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Valextra
Pistolskyttet och valet 2018
Av: Mike Winnerstig, Styrelseordförande, SPSF

Vapen- och skyttefrågorna 
har växlat karaktär under de 
senaste tre-fyra valrörelser-
na. Visserligen har vapenvål-
det i samhället dessvärre ökat 
dramatiskt, men både politi-
ker, media och många polis-
tjänstemän – möjligen dock 
inte alla – har insett att det 
inte är vare sig våra vapen el-
ler våra medlemmar som står 
för detta.
 Det finns därför inte nå-
gon betydande politisk rörel-
se just nu för att ytterligare 
inskränka det legala vape-
ninnehavet eller det legala 
tävlingsskyttet. Det innebär 
emellertid inte att det inte 
finns varningstecken för oro-
ande utvecklingar.
 Inom förbundet bestämde 
vi oss därför för att undersöka 
partiernas inställning till fem 
aktuella frågor av stor eller 
potentiellt stor betydelse för 
det svenska pistolskyttet och 
för Svenska Pistolskytteför-
bundet.

Den första frågan gäller EU:s 
nya vapendirektiv, som en 
statlig utredning fått i uppgift 
att föreslå implementeringen 
av. Utredaren Kazimir Åberg 
gick dock i sitt förslag klart 
utöver direktivet i sig, bland 
annat när det gäller vapen-
magasin – som enligt utreda-
ren borde tillståndsbeläggas 
generellt.

 Från regeringspartiernas 
håll menar socialdemokrater-
na (S) att man kan tänka sig 
förändringar av utredarens 
förslag vad gäller tillstånds-
plikt för magasin. Miljöpartiet 
(MP) däremot stödjer idén. 
Vänsterpartiet (V) menar något 
oklart att man är för att skär-
pa vapenlagstiftningen, men 
att man inte vill att detta ska 
drabba jägare och skyttar.
 Centerpartiet (C) påpekar 
att man röstade emot vapen-
direktivet i sin helhet, även i 
EU-parlamentet, och är följ-
aktligen också emot de im-
plementeringsförslag som 
utredaren kommit med. Krist-
demokraterna (KD) svarar kort 
att man är emot tillstånds-
krav för magasin. Liberalerna 
(L) röstade i likhet med Cen-
terpartiet emot direktivet i
Bryssel och är kritiska till
utredarens förslag, som man
anser bör omarbetas. Mode-
raterna (M) är också kritiska
mot att utredaren går längre
än vad direktivet kräver, och
motsätter sig helt tillståndsbe-
läggning av magasin.

Sverigedemokraterna (SD) 
noterar också att man rös-
tade mot direktivet i Bryssel 
och att man kommer att rösta 
emot alla förslag i den svenska 
riksdagen som går längre än 
vad direktivet kräver.

Den andra frågan gäller en 

verklig långkörare i vapen-
lagstiftningssammanhang, 
nämligen begreppet ”syn-
nerliga skäl”. Utredaren Ka-
zimir Åberg fick i uppdrag att 
reda ut hanteringen av detta 
begrepp, men valde tidigt att 
konstatera att ett av utred-
ningsdirektiven var att va-
penlagstiftningen inte skulle 
”liberaliseras”. Enligt utreda-
ren innebär detta att begrep-
pet ”synnerliga skäl” inte kan 
bytas ut, eftersom det skulle 
ses som en ”liberalisering”. 
Vi frågade därför partierna 
hur de såg på detta, och om 
de vill byta ut begreppet mot 
t.ex. ”särskilda skäl”?

S menar att kraven på li-
cens bör förtydligas, men att 
begreppet ”synnerliga skäl” 
bör kvarstå. MP erkänner vis-
serligen att användningen av 
begreppet skiljer sig från an-
vändningen av det inom an-
dra rättsområden, men att en 
förändring riskerar att uppfat-
tas som en liberalisering och 
någon sådan är MP emot. V 
har inte någon uppfattning i 
frågan än.
 C hävdar att man inte vill 
ha skärpningar av lagstiftning-
en för legalt vapeninnehav 
men att man inte heller ser 
några behov av förändring-
ar av den i denna mening. L 
svarar något oklart att man 
är öppna för att förändra la-
gen men att man inte heller 

lagt förslag om att praxis ska 
förändras. KD är för en strikt 
licensgivning och ser ingen 
anledning att ändra på be-
greppet. M arbetar för en total 
översyn av hela vapenlagstift-
ningen och vill i den proces-
sen öppna för en översyn även 
av ”synnerliga skäl”. M un-
derstryker också att man inte 
kommer att acceptera några 
förslag som ”försvårar” för 
skyttar och jägare.
 SD gör en juridisk analys 
av ”synnerliga skäl” och par-
tiets slutsats är att begreppet 
måste ”utmönstras” ur den 
svenska vapenlagstiftningen.

