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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-01

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

Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius.

Eftersök av trafikskadat vilt

Enligt en lagrådsremiss den 25 september 2008 (Jordbruksdeparte-

mentet) 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.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen läggs fram förslag som berör verksamheten med

uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid sammanstöt-

ning med motorfordon. En bemyndigandebestämmelse om anmäl-

ningsskyldighet vid viltolycka ska gälla även fall då viltet inte har

skadats eller dödats. Vidare bemyndigas regeringen att meddela

föreskrifter även om skyldighet att märka ut platsen för en samman-

stötning. Polismyndigheten ges lagstöd för att kunna vidta åtgärder

för att vilt som varit inblandat i en sammanstötning ska kunna spåras

upp och avlivas.
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26 §

I paragrafen föreslås bemyndigandet i första stycket genom en

ändring av punkten 3 få ett visst nytt innehåll. Vidare införs i andra

stycket ett helt nytt bemyndigande. Båda bemyndigandena anger

endast regeringen som det organ som får meddela de ifrågavarande

föreskrifterna. Enligt gällande lydelse av 52 § jaktlagen får regeringen

överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter

som avses i bl.a. 26 §.

Frågan är om 52 § kan anses ha tillämpning även på de föreslagna

bemyndigandena. Enligt 8 kap. 11 § regeringsformen kan riksdagen,

om den bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst

ämne, därvid medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyn-

dighet eller kommun att meddela bestämmelser. Ordalydelsen vittnar

om att riksdagens medgivande till subdelegation ska ske i samband

med att bemyndigandet ges för regeringen. Avsikten med bestäm-

melsen torde bl.a. vara att riksdagen beträffande varje bemyndi-

gande ska beredas tillfälle att överväga om en subdelegation till en

myndighet kan anses lämplig.

Om tanken är att subdelegation ska vara möjlig i fråga om de nya

bemyndigandena, måste riksdagen besluta särskilt härom. Det kan

genomföras lämpligast på så sätt att båda styckena i 26 § inleds med

orden ”Regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer …” samtidigt som hänvisningen i 52 § till 26 § utgår.

28 a §

I paragrafen, som är ny, föreslås bestämmelser om polismyndig-

hetens befogenheter när vilt har varit inblandat i en sammanstötning

med motorfordon. Paragrafen föreslås bli införd i det avsnitt av lagen
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som är rubricerat ”Jakten” och närmast efter 28 §, som behandlar

skyldigheten för jägare att vidta åtgärder för att djur som skadats vid

jakt ska kunna spåras upp och avlivas.

Lagrådet ställer sig tveksamt till att placera den nya paragrafen i

nämnda avsnitt om jakten. Lämpligare bör vara att – med viss

anknytning till innehållet i 26 § första stycket 3 – foga in paragrafen

som en ny 26 a § och förse den med en ny underrubrik, som

förslagsvis skulle kunna lyda: Polismyndighets befogenhet i vissa fall.

Lagrådet förordar en sådan lösning.


