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LAG- OCH 0 EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
nr 8/1973-74 med anledning av landskaps

styrelsens frar.uställning till Landstinget 

med förslag till landskapslag om ersättan

de av skador 9 förorsakade av hjortdjur. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över 

ovan nämnda frcu:aställning. Med anledning härav får utskottet vördsaw.t 

anföra följande. 

Utskottet har i ärendet såsom sakkunniga hört lagberedningschefen 

Sune Carlsson och trädgårdskonsulenten Alf Åkerholm. Enligt utskottets 

mening föreligger på grund av de motiv som framställts i lagförslaget 

behov av revision av lagstiftningen på ifrågavarande rättsområde. 

Utskottet konstaterar att landskapsstynlsen i sin framställning 

i allt väsentligt följt i rikets motsvarande författning intagna be

stämmelser o 

Utskottet förutsätter att tillräckliga medel för ersättande av i 

lagförslaget avsedda skador anslås~ enär fråga mestadels kommer att 

bli om ersättande av skador, åsamkade av rådjur, vilken djurart re

lativt nyligen med landskapsstyrelsens medgivande inplanterats i land,... 

sko.pet. 

Utskottet har noterat att de arvoden som föreslagits för de i fram

ställnil1gen angivna värderingsrnännen ej förändrats på åtminstone tio 

år, varför arvodena med hänsyn till penningvärdeförsämringen måS::e an

ses vara synnerligen låga. Fördenskull förutsätter utskottet att till 

värderingsmän i första hand utses landskapstjänstemän, vilka skulle 

tillåto.s att på tjänstetid utföra värderingsuppdrag. 

Vad gäller själva lagtexten har utskottet föreslagit endast änd

ringar av redaktionell art. 

Ned hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförsla

get med följande ändring ar: 

3 §. 
Den som med anledning av i denna lag avsedd skada önskar söka bi

drag av landskaps111edel skall ofördröjligen på blankett 1 som är fast

ställd av landskapsstyrelsen 9 anmäla skadan hos chefen för det polis

distrikt där skadcm inträffade för verkställande av syn och värdering 

o.,v skadan samt för vid tagande ecv andra av so.ken påkallade åtgärder. 

I anmälan sk8ll nämnas när och var skadan har skett, skadans art och 

omfattning sarnt huruvida och i vilken utsträckning sökanden får er-
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sät tni n g från försäkring. Hc:ir sökanden för sin del utsett värderings

man för syne- eller annan förrättning 9 skall även dennes _namn och 

adress nämnas i anmälan. Värderingsman utses likväl ej i de fall 

som nvses i 14 §. 

4 §. 

För värdering av i denna lag avsedd skada förordnar landskapssty

relse n tre värderingsIJän, varav en bör vara förtrogen med jordbruk, 

en med trädgårdsodling och en med skogsbruk. För envar av dem förord- ! I 
nas samtidigt en ersättare. Polischeferna i landskapet skall under-

rä.tta s om (utesl.) vilka personer sor.1 förordnats till värderingsmän 

och ersättare. 

16 §. 

Har motorfordon skadats på sådant sätt att det icke kan repareras 

till skäliga kostnader 9 skall till i 15 § avsedd (utesl.) anmälan fo

gas nödig utredning härom och oIJ fordonets gängse värde ooedelbart 

före och efter skndefallet. Har skadat fordon sålts, skall kvitto 

över erhållet pris bifogas. 

Marieh8.Iiln 1 den 12 mars 1974. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

,,q1!f J~du = M / 
{/f~· ~=';;hr~/ansson. 

Närva rande i utskottet: ordföranden LindströIJ, viceordföranden 

Olof M. J8I1sson 1 ledaEJöterna Björklund och Wideman samt ersättaren 

Ragna Sn:nd ers (del vis). 
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