Den tredje frågan rör bly. Den 
svenska Kemikalieinspek-
tionen har initierat en pro-
cess inom EU-strukturerna 
i Bryssel som kan komma att 
leda till ett totalt blyförbud. 
Detta sker i så fall genom att 
bly sätts upp som kandidat för 
EU:s lista över ”särskilt farligt 
ämnen” inom REACH-re-
gelverket om farliga kemika-
lier. Om bly hamnar på den 
listan på riktigt så införs i 
praktiken ett blyförbud efter-
som bly då inte får användas 
alls, vare sig i bilbatterier eller 
i ammunition eller något an-
nat, förutom genom mycket 
speciella undantagsförfaran-
den. Ammunitionsföretagen 
skulle då behöva ansöka om 
tillstånd att använda bly i 

2018 är ett ovanligt komplext valår, med oklara regeringsalternativ 
och en mycket instabil politisk miljö i Sverige. Som vanligt har vi inom 
Svenska Pistolskytteförbundet genomfört en undersökning bland 
riksdagspartierna om hur de ställer sig till några just nu viktiga frågor 
för pistolskyttet och förbundets roll som frivillig försvarsorganisation. 
Förbundet tar aldrig partipolitisk ställning, men har i uppgift att 
redovisa partiernas ställningstaganden i de frågor som är viktiga för 
svenskt pistolskytte.
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ammunition från EU:s kemi-
kaliemyndighet ECHA, som i 
sin tur vill fasa ut alla ämnen 
som är på listan. Chansen för 
att just ammunition skulle få 
ett undantagstillstånd för att 
använda bly av ECHA är alltså 
mycket liten. Vi frågade där-
för partierna om hur de ser på 
att blyförbudet ändå riskerar 
att återkomma genom denna 
process?
 S menar att det inte finns 
några andra förslag inom EU 
än att förbjuda jakt med bly-
hagel över våtmark, vilket re-
dan är genomfört i Sverige. 
Miljöpartiet säger rakt ut att 
man välkomnar ett blyförbud 
och beklagar att den borger-
liga regeringen 2007 rev upp 
det som S och MP tidigare 
beslutat att börja gälla redan 
2008. V menar kort och gott 
att bly är en giftig tungmetall 

och att blyammunition därför 
bör fasas ut.
 C hävdar att det enda som 
diskuteras på EU-nivå är för-
bud mot bly vid jakt över 
våtmarker, men säger också 
att man ser ett blyförbud för 
sportskytte som rimligt. Det-
ta är en ny inställning hos C 
jämfört med tidigare år. L vill 
minska blyanvändningen men 
hävdar att det inte är ”realis-
tiskt” att införa ett blyförbud 
inom EU så länge inte goda 
ersättningsmaterial till bly 
finns. KD och M resonerar på 
ett likartat sätt och menar sig 
vara skeptiska mot ett blyför-
bud men vill se en utveckling 
mot mindre blyanvändning.
 SD anser att det inte ska 
införas något blyförbud, men 

om ett sådant beslut ändå ska 
fattas så ska det ske på natio-
nell och inte på EU-nivå.

Den fjärde frågan handlar om 
tillgången på försvarsmak-
tens skjutfält och skjutbanor, 
som ofta är starkt begränsade 
av miljötillstånd som speg-
lar verkligheten för 10–15 
år sedan, när försvarsmakten 
avvecklade stora delar av sin 
organisation. Nu växer den 
snabbt vilket gör att frivilli-
ga skytterörelser som SPSF 
får svårare att få utrymme på 
skjutfälten därför att försvars-
maktens egna förband övar 
mer och utnyttjar därför hela 
miljötillståndets nivåer vad 
gäller buller mm själva. Vi 
frågade därför partierna om 
de var beredda att förändra 
miljötillstånden så att dagens 
behov av skjutfält kan mötas?

