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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-09

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina

Stävberg och justitierådet Ella Nyström.

Älgförvaltningen

Enligt en lagrådsremiss den 3 juni 2010 (Jordbruksdepartementet)

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Jacob

Wichmann, biträdd av ämnesrådet Bjarne Örnstedt.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

33 §

Enligt andra stycket ska ett licensområde vara av sådan storlek och

beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får

vägra att registrera ett område som licensområde eller besluta om

avregistrering, om området inte medger viss avskjutning av älg. I

tredje stycket finns motsvarande reglering för älgskötselområden.

Beträffande sådana områden föreslås att länsstyrelsen ska få

avregistrera ett älgskötselområde också på den grunden att området

inte är lämpat för älgjakt. Förslaget får till följd att det kommer att
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finnas större möjligheter att avregistrera ett älgskötselområde än ett

licensområde som inte uppfyller kraven för registrering. Lagrådet

ifrågasätter om denna sakliga skillnad är avsedd. Frågan bör klar-

göras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Förutsättningen för att länsstyrelsen ska få vägra att registrera ett

område som licensområde eller besluta om avregistrering är enligt

andra styckets andra mening att området inte medger avskjutning av

minst en älgkalv om året. Vad som avses torde vara att området inte

medger avskjutning av minst en älg, dvs. antingen ett vuxet djur eller

en älgkalv, om året. Till undvikande av missförstånd föreslår

Lagrådet att uttrycket ”minst en älgkalv” ersätts med ”minst en älg”.

Av tredje stycket tredje meningen framgår att länsstyrelsen får

besluta att avregistrera ett älgskötselområde, om förvaltningen inte

sker i enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen. Regeringen har stöd för att meddela sina föreskrifter i de

bemyndiganden som finns i femte och sjätte styckena. Bemyndigan-

det i sjätte stycket medger att regeringen överlåter åt en förvaltnings-

myndighet att meddela föreskrifter i ämnet. Denna s.k. subdelegation

kommer sannolikt att ske genom förordning med den följd att förvalt-

ningsmyndighetens stöd för att meddela föreskrifter finns i förord-

ningen och inte i själva lagen. Om inte endast regeringens föreskrif-

ter avses i bestämmelsen i tredje stycket tredje meningen, bör denna

formuleras om så att även förvaltningsmyndighets föreskrifter inne-

fattas. Detta kan ske på olika sätt, varvid en möjlighet är att orden

”med stöd av” byts ut mot orden ”i anslutning till”.
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Övergångsbestämmelser

I andra punkten bör av skäl som anförts under 33 § uttrycket ”minst

en älgkalv” ersättas med ”minst en älg”.


