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Yttrande över Tillståndsprövning av vapendelar m.m. 

 
Ert dnr Ju2018/03629/L4 

 

Sammanfattning 

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län tillstyrker utredarens förslag i stort men vill lämna 

nedan preciserade synpunkter på förslaget.  

 

 

1.4 Förslag till förordning om ändring i vapenförordningen 

 

4 §  

Länsstyrelsen anser att en begränsning i antalet pipor per jaktvapen inte bör införas då 

ett fritt antal pipor för respektive jaktvapen skulle resultera i att fler jägare förmodligen 

skulle minska sin vapengarderob på kompletta vapen och istället skulle skaffa fler pipor. 

Resultatet skulle hålla nere antalet kompletta vapen i samhället, vilket anses som 

positivt enligt utredaren. Ur jägarens synvinkel kan de te sig svårförståeligt vid ett 

eventuellt önskat köp av en fjärde pipa till ett vapen att jägaren istället blir tvungen att 

köpa ett komplett vapen istället för bara en pipa. 

 

Länsstyrelsen anser att föreslagen ordalydelse i 4 § som avhandlar extra pipor till 

jaktvapen är otydlig och anser att begränsningen av antal pipor per vapen/stomme 

onödig och förespråkar att endast förslaget på begränsning till totalt 12 pipor kvarstår. 

 

Att begränsa innehavet till två extra pipor per vapen och två pipor per stomme gör att 

förslaget framstår som inkonsekvent då köp av ett komplett vapen möjliggör tre pipor 

för det aktuella vapnet medan köp av endast en stomme endast möjliggör två pipor för 

vapnet. Det blir med andra ord en praktiskt skillnad för den aktuelle jägaren i hur många 

pipor som får användas i vapnet som ett resultat av om vapnet köptes komplett med pipa 

eller ej. Rimligtvis borde inte det inte vara någon skillnad.  

 

Länsstyrelsen anser dock att en övre gräns för antal pipor per jägare dock är lämpligt 

och det föreslagna maxantalet tolv pipor är rimligt. 
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5b § 

Länsstyrelsen anser att förslaget till ordalydelse för § 5b där krav, för den enskildes 

innehav av enhandsvapen, ställs på regelbunden träning eller tävling under den senaste 

sexmånadersperioden kan vara svåra ett uppfylla i norra Sverige där avstånden till de få 

tävlingarna som arrangeras är långa och många klubbar endast har tillgång till 

utomhusskjutbanor. Eftersom skjutbanorna inte är tillgängliga stor del av året på grund 

av väder och snö kan ett krav på aktivitet bli svåra att uppfylla under vinterhalvåret. 

 

 

I detta ärende har landshövding Björn Nilsson beslutat efter föredragande av 

jakthandläggare Roland Saitzkoff.  

 

 


