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Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Utökning av vapengarderoben med två extra pipor eller slutstycken
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget då det innebär en förenkling för jägarna.
Vapeninnehavet bland jägare tyder inte på att man skaffar sig fler vapen än vad
man har behov av för jakten. Detsamma kan förväntas vad gäller extra pipor
eller slutstycken.
Vidare innebär förslaget att det blir enklare att skaffa en extra pipa för
övningsskytte med billigare ammunition. Billigare övningsskytte med de vapen
som används för jakt får antas underlätta för fler att bli säkrare skyttar.
Jakt med enhandsvapen – samma förutsättningar för tillstånd för både
enskotts- och flerskottsvapen
Enligt den förslagna 2 kap. 5 b § vapenförordningen (1996:70) krävs det för
tillstånd till enskotts enhandsvapen att sökanden bedriver ofattande grytjakt,
omfattande jakt med ställande hund eller omfattande avlivning av fällfångade
djur. För tillstånd för flerskotts enhandsvapen ställs inga sådana krav, i stället är
möjligheten till innehav förbehållen sökanden som bedriver jakt eller viltvård
yrkesmässigt eller har annat kvalificerat behov.
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Det får anses rimligt att även den som bedriver jakt eller viltvård yrkesmässigt
ska ha ett tydligt behov av enhandsvapen. Naturvårdsverket anser därför att
samma krav som föreslås uppställas för tillstånd till enskottsvapen även ska gälla
flerskottsvapen.
De vapen som är aktuella för jaktliga ändamål är inte av grövre kaliber. Ungefär
en procent (1 725 av 124 596) av de registrerade enhandsvapnen innehas för
jaktliga ändamål. I vissa situationer kan möjligheten att snabbt avlossa ett andra
skott förkorta djurs lidande. Behov av flerskotts enhandsvapen kan finnas både
vid yrkesmässig och icke-yrkesmässig jakt och viltvård. Den som bedriver jakt
eller viltvård yrkesmässigt bedöms inte ha ett större behov av
flerskottsenhandsvapen än andra som bedriver omfattande grytjakt m.m.
Naturvårdsverket föreslår därför att möjligheten att tillåta flerskottsvapen införs
även för de som inte är yrkesjägare men som bedriver omfattande grytjakt,
omfattande jakt med ställande hund, eller omfattande avlivning av fällfångade
djur.
Av promemorian framgår att det i uppdraget är tydligt utsagt att kraven för
innehav av enhandsvapen inte får sänkas. Att det blir möjligt att inneha
flerskottsenhandsvapen även för de som inte är yrkesjägare behöver dock inte
ses som att kraven för innehav av enhandsvapen sänks.
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket anser att samma krav ska gälla för enhandsvapen, med ett eller
fler skott, oberoende av om jakten bedrivs yrkesmässigt eller inte.
Enhandsvapen – exempel på ny författningstext
Sammanfattningsvis tillstyrker Naturvårdsverket förslaget att förtydliga
bestämmelsen 2 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) i 2 kap. 5 b § andra stycket
vapenförordningen. Men mot bakgrund av ovanstående föreslås istället följande
lydelse.
”För en enskilds innehav av enhandsvapen för jakt innebär kravet enligt 2 kap.
6 § vapenlagen på synnerliga skäl att sökanden ska bedriva omfattande grytjakt,
omfattande jakt med ställande hund eller omfattande avlivning
av fällfångade djur eller ha ett annat kvalificerat behov”.
Polismyndighetens föreskrifter om krav på omfattande jaktverksamhet vid
ansökan om enhandsvapen för jakt
Vad gäller kraven på omfattande jaktverksamhet och annat kvalificerat behov
vid ansökan om enhandsvapen för jakt bör dessa utformas i samråd med
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att Polismyndigheten
ska utfärda dessa föreskrifter.
_______
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna Emil
Ekström, Christer Pettersson och Marie Larsson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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