
 1(3) 

BESÖK:  STOCKHOLM –  VIRKESVÄGEN 2 

ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB  

POST:  106  48  STOCKHOLM  

TEL:  010-698  10  00 

E-POST:  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE  

INTERNET:  WWW.NATURVARDSVERKET .SE  

 
YTTRANDE 

2022-01-27 
Ärendenummer 

NV-08289-21 

Justitiedepartementet 

ju.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Yttrande över promemorian Fler vapendelar i jaktvapengarderoben 

(Ju2021/03744) 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget men förslår en ändrad utformning av 

bestämmelsen för att undvika otydlighet.  

Naturvårdsverkets ställningstagande 

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget i sak som ett sätt att öka flexibiliteten för 

jägare att utnyttja jaktvapengarderoben.  

Vi bedömer att den föreslagna ändringen i 2 kap. 4 a § vapenförordningen har 

utformats på ett sätt som kan ge utrymme för tolkning på ett sätt som kanske inte 

varit avsett. Vi föreslår istället följande skrivning: 

Behovet ska också anses motsvara sammanlagt [antal] pipor med tillhörande 

slutstycken eller slutstyckshuvuden, avsedda för de vapen med pipbytessystem 

som sökanden innehar.  

Naturvårdsverket tar inte ställning i frågan om hur många utbytespipor som ska 

vara tillåtna enligt bestämmelsen i 2 kap. 4 a§.  

Skäl 

Syfte 

Naturvårdsverket anser att en ökad möjlighet att komplettera vapnen i 

vapengarderoben med utbytbara delar som innebär anpassningar till olika typer 

av jakt och olika ammunitionsklasser innebär förenklingar för jägarna. Det kan 

bland annat göra det enklare att skaffa en pipa för övningsskytte med billigare 

ammunition eller göra det möjligt för jägaren att använda ett för skytten väl 

anpassat vapen till flera olika typer av jakt. Med expanderande stammar av 

vildsvin och andra arter så är detta en förändring som kan vara gynnsam. Vi ser 

också positivt på att det antal utbytespipor och slutstycken som en jägare anses 

behöva inte begränsas till ett visst antal per vapen, låda eller stomme på det sätt 

som ursprungligen föreslogs.  
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Utformning 

Vi anser att formuleringen av det aktuella förslaget kan leda till otydlighet (vår 

understrykning): 

”Behovet ska också anses motsvara sammanlagt tolv extra pipor eller 

slutstycken […]”   

Vi uppfattar det som att den föreslagna lydelsen, genom att ordet ”extra” 

används, kan tolkas olika beroende på om de extra piporna eller slutstyckena är i 

tillägg till kompletta vapen eller till stommar eller lådor utan tillhörande pipa 

eller slutstycke. Det gör att det maximala antalet kombinationer som tillåts inom 

den föreslagna bestämmelsen kan uppfattas olika på ett sätt som inte är helt 

önskvärt.  

Orden ”pipor” och ”pipa” används både i den föreslagna lydelsen av 2 kap. 4 a § 

och i 2 kap. 5 § 5 st. i vapenförordningen. Visserligen framgår det av den 

remitterade promemorian att förslaget inte omfattar sådana pipor som avses i 2 

kap. 5 § vapenförordningen men det vore lämpligt att förtydliga detta i 

bestämmelsen som sådan. Det bör därför framgå tydligt av 2 kap. 4 a § att det 

rör sig om pipor till vapen med pipbytessystem.  

Naturvårdsverket gör vidare bedömningen att det väsentliga är att reglera antalet 

utbytespipor i jaktvapengarderoben, inte antalet slutstycken. Beroende på vilka 

utbytespipor som blir aktuella så kan behovet av ett särskilt slutstycke eller 

slutstyckshuvud variera. Det kan därför vara att föredra att endast reglera hur 

många utbytespipor som totalt ska tillåtas inom jaktvapengarderoben. Det 

innebär ingen förändring i övrigt, exempelvis att tillståndsansökan för 

utbytespipa i förekommande fall också ska omfatta tillhörande slutstycke, men 

det gör det tydligare hur stor jaktvapengarderoben får vara. 

Vi lämnar ingen synpunkt på vilket antal utbytespipor som ska tillåtas inom 

jaktvapengarderoben. Antalet tillåtna vapen och vapendelar är framför allt en 

polisiär fråga och förslaget ändrar inte heller det totala antalet kompletta vapen 

som tillåts.  

Tillämpning 

Av Polismyndighetens nu gällande allmänna råd framgår att en sökande på ett 

trovärdigt sätt ska kunna motivera behovet med utgångspunkt i sina jaktvanor 

och sammansättningen av tidigare vapeninnehav. I tillämpningen av den nya 

bestämmelsen anser Naturvårdsverket att innehav av utbytespipor inte ska utgöra 

ett hinder för tillstånd till ytterligare vapen enligt 2 kap. 4 a § 2 st.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschef Maria Ohlman. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla 

Sallhed och handläggarna Jonas Nordanstig, Emil Ekström och David Bruun. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 
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Björn Risinger 

 Maria Ohlman 

Kopia till: 

ju.L4@regeringskansliet.se. 

m.registrator@regeringskansliet.se 
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