 S vill korta ner tiderna 
för handläggningen av mil-
jötillstånd, men vill inte sänka 
kraven. MP delar den senare 
åsikten. V anser att det mås-
te finnas möjligheter att öva 
skytte men att det är viktigt 
att miljökraven är sådana att 
omgivningen inte drabbas. 
Samtidigt öppnar V för att 
det kan finnas behov av fler 
skjutbanor i framtiden.
 C vill inte heller göra någ-
ra förändringar av de generel-
la kraven, men ser ett behov 
av lokala omprioriteringar. 
L är i princip öppna för för-
ändring och vill gärna ha en 
dialog med de frivilliga skyt-
te- och försvarsorganisatio-
nerna, men ser problemet 
som en lokal fråga för lokala 
beslutsfattare. KD intar en mer 
skyttevänlig linje och hävdar 
att det är orimligt att läns-
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Centerpartiet sa nej till vapendirektivet eftersom det 
riskerar drabba legala vapenägare som sportskyttar 
och jägare, dvs. personer som har legala vapen 
och hanterar dem ansvarsfullt. Nu går regeringens 

utredare ännu längre än vad direktivet kräver vilket vi är mycket kritiska till, 
just eftersom det ytterligare riskerar att försvåra för lagliga vapenägare 
men också vara till men för totalförsvaret. Vi ser inget behov nu av att gå 
längre än direktivet kräver då det riskerar drabba laglydiga vapenägare bl. a. 
sportskyttar och totalförsvaret väldigt negativt.

Enkätfrågor och svar 1En utredare har föreslagit en implementering av det nya EU-vapendirektivet, som på 
fl era punkter går utöver direktivet i sig. Bland annat vill utredaren tillståndsbelägga alla 
vapenmagasin, oavsett storlek. Vad tycker ditt parti om detta?

styrelserna ska kunna stoppa 
försvarsmakten – och i för-
längningen även de frivilli-
ga försvarsorganisationerna 
– från att öva. M menar att 
handläggningstiderna för mil-
jötillstånd måste kortas och att 
ett moratorium mot nedlägg-
ning av skjutfält ska införas.
 SD svarar på frågan med 
enkätens kortaste svar: ”ja”.

Den femte och sista frågan rör 
förbundets roll som frivillig 
försvarsorganisation. Vi ville 
veta hur partierna ser på fri-
villigheten och om de är be-
redda att ge större anslag till 
denna verksamhet.
 Denna fråga är kanske den 
där den största enigheten rå-
der bland partierna. S noterar 
att regeringen redan höjt an-
slagen till frivilligheten och 

har idel lovord för den. MP 
är avsevärt svalare i sin inställ-
ning och menar att diskussio-
nen om resurser förs i ljuset 
av återupprättandet av civil-
försvaret. V är överlag positivt 
till frivilligheten och tar upp 
att man röstat för regeringens 
höjda anslag till dess organisa-
tioner, samt att man kan tän-
ka sig en ytterligare höjning i 
framtiden.
 C och L prisar frivillighet-
en och vill höja dess anslag. 
KD gör detsamma men påtalar 
också att just vapenvana bland 
befolkningen är ett betydan-
de tillskott till totalförsvaret. 
M är mycket positiva till fri-
villigheten och menar att när 
den får en ökad verksamhet 
ska också anslagen öka.
 SD svarar kort att frivill-
igheten fyller en viktig funk-

tion och att partiet är berett 
att öka anslagen när verksam-
heten ökar.

Slutsatser
Mycket glädjande är att näs-
tan inga partier säger sig vilja 
sträva efter en generellt skärpt 
vapenlagstiftning för legalt 
vapeninnehav. Vi har därmed 
vunnit en acceptans bland 
politikerna som inte fanns på 
kartan för 15 år sedan. Visser-
ligen fi nns det ingen majori-
tet för att avskaffa begreppet 
”synnerliga skäl”, men frågan 
är inte längre lika akut som 
den var för ett par år sedan i 
t.ex. Västra Götaland.
 Mindre glädjande är att 
partiernas svar visar att de 
helt saknar kunskap om den 
EU-process som kan leda till 
ett totalförbud för blyammu-

nition. Om EU-myndigheten 
ECHA för upp bly på sin lista 
över farliga ämnen så inträder 
i praktiken ett blyförbud för 
ammunition utan att ammu-
nitionsbly ens behöver dis-
kuteras politiskt. Detta är en 
för vår del extremt oroande 
utveckling och det gäller att 
medvetandegöra svenska po-
litiker om den.

