
Nd.
um ostrurækt.

28. Frumvarp til laga

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að ákveða í reglugerð, að tiltekin svæði i 

fjörðum inni skuli um tiltekinn tim a friðuð til ostruræktar fyrir hverskonar veið- 
um, öðrum en ostruveiðum. Ennfrem ur skal þar ákveðið, hvernig og á hvaða árs- 
tim a heimilt sé að stunda ostruveiðar.

2. gr.
Enginn má stunda ostrurækt á friðlýstu svæði nema með leyfi atvinnumála- 

ráðherra.
Leyfi þessi má veita innlendum og erlendum félögum og einstaklingum, og 

skulu þau bundin við ákveðin svæði og til ákveðins árafjölda. Ennfrem ur getur at- 
vinnumálaráðherra sett þau skilyrði fyrir leyfum þessum, sem hann teíur nauð- 
synleg til verndar hagsmunum ríkis, almennings eða einstakra manna.

3. gr.
Sérhver, sem á land eða hefir land til afnota, er liggur að friðlýstu svæði, er 

skyldur til að þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takm örkun á afnotarétti, sem 
ostruræktin hefir í för með sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki 
samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra 
manna. Kostnað við matið greiðir leyfishafi. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 30 daga frá því 
að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt af 4 dómkvöddum mönnum.

Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupphæðinni 
verður ekki breytt meira en sem nemur 10 ̂  af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, 
ella greiðist kostnaðurinn af leyfishafa.

4. gr.
Heimilt er að undanþiggja tilrauna-ostrur (móðurdýr) öllum innflutnings- 

gjöldum.
5. gr.

Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, 
varða sektum, allt að 1000 krónum.

Fara skal um slík mál sem almenn lögreglumál.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta var flutt á siðasta þingi og er nú flutt á ný eftir ósk atvinnumála- 

ráðuneytisins, og fylgdu því svo hljóðandi athugasem dir:
Ostruveiðar og ostrurækt er stórkostleg atvinnugrein víða um heim. Á heims- 

markaðinum eru ostrur verðmestar af öllum skelfiski, enda mjög dýrar. Langt er 
siðan hinn eðlilegi ostrustofn hætti að fullnægja eftirspurninni, og hefir því ostru- 
rækt verið stunduð með góðum árangri um langt skeið. Ostrur eru ekki til við 
strendur Islands, en nokkrar líkur eru til þess, að möguleikar séu fyrir því, að hægt 
sé að rækta þær hér, en þá eingöngu i Faxaflóa, á svæðinu frá Akranesi til Sel- 
tjarnarness, samkvæmt þeim rannsóknum, sem fram  hafa farið á þessu atriði.



Á árinu 1936 gerði sænskt fvrirtæki, „Stigfjordens Ostronodlingar“ í Skápesund 
í Svíþjóð, fyrirspurn um það til atvinnumálaráðuneytisins, hvort það teldi æski- 
legt, að fyrirtæki þetta gerði tilraunir með ostrurækt hér við land. Síðan hefir fiski- 
málanefnd staðið í sambandi við þetta sænska fyrirtæki, og hefir hún eindregið mælt 
með því, að Stigfjordens Ostronodlingar verði leyft að gera tilraunir með ostru- 
rækt hér við land, og er ráðuneytið samdóma fiskimálanefndinni í því efni.

Um einstök ákvæði frum varpsins skal þetta tekið fram :

Um 1. gr.
Til þess að hægt sé að framkvæma ostrurækt í fjörðum  inni þarf algerlega að 

friða ræktunarsvæðin fyrir hverskonar veiðum, og er gert ráð fyrir, að friðunar- 
svæðin verði ákveðin í reglugerð.

Um 2. gr.
Ofangreind ostruræktarfyrirtæki, Stigfjordens Ostronodlingar, hefir farið fram 

á að fá einkaleyfi til 15 ára til ostruræktar hér við land. 1 greininni er það lagt á 
vald atvinnum álaráðherra, hverjir fái leyfi og til hversu m argra ára það verður veitt, 
en þar sem stofnkostnaður við ostruræktina er töluvert m ikill og ostrulirfan þarf 
4 til 5 ár til þess að ná hæfilegri stærð til matar, verður að ákveða leyfistímann 
með tilliti til þessa.

Um 3.—6. gr.
Þurfa  ekki skýringa.

E instakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flvtja brtt. við frumvarpið.


