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4 § För tillstånd till innehav av jaktvapen krävs 

att sökanden avlagt prov som visar att han eller 

hon har grundläggande kännedom om jakt och 

viltvård och kan handha vapnet. Provet ska 

avläggas inför en provledare som förordnats av 

Polismyndigheten efter förslag av Svenska 

jägareförbundet och Jägarnas 

Riksförbund/Landsbygdens jägare. 

   Naturvårdsverket får meddela närmare 

föreskrifter om provet och om övriga frågor som 

avses i första stycket. 

   Kostnaderna för provtagningen ska betalas 

av den som avlägger provet enligt en taxa som 

fastställs av Naturvårdsverket. 

   Den som har avlagt prov som avses i första 

stycket ska vid prövning enligt 2 kap. 4 § 

vapenlagen (1996:67) anses ha behov av 

jaktvapen, om inte särskilda skäl föranleder 

annat. Det som har sagts nu gäller inte i fråga 

om vapen som avses i 2 kap. 5 § denna 

förordning. 

   Vid tillämpning av fjärde stycket ska behovet 

anses motsvara fyra jaktvapen, stommar eller 

lådor till sådana vapen, om det inte finns 

omständigheter som talar för att sökanden 

behöver fler vapen än så. Tillstånd till fler än 

sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana 

vapen, får beviljas endast om sökanden visar 

att det finns ett mycket kvalificerat behov av 

ytterligare vapen. . 

4 § För tillstånd till innehav av jaktvapen krävs 

att sökanden avlagt prov som visar att han eller 

hon har grundläggande kännedom om jakt och 

viltvård och kan handha vapnet. Provet ska 

avläggas inför en provledare som förordnats av 

Polismyndigheten efter förslag av Svenska 

jägareförbundet och Jägarnas 

Riksförbund/Landsbygdens jägare. 

   Naturvårdsverket får meddela närmare 

föreskrifter om provet och om övriga frågor som 

avses i första stycket. 

   Kostnaderna för provtagningen ska betalas av 

den som avlägger provet enligt en taxa som 

fastställs av Naturvårdsverket. 

   Den som har avlagt prov som avses i första 

stycket ska vid prövning enligt 2 kap. 4 § 

vapenlagen (1996:67) anses ha behov av 

jaktvapen, om inte särskilda skäl föranleder 

annat. Det som har sagts nu gäller inte i fråga 

om vapen som avses i 2 kap. 5 § denna 

förordning. 

   Vid tillämpning av fjärde stycket ska behovet 

anses motsvara sex jaktvapen, stommar eller 

lådor till sådana vapen. Tillstånd till fler än sex 

jaktvapen, stommar eller lådor till sådana 

vapen, får beviljas endast om sökanden visar 

att det finns ett mycket kvalificerat behov av 

ytterligare vapen.  

   Vid tillämpning av fjärde stycket ska behovet 

dessutom anses motsvara tolv tillståndspliktiga 

delar till jaktvapen som enligt 1 kap3 § f 

vapenlagen (1996:67) jämställs med 

skjutvapen, med undantag av stommar eller 

lådor till sådana vapen. Tillstånd till fler än tolv 

tillståndspliktiga delar till sådana vapen, med 

undantag av stommor eller lådor till sådana 

vapen, får beviljas endast om sökanden visar 

att det finns ett behov av sådana ytterligare 

delar till jaktvapen. 
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5. Eldrör eller pipa eller annan anordning som 

möjliggör att till ett skjutvapen använda annan 

ammunition än vapnet är avsett för. 

a) Målskjutning. 

b) Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller 

annat kvalificerat behov. 

c) Övrig jakt med ammunition som 

Naturvårdsverket delat in i klass 2-4. 

5. Eldrör eller pipa eller annan anordning som 

möjliggör att till ett skjutvapen använda annan 

ammunition än vapnet är avsett för. 

a) Målskjutning. 

b) Yrkesmässigt bedriven jakt- eller viltvård eller 

annat kvalificerat behov. 

c) Övrig jakt med ammunition som 

Naturvårdsverket delat in i klass 1-4. 
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