvärv av ammunition, dvs. den som har tillstånd att inneha ett visst skjutvapen
får också förvärva och inneha ammunition till vapnet utan särskilt tillstånd. En
regelförenkling som vi inte ser ha några negativa konsekvenser.
Vapenmäklarverksamhet
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att jägare i glesbygd har möjlighet att
införskaffa ändamålsenliga vapen och tillstyrker därför förslaget i stora delar.
Naturvårdsverket anser dock att förslaget om tillstånd för bedrivande av
vapenmäklarverksamhet är otydligt. Trots en omfattande beskrivning i
promemorian kan Naturvårdsverket inte se att det framgår vilka
förutsättningarna är för såväl vapenmäklaren som köpare/kund. Under t.ex. vilka
förutsättningar får en vapenmäklare fysiskt förvara eller hantera skjutvapen? I de
fallen en vapenmäklare inte har skjutvapen i sin besittning, hur kan
vapenmäklaren veta att vapentyp, kaliber och tillverkningsnummer är korrekt?
Övrigt
Naturvårdsverket vill avslutningsvis avisera en kommande hemställan då detta
även har betydelse för det fortsatta arbetet med vapenlagstiftningen.
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Naturvårdsverket ser ett behov av att ändra ordningen om vilken myndighet som
ska besluta om vilka halvautomatiska kulgevär som får användas vid jakt. Idag
beslutar Naturvårdsverket om vilka vapen som får användas vid jakt medan
Polismyndigheten beslutar om själva innehavandet av dessa. Systemet med att
två myndigheter har bemyndigande medför att respektive myndighet vid
ansökningstillfället inte kan svara på om det är möjligt att meddela tillstånd att
inneha ett visst halvautomatiskt kulgevär för jakt. Särskilt besvärligt blir det för
den som avser förvärva ett sådant kulgevär och i många fall inte kan få svar på
frågan om polisen kommer att bifalla ansökan, även om Naturvårdsverket
beslutat att vapnet är godkänt för jakt.
Naturvårdsverket avser att inkomma med en hemställan om att
Polismyndigheten får bemyndigande att efter samråd med Naturvårdsverket
besluta om vilka halvautomatiska kulgevär som får användas vid jakt. En
ändring skulle medföra regelförenklingar och kostnadsbesparingar för såväl
enskilda som de båda myndigheterna.
Slutligen vill Naturvårdsverket uppmärksamma att begreppet ”omladdning”
används i 2 kap. 6 a § punkterna 5 och 6 förslaget till lag om ändring i
vapenlagen (1996:67) när avsikten är att ”byta magasin”.
_____________
Beslut om detta yttrande har fattats av tillförordnade generaldirektören Kerstin
Cederlöf.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande
avdelningschefen Marcus Carlsson Reich, föredragande, enhetschefen Gunilla
Sallhed samt handläggarna Malin Hollberg Malm, Christer Petterson och Marie
Larsson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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