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Remissvar Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv, Ds 2018:1.
Riksidrottsförbundet (RF) lämnar här ett remissvar på ovanstående ärende.
Svensk idrottsrörelse är en av de största folkrörelserna i Sverige med 3,2 miljoner medlemmar.
Idrottsrörelsen är en positiv kraft i det svenska samhället som bidrar till välmående och ökar
folkhälsan. Undersökningar visar att 96 procent av de ungdomar som idrottar mår fysiskt ganska eller
mycket bra, att idrottsaktiva ungdomar mår bättre, är mer positiva till livet och ser också mer positivt
på framtiden än sina icke idrottande kamrater. Vidare har idrottande ungdomar en bättre relation till
sina kompisar än icke idrottande jämnåriga.
Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Mångkampsförbundet tre,
av totalt 71, medlemsförbund i RF som berörs av förslaget i Ds 2018:1.
Enligt den av riksdagen beslutade propositionen En politik för det civila samhället 2009/10:55 är det
civila samhället en central del av demokratin vars villkor ska förbättras.
RF har svårt att se behovet av generell tillståndsplikt för vanliga magasin för tävlingsvapen för
målskytte i grenar i RF-anslutna förbund. Det samma gäller generell tillståndsplikt för
avfyrningsmekanismer.
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RF menar att delning av uppgifter om vapeninnehav med andra länder bör endast ske när det pågår
en brottsutredning och ske vid konkret förfrågan för att minska risken att delning av
vapenregisteruppgifter kommer i orätta händer, vilket skulle kunna kan öka risken för riktade stölder.
RF välkomnar förslaget att om avskaffat licenskrav för ljuddämpare.
RF välkomnar bedömningen gällande tillstånd till innehav av skjutvapen för den som är under 18 år i
synnerhet för de som går på skyttegymnasium.

Vid frågor, kontakta Mattias Hjelmberg 08-699 61 54, mattias.hjelmberg@rf.se

Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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