
Ed. 240. Hefndaráltt

um frv. til laga um breyting á lögum  nr. 32, 16. des. 1885, um selaskot á 
Breiðafirði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frv. þetta er kom ið frá hv. Nd., og hefir þar verið steypt saman í eitt 
tveimur frv., er þeir fluttu, hvor í sínu lagi, þm /B arðstrendinga og þm . Dala- 
manna (sjá þskj. 118 og 151).

Eins og háttv. þingdeildarmenn rekur minni til, flutti þm. Snæf. á sið- 
asta þingi frv., sem var að mestu leyti sam hljóða 1. gr. frv. þess, sem hjer 
liggur fyrir. Því frv. var þá hjer í deildinni visað tilstjórnarinnar m eð rökstuddri 
dagskrá þess efnis, að stjórnin leitaði álits og umsagnar sýslunefndanna i Snæ- 
fellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu um frv.

Þetta hefir nú verið gert. Stjórnin hefir borið mál þetta undir sýslu- 
nefndirnar í tjeðum  sýslum, og auk þess sýslunefndina i Barðastrandarsýslu. 
Hafa sýslunefndir Snæfellsnes- og Hnappadals- og Dalasýslna tjáð sig samþykka 
hinu upphaflega frv. þm. Snæf., en frá sýslunefnd Barðastrandarsýslu hefir 
hins vegar ekkert svar kom ið við fyrirspurn stjórnarinnar.

Og þar sem þannig má telja fyllilega upplýst, að það sje vilji alls 
þorra þeirra manna, sem hjer eiga hlut að máli, að selurinn á meiri hluta 
Breiðafjarðar og fjörðum  þeim, sem inn úr honum  ganga, sje friðaður fyrir 
skotum, þá virðist ekkert því til fyrirstöðu, að frv. þetta fái að ganga fram. 
Og því fremur ætti háttv. deild að vera fús til þess að veita frv. samþykki, 
sem það virðist, að m eð ákvæðínu í 2. málsgh 1. gr. sje hæfilegt tillit tekið til 
þeirra manna þar vestra, er eiga hagsmuna að gæta að því er laxveiði snertir.

Sektarákvæðin í 2. gr. eru sam hljóða sektarákvæðunum í frv. til laga 
um breytingu á tilskipun um veiði á íslandi, 20. júni 1849, sem hjer liggur nú 
fyrir háttv. deild, og þurfa því engra sjerstakra skýringa við.

En þótt vjer samkvæmt framansögðu m ælum m eð frv. þessu, þá leyf- 
vjer oss þó að kom a fram m eð tvær breytingartillögur við það, sem að vissu 
leyti geta skoðast sem orðabreytingar, en eru þó, að vorri ætlun, jafnframt til 
skýringar. Og eru það þessar
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V ið 1. gr. a. Fyrri málsgr.:
Á eftir »Breiðafirði« k om i: og fjörðum  þeim, sem inn úr hon- 
um ganga.



b. Síðari málsgr. orðist svo:
Undanþegið þessu banni er þó svæði á Hvammsfirði, er liggur 
fyrir utan línu úr Ljárósum í Teigshyrnu og innan línu þaðan 
í Hólmlátursborgir.

Alþingi, 26. mars 1925.

Eggert Pálsson, Hjörtur Snorrason, Sigurður Jónsson. 
form. og frsm. fundaskrifari.


