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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-04-06 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden  

Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. 

 

Ändringar i fiskelagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 30 mars 2017 har regeringen 

(Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga  

Erika Enlund. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Fiskelagen är från 1994 och har ändrats vid ett flertal tillfällen. Senast 

ändringar skedde instämde Lagrådet i regeringens konstaterande att 

lagen och den övriga regleringen av fisket bl.a. på grund av 

utvecklingen av EU-rätten numera framstår som föråldrad och 

svåröverskådlig (se Lagrådets yttrande 2014-03-06). Lagrådet kan 

konstatera att bristerna i lagen inte undanröjs med de lagändringar 

som nu föreslås. 
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I den nu framlagda remissen införs ett nytt bemyndigande för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 

meddela föreskrifter av olika slag, bl.a. om vägning av fångst 

(23 a §). Samtidigt finns redan i dag regler om bemyndiganden  

för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 

meddela bestämmelser om uppgifter som ska lämnas i olika 

avseenden enligt EU:s förordningar om den gemensamma 

fiskeripolitiken, bland annat om fångst (22 §).  

 

Förhållandet mellan dessa båda bemyndigandebestämmelser är 

oklart. Det är inte alldeles enkelt att avgöra om bemyndigandena tar 

sikte på samma förhållanden och, om så är fallet, om de avser att 

säkerställa att olika syften uppfylls.  

 

Särskilt problematisk framstår regleringen i fiskelagen med tanke på 

att det i anslutning till dessa och andra bemyndiganden, liksom till 

grundläggande EU-reglering, kopplas en rad kraftfulla såväl 

straffrättsliga som andra sanktionsregler. Det är svårt att bedöma 

räckvidden av dessa sanktionsregler och hur bestämmelserna 

förhåller sig till varandra.  

 

Lagrådet anser mot bakgrund av det anförda att det är angeläget att 

fiskelagen snarast blir föremål för en grundlig översyn. Detta gäller 

framförallt en systematisk översyn av sanktionssystemet som är 

kopplat till de olika påbuds- och förbudsreglerna. 

 

De nu föreslagna ändringarna lämnar Lagrådet med det anförda utan 

ytterligare synpunkter. 

 

 

 


