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Remissyttrande till DS: 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) har med intresse tagit del av remissen
och önskar framföra följande synpunkter.
Vapengarderoben
Förbundet tillstyrker förslaget om att utöka vapengarderoben med extra pipor eller
slutstycken. Förbundet avstyrker dock förslaget att begränsa det till att endast omfatta två
pipor eller slutstycken per innehavd låda eller stomme. Om en jägare har en välfungerande
och anpassad stomme så är det positivt om vederbörande kan fortsätta använda den men
med ett utökat antal pipor som är anpassade till olika former av jakt. Det blir ologiskt att
en jägare ska tvingas köpa ett helt nytt vapen när vederbörande istället kan köpa fler
pipor. Att begränsa antalet pipor per stomme innebär i praktiken en uppmuntran till fler
vapeninnehav per jägare.
Förbundet anser i övrigt att vapengarderoben borde utökas generellt alternativt tas bort
helt och hållet. En jägare kan idag bedriva många olika former av jakt som kräver olika
former av vapen. Ett jaktvapen anpassat till den jaktform som bedrivs leder till bättre
skytte och lämpligare vapen. Det är oklart hur polisen, som inte är sektorsansvarig
myndighet för jaktfrågor, kan ha kompetens att bedöma alla former av jakt som bedrivs
och vilka vapen som är lämpliga för respektive jaktform. Därtill finns väldokumenterade
problem med hantering av vapenlicenser. Fokus bör istället läggas på att bedöma om den
jägare som söker vapenlicens är lämplig att inneha sådan eller inte. Om personen bedöms
lämplig bör det vara jägaren själv som avgör vilka behov av jaktvapen vederbörande har.
Därför bör antingen vapengarderoben utökas väsentligt alternativt tas bort helt och
hållet.
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Automatiserat beslutsfattande
Förbundet tillstyrker förslaget om automatiserade beslut avseende okomplicerade
tillståndsärenden. Förbundet avstyrker dock förslaget om att begränsa det till att enbart
avse ansökningar som sker via vapenhandlare. Istället borde det omfatta samtliga
ansökningar som kan anses vara okomplicerade och som görs elektroniskt.
Möjlighet för jaktföretag att äga vapen i syfte att låna ut dessa för jakt
Idag kan ett företag inte äga ett vapen i syfte att låna ut det för jakt. Detta pga av regeln
att den som innehar vapenlicens för jakt måste ha avlagt jägarexamen (med vissa
undantag). Detta förorsakar problem för de företag som bedriver kommersiell jakt och
har internationella kunder.
Sveriges har valt att inte implementera EU:s vapendirektiv avseende vapenpasset fullt ut.
Ett dyrt och tidskrävande system med införseltillstånd har istället införts. Detta
avskräcker till viss del kunder och framförallt orsakar det problem vid bokningar gjorde
med kort varsel. Detta pga kravet på att ansökan om vapeninförseltillstånd ska skickas in
6 veckor innan inplanerad införsel av vapnet. Detta begränsar möjligheterna för
jaktföretag att ta emot utländska gäster och begränsar därmed landsbygdsföretagandet.
För att råda på detta problem föreslår förbundet att företag som bedriver jakt ska ges
möjlighet att förvärva vapen i syfte att kunna låna ut dessa vapen för jakt som bedrivs i
företagets regi. Precis som det i departementsskrivelsen föreslås att ”tillstånd för
auktoriserade utbildningsföretag att inneha skjutvapen för utbildningsändamål” ska
kunna beviljas borde det även omfatta jaktföretag och jaktvapen.
Behovet är påkallat av Sveriges konkurrenshämmande implementering av
vapendirektivet och dess vapenpass. Finns inte viljan att åtgärda den lagstiftningen bör
lagstiftningen istället kompletteras med ovanbeskrivna förslag.
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