I övrigt fi nns partiernas full-
ständiga svar att läsa här bred-
vid och de torde tala för sig 
själva. SPSF tar som sagt inte 
partipolitisk ställning men 
den uppmärksamme läsaren 
kan relativt enkelt skapa sig 
en bild av vilka partier som 
vill främja det svenska pistol-
skyttet och vilka som inte 
vill det.

Vi har inte tagit 
ställning till 
det förslaget 
utan avvaktar 

regeringens proposition. 
Vår generella inställning 
till vapendirektivet och 
vapenlagstiftningen är att vi ser 
positivt på att skärpa lagstiftningen, 
vi vill dock inte att det ska slå mot 
dem som ägnar sig åt jakt och 
sportskytte.

Sverigedemokraterna 
röstade emot 
vapendirektivet i 

Europaparlamentet 
och kommer i riksdagen 

rösta emot alla förslag som går 
längre. Vi anser att det är absurt att 
klassa magasin som vapendelar.

Utredarens förslag har varit ute på remiss och synpunkterna 
behandlas just nu. Vi kommer inte att införa regler som 
i onödan försvårar för jägare och sportskyttar. I den mån 

förslagen om tillstånd för vapenmagasin ligger utanför EU-
direktivets krav kan vi överväga förändringar i utredarens förslag.

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar 
vår lagstiftning att gå betydligt längre än vad EU faktiskt 
kräver. Det förslag som bereds inom Regeringskansliet 
skulle försvåra jägarnas möjlighet att bedriva jakt och 

sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Att inskränka laglydiga jägares 
och målskyttars möjligheter i Sverige kommer varken bekämpa våldet i 
kriminella kretsar här hemma, eller i övriga Europa. Moderaterna kommer 
därför att säga nej till förslag från regeringen som innebär onödiga regler 
i vapenlagstiftningen, exempelvis förslaget om att reglera samtliga 
löstagbara magasin. Moderaterna vill istället genomföra en rad förbättringar 
för Sveriges jägare och sportskyttar. Bland annat vill vi skapa möjligheter för 
utökad vapengarderob, godkänna EU:s vapenpass och förbättra servicen hos 
de myndigheter som hanterar frågor om vapen. Vi gör en särskild satsning 
om fem miljoner kronor på Polisen för att korta handläggningstiderna för 
vapenlicenser.

Det förslag som ligger 
om att ha samma krav 

för magasin som för 
ammunition, det vill säga 
att man måste ha licens 
för det vapen som man 

köper magasin till tycker vi är rimligt.

Först och främst vill vi framhålla att Liberalerna är kritiska 
till utformningen av EU:s nya vapendirektiv. Självklart ska 
det fi nnas en stark europeisk lagstiftning mot den illegala 
vapenhanteringen, men vapendirektivet har dock blivit 

alldeles för byråkratiskt och har inte tagit tillräcklig hänsyn till den breda 
gruppen legala vapenägare bland jägare och sportskyttar.
 Liberalerna har därför röstat emot vapendirektivet både i riksdagen och 
i Europaparlamentet. Den svenska regeringen fi ck ändå stöd för att rösta ja 
till direktivet eftersom Moderaterna och Vänsterpartiet gick på regeringens 
linje.
 Nu är vapendirektivet tyvärr ett faktum, och då är vår åsikt att det ska 
genomföras i svensk lag på ett sätt som skapar så få praktiska hinder 
som möjligt för jägare och sportskyttar. Vi konstaterar att regeringens 
utredning med förslag till hur vapendirektivet ska genomföras i svensk rätt 
har mött hård kritik, och vi delar denna oro. Vi anser att kritiken från jägar- 
och sportskyttekretsar behöver tas på stort allvar. Vår ståndpunkt är att 
utredningens förslag behöver omarbetas för att ta hänsyn till denna kritik.

Vi är emot 
tillståndskrav för 
vapenmagasin.
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Vi har inte tagit ställning till 
begreppen i sig men vårt politiska 
ställningstagande är att vi inte 
vill se några regeländringar som 
innebär att det blir svårare för 
ansvarsfulla laglydiga vapenägare 
som sportskyttar och jägare att 
inneha vapen på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi ser inget behov av 
förändringar för lagliga vapenägare 
utifrån idag rådande regelverk.

