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utfärdad den 19 maj 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 45 § fiskelagen (1993:787) skall
ha följande lydelse.
45 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall fisk som varit föremål för
brott enligt denna lag förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av
sådant brott. Även vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i
samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna skall förklaras förverkat, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och förverkandet inte är
uppenbart oskäligt.
Om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt denna lag, får
hela partiet förklaras förverkat om det inte kan utredas hur stor del av partiet
som omfattas av brottet.
Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall
förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. Detsamma gäller fiskefartyg
och andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.
Utöver vad som sägs i tredje stycket får egendom förklaras förverkad, om
egendomen har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag och brottet har fullbordats eller förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse och förverkandet behövs för att
förebygga brott.
I stället för fisken, redskapet eller den egendom som annars använts, medförts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel, kan dess värde helt
eller delvis förklaras förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller endast med svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna.
Förverkande får inte ske enbart på grund av överträdelse av 25 § andra–
tredje styckena. Vid överträdelse av 25 § fjärde stycket eller 26 § får förverkande inte avse annat än fiskeredskap.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
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