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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-03 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars 

Wennerström och justitierådet Eskil Nord.  

 

Handel med sälprodukter   

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 april 2011 (Landsbygdsdeparte- 

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om handel med sälprodukter.  

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ulrika 

Melander.  

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

7 § 

 

I paragrafens andra stycke anges under vilka förutsättningar polis-

myndighets hjälp får begäras. Förutsättningarna anges i två punkter. 

Den andra punkten sammanbinds med den första med ordet ”eller” 

och är alltså fristående från den första punkten. Den är dock formu-

lerad så att den ger intryck av att komplettera den första eftersom det 

anges att hjälp får begäras om det ”i övrigt” finns synnerliga skäl. 
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En motsvarande bestämmelse finns i 8 § lagen (2008:1049) om 

förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund 

m.m., där det dock på motsvarande plats sägs att hjälp får begäras 

om det ”annars” finns synnerliga skäl. 

 

Som nyss angetts anser Lagrådet att det föreligger skillnad i sak 

mellan de två formuleringarna. Därtill kommer att paragrafen ur 

tillämpningssynvinkel skulle vinna på att vara likalydande med den 

motsvarande paragrafen i nyss nämnda lag. Lagrådet föreslår därför 

att orden ”i övrigt” i andra stycket, andra punkten ersätts av ordet 

”annars”. 

 

10 § 

 

I bestämmelsen anges vad som ska förklaras förverkat. Genom den 

valda ordalydelsen har emellertid uppstått ett formfel; en sälprodukt 

kan inte förklaras ”förverkat”. Lagrådet föreslår att paragrafen, med 

smugglingslagens förverkandebestämmelse som förebild, får föl-

jande lydelse: 

 

Om det inte är uppenbart oskäligt ska följande egendom förklaras 
förverkad: 
1. en sälprodukt som varit föremål för brott enligt denna lag eller 
produktens värde, och 
2. utbytet av brott enligt denna lag. 

 

Lagrådet har i övrigt intet att erinra mot förslaget. 

 

 

 