Samma utredare har i en annan utredning föreslagit att begreppet ”synnerliga skäl” som krav för 
licens för enhandsvapen ska kvarstå i vapenlagen, endast därför att en förändring av begreppet 
skulle uppfattas som en liberalisering av vapenlagstiftningen. Men ”synnerliga skäl” innebär i 
annan lagstiftning en extremt restriktiv hållning, endast användbar för enskilda fall. Skytterörelsen 
har sedan länge föreslagit att begreppet bör bytas ut mot t.ex. ”särskilda skäl”, ett yttryck som 
mycket bättre indikerar hur det används i praktiken sedan mer än 70 år vad gäller licensärenden. 
Utredaren valde dock att inte juridiskt analysera detta begrepp av ovanstående skäl. Är ditt parti av 
uppfattningen att begreppet ”synnerliga skäl” ska behållas eller bytas ut?

2Enkätfrågor och svar

Vi har inte analyserat frågan i tillräcklig utsträckning ännu för 
att ha bildat oss en slutlig uppfattning om vilket begrepp som 
bör användas i lagtexten.

I de allra flesta juridiska sammanhang utgör formuleringen en 
mycket stark begränsning av möjligheterna att få tillstånd. 
I förarbetena till just vapenlagen samt i själva lagtexten 

framgår dock att det inte är så begreppet ska tolkas i detta 
sammanhang, utan istället som ett sätt att kräva dels en viss 

uppnådd ålder hos den sökande, dels en uppnådd skjutskicklighet. Tyvärr har 
detta, trots flera klargöranden från lagstiftaren kommit att tolkas på ett mer 
restriktivt sätt. Detta är olyckligt och gör det svårare för enskilda skyttar att 
få tillstånd än vad lagstiftaren har avsett.
 Sverigedemokraternas hållning är att begreppet synnerliga skäl måste 
utmönstras ur den svenska vapenlagstiftningen och istället ersättas med en 
tydligare uppräkning av vilka krav som ska ställas.

Kraven för licens bör förtydligas för att undvika godtyckliga 
bedömningar. Däremot bör själva begreppet ”synnerliga skäl” 
kvarstå.

Moderaterna vill se en hel översyn av det samlade 
regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen 
och vapendelar. I den utredningen vill vi också öppna upp och 
se över möjligheten att ändra kravet från ”synnerliga skäl” 
till ”särskilda skäl”.

Den utredning som regeringen har tillsatt för delar av vapenlag stiftningen 
har nu skickats på remiss. Vi kommer noggrant att följa utfallet av 
remissinstanserna. Vi kommer inte att acceptera några förslag som försvårar 
för jägare och målskyttar.

Vad gäller kravet 
i 2 kap 6 § 
vapenlagen om att 
tillstånd att inneha 
enhandsvapen 

endast får meddelas om det finns 
synnerliga skäl, är prövningen i 
praktiken kanske inte riktigt så strikt 
som prövningar enligt ”synnerliga 
skäl” inom andra rättsområden, nej. 
Detta kan naturligtvis uppfattas 
som inkonsekvent men vill man 
inte ha en förändring i tolkningen 
av lagen tror vi att det är säkrast 
att inte ändra dess rekvisit. Vi 
delar utredarens uppfattning att 
domstolar och allmänhet skulle 
uppfatta en omformulering av 
lagen till ”särskilda skäl” som en 
liberalisering av densamma.

Liberalerna har inte lagt några förslag om att det 
som i praktiken utgör rättspraxis ska förändras. Av 
rättssäkerhetsskäl är det förstås viktigt att lagens ordalydelse 
stämmer överens med denna praxis. Det som föreslås i den 

nämnda utredningen är att begreppet synnerliga skäl visserligen finns 
kvar i lagtexten, men att det i lagtexten också skrivs in en beskrivning 
av vad kravet på synnerliga skäl innebär avseende enskildas innehav av 
enhandsvapen. Vi är öppna också för andra sätt att konstruera lagen för att 
tydliggöra vad som varit praxis hittills.

Vi är för en strikt 
hantering av licenser 
för enhandsvapen. 
Som det ser ut nu 
har vi inga planer på 

att föreslå att synnerliga skäl för 
enhandsvapen försvinner.
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Om verksamheten utökas ska man 
i regel söka ett nytt miljötillstånd. 

Miljöpartiet har inga förslag om 
att sänka kraven i miljöbalken.

Vi är skeptiska till 
ett totalt blyförbud, 
men det finns skäl 
att vara restriktiv i 

användningen av blyammunition 
med tanke på den miljöpåverkan 
det har. Det är viktigt att noga följa 
forskningen i frågan och uppmuntra 
till användning och utveckling av 
mer miljövänliga alternativ.

Att Försvarsmakten nu tydligare än på många år 
återigen totalförsvarsplanerar och därför har 
större behov av sina egna lokaler och skjutbanor 

är naturligt. Hur nyttjandet av exempelvis 
försvarsmaktens skjutbanor kan användas av andra aktörer såsom de 
frivilliga försvarsorganisationerna måste vara föremål för dialog mellan dem 
och Försvarsmakten. Försvarsmakten torde ha ett intresse i att de frivilliga 
försvarsorganisationerna är utbildade och övade. Det är viktigt att utveckla 
frivilligverksamheten och att det finns tillgodosedda övningsmöjligheter 
lokalt. Vi ser i nuläget inget behov av att göra generella förändringar för 
miljötillstånden. Däremot bör vid behov omprövningar kunna göras på lokal 
nivå från fall till fall, också beaktandes totalförsvarets krav.

Det finns redan ett generellt förbud mot blyad 
ammunition men med undantag om blyfria 
alternativ inte finns vid jakt. Det är också redan 
förbjudet nationellt i Sverige att använda blyhagel 

vid jakt på våtmark eller på grunda delar av öppet vatten och det är detta 
arbete som nu också sker på EU-nivå. Skulle ett sådant förbud träda i 
kraft på EU-nivå 2024 innebär det ingen skillnad för Sveriges del. För att 
minska förekomsten av bly i miljön är det därför rimligt med blyförbud i ex 
sportskytte eller andra fall där bra ammunitionsalternativ finns.

Enkätfrågor och svar 3

4

På initiativ av den svenska Kemikalieinspektionen pågår nu en process inom EU-
strukturerna i Bryssel som kan komma att leda till ett totalt blyförbud, även för bly i 
ammunition. Regering och riksdag i Sverige har sedan tio år tillbaka haft uppfattningen 
att något blyförbud för ammunition inte ska införas. Vad tycker ditt parti om denna 
utveckling, som kan leda till ett blyförbud för ammunition infört på EU-nivå redan 2024?

Försvarsmaktens skjutfält och skjutbanor är ofta begränsade av miljötillstånd utfärdade av länsstyrelser 
för 10–15 år sedan, när den säkerhetspolitiska miljön var helt annorlunda och när försvarsmakten krympte 
sin storlek väsentligt. Idag växer försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, vilket gör att 
det blir allt svårare för de senare att få utrymme för skytte och tävlingar på försvarsmaktens skjutfält och 
skjutbanor. Är ditt parti berett att bidra till en utveckling där miljötillstånden förändras så att dagens behov 
av skjutbanor och skjutfält bättre kan tillgodoses?

Bly är en giftig 
tungmetall och 
det är sedan länge 

Vänsterpartiets 
uppfattning att 

blyammunitionen bör fasas ut.

Vi anser inte att det bör 
införas ett blyförbud 
för ammunition. Ska ett 

sådant beslut fattas ska 
det ske på nationell nivå, 

inte EU-nivå.

Det enda konkreta 
förslag som förbereds 
och diskuteras i EU är 

ett förslag om förbud 
av bly vid jakt i våtmarker. 

Ett förbud som Sverige redan har. 
Vi är mycket medvetna om de 
negativa effekter på miljön som bly 
innebär för t. ex fågellivet. Men om 
ytterligare förbud ska genomföras i 
EU så måste detta gå parallellt med 
att ersättningsammunition som är 
etiskt försvarbart att använda vid 
jakt utvecklas.

Moderaterna har 
inget förslag om 
ett totalförbud mot 
bly i ammunition. Vi 
anser inte att förbud 

är rätt väg att gå, utan ser hellre att 
fler miljövänliga alternativ tas fram 
som även lever upp till de djuretiska 
kraven.

Vi välkomnar ett blyförbud i ammunition både nationellt och 
i EU. Blyhagel används idag trots att det finns alternativ. Bly 
är miljö- och hälsofarligt och leder till att fåglar – i synnerhet 
örn – påverkas starkt negativt. År 2006–2010 beslutade 
den dåvarande Socialdemokratiska regeringen i samarbete 
med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om ett förbud mot 

blyammunition som aldrig hann införas innan den nya borgerliga regeringen 
rev upp det.

Tyvärr finns ännu inte lämplig blyfri ammunition för 
alla ändamål. Vi vill fortsätta minska användningen av 
blyammunition för att minska miljöpåverkan, men det är inte 
realistiskt att införa ett totalförbud i EU innan fullgoda blyfria 
alternativ finns.

Självklart måste det finnas möjlighet att öva. Det är dock 
mycket viktigt att ta miljöhänsyn och att omgivningen 
inte drabbas av buller och höga ljudnivåer på grund av 
skjutövningar samt att det finns en god dialog med både 

länsstyrelsen och kommuner samt kringboende. Vi ser inte några 
omedelbara behov av att utöka antalet skjutbanor m.m. i nuläget, men är 
inte främmande för att se över den frågan framöver.

Ja.

Miljötillstånden måste ges utifrån den miljöbalk som 
riksdagen har beslutat. Vi har idag inga planer att i grunden 
förändra villkoren i miljöbalken och det är svårt att överblicka 

vilka konsekvenser det skulle få för annan miljöfarlig 
verksamhet. Det vi strävar efter är dock att det ska bli enklare och 

snabbare att klara processerna med miljötillstånd, men vi är inte beredda att 
sänka miljökraven.

Moderaterna anser att försvarsförmågan måste öka i ljuset 
av det försämrade omvärldsläget i Sveriges närområde. Vi 
har också anslagit extra resurser i vår budget för detta. Att 
Försvarsmakten har tillgång till övnings- och skjutfält är 

centralt för att åstadkomma en förmågeökning. Vi har därför tillsammans 
med Alliansen drivit frågan om att beslutsprocesserna för miljötillstånden 
måste kortas och att det ska införas ett moratorium mot att avveckla befintliga 
övnings– och skjutfält. Detta för att säkerställa att det finns övnings- och 
skjutfält som tillfredsställer Försvarsmaktens behov kommande år.

Naturligtvis behöver utbudet av skjutbanor och skjutfält 
vara dimensionerat efter dagens och morgondagens 
behov. Detta är i första hand en tillståndsfråga för lokala 
myndigheter, men vi har gärna en dialog med de frivilliga 
försvarsorganisationerna och andra intressenter.

Vi är av uppfattningen att försvarets behov inte ska hindras 
av länsstyrelserna på det sätt vi sett prov på. Att svenska 
myndigheter underminerar försvarsförmågan på detta sätt kan 
inte vara acceptabelt. Samtidigt är hårda miljökrav bra och 
inget vi ska rucka på i onödan. Men för Försvarsmakten bör 

prövningen ske på ett annat sätt om de inte klarar de krav som ställs idag, 
eftersom deras förmåga att öva är extremt viktig.
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Centerpartiet är mycket positiva till och glada 
för att människor engagerar sig i någon av de 
frivilliga försvarsorganisationerna. De är en 
viktig del av folkförankringen och försvarsviljan 

vilket vi ser som en av de viktigaste försvarsförmågorna. De frivilliga 
försvarsorganisationerna utgör en viktig förstärkningsresurs både vid 
fredstida kriser och vid höjd beredskap. I de försvarsöverenskommelser 
som Centerpartiet har varit med och slutit tillsammans med regeringen 
och Moderaterna har också mer pengar avsatts för de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Vi vill stärka den verksamheten ytterligare.

5Enkätfrågor och svar
Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och stödjer Försvarsmakten 
bland annat genom att rekrytera och utbilda instruktörer som utbildar Försvarsmaktens personal 
i pistolskytte. Förbundet främjar också totalförsvaret genom försvarsupplysning allmänt och inom 
vårt specialområde. Behovet av denna verksamhet kommer att växa i takt med att Försvarsmaktens 
operativa förmåga ökar. Hur ser ditt parti på de frivilliga försvarsorganisationerna, och är ni 
beredda att stödja frivilligheten genom att ge större anslag till vår verksamhet?

Vänsterpartiet är positivt inställda till de frivilliga 
försvarsorganisationerna och anser att de spelar 
en betydelsefull roll som ett komplement till 

Försvarsmaktens arbete och som en del av den 
folkliga förankringen av försvaret. De frivilliga 

försvarsorganisationerna har även god kännedom och kunskap 
om lokala förhållanden samt gör viktiga insatser i samband med 
t.ex. bränder och andra katastrofer. De spelar därmed en viktig 
roll för det civila försvaret. Vi har tillsammans med regeringen ökat 
anslagen för de frivilliga försvarsorganisationerna, men vi utesluter 
inte ytterligare ökningar.

De fyller en viktig funktion och vi är beredda att avsätta medel 
för att få en väl fungerande verksamhet i takt med att behovet 
ökar.

De frivilliga försvarsorganisationerna gör vårt land starkare 
och tryggare. För oss socialdemokrater är det en självklar 
sanning att de frivilliga försvarsorganisationerna är 
ovärderliga för totalförsvaret och därför för vårt land som 

helhet. Det engagemang, den kunskap och kompetens som 
kännetecknar de frivilliga försvarsorganisationerna kan aldrig överskattas. 
Totalförsvaret har i de frivilliga försvarsorganisationerna en folkförankring 
som är central för dess långsiktighet. Frivilligorganisationerna är också 
ovärderliga som bärare av demokratisk skolning. Engagemang, inte minst 
hos våra unga, kan i de frivilliga försvarsorganisationerna fångas upp och 
kanaliseras på ett konstruktivt sätt som kan vara avgörande för hur resten av 
livet utformas.
 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under hela den 
gångna mandatperioden arbetat för att synliggöra och stärka 
frivilligorganisationerna. Senast hösten 2017 gav regeringen MSB ett 
tillskott om 24 miljoner att fördela till de frivilliga försvarsorganisationernas 
verksamhet.
 Vid sommarens omfattande skogsbränder har vi ännu en gång sett hur 
frivilligorganisationernas medlemmar osjälviskt utför ett stort arbete, denna 
gång för att stödja släckningsarbetet. Försvarsminister Peter Hultqvist 
(S) är en av de ministrar som uttryckt sin och regeringens uppskattning 
över detta. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också lovat att 
förstärka resurserna till frivilligorganisationer för att kompensera för sådana 
kostnader som uppstått i deras arbete med bränderna och som inte kan 
ersättas på annat sätt.
 Det stöd som de frivilliga försvarsorganisationerna ger till Försvarsmakten 
och civilsamhället kan aldrig överskattas. För oss socialdemokrater är 
det en självklarhet att de frivilliga försvarsorganisationerna ska ha de 
förutsättningar som krävs för att kunna utföra sina viktiga uppgifter på ett 
konstruktivt och bra sätt.

Moderaterna är mycket positiva till de frivilliga 
försvarsorganisationernas verksamhet. Redan idag gör de 
viktiga insatser såväl när det gäller stöd till Försvarsmakten 
som till krisberedskapen. Det finns också en stor potential i 

att meranvända frivilligorganisationerna ytterligare, särskilt i ljuset av att vi 
moderater har föreslagit omfattande satsningar på försvaret de kommande 
åren. Nya och utökade uppgifter för de frivilliga försvarsorganisationerna 
måste också följas av ökade anslag.

Inom ramen för arbetet med att återupprätta civilförsvaret 
ser Miljöpartiet positivt på en utvecklad samverkan med 
mer resurser till de representanter för civilsamhället som 

bidrar till ett stärkt försvar. Hur resurserna fördelas kommer 
Försvarsberedningen att diskutera under 2019, och det hela 

grundas i en aktuell säkerhetspolitisk analys.

De frivilliga försvarsorganisationerna erbjuder en mycket 
viktig möjlighet för människor att göra en samhällsinsats, 
och bidrar till att stärka totalförsvarets förmåga. De frivilliga 
försvarsorganisationerna ska ha goda och långsiktiga 
möjligheter att driva sin verksamhet. Försvarsmakten 

beslutar om anslagen till enskilda organisationer. I dag är det regeringen 
och inte riksdagen som fastställer den ram som Försvarsmakten disponerar 
för detta syfte, men vi är öppna för att överväga en särskild anslagspost 
i statsbudgeten för anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna. 
Liberalerna är det Alliansparti som gör den allra största budgetsatsningen 
på Försvarsmakten de kommande åren, vilket skulle förbättra möjligheterna 
att se över nivån på stödet.

Vi delar helt er bedömning att vapenvana hos befolkningen 
främjar svensk försvarsförmåga och totalförsvaret. Det 
gäller förstås även jägare. I vår försvarspolitiska rapport 
För ett tryggt Sverige – som finns på Kristdemokraternas 
hemsida – skriver vi uttryckligen att frivilligorganisationerna 

behöver förstärkas som en del i upprustningen av försvaret. Vi vill på 
sikt öka Försvarets anslag till två procent av BNP. När försvarsmakten 
växer är det självklart att utbildningsinsatser som de som Svenska 
Pistolskytteförbundet står för växer i takt med detta. Så ja – högre anslag 
även till frivilligorganisationerna.




