
sþ. 66. Nefndarálit [25. mál]
UlL till. til þál. um friðun rjúpu.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur þríklofnað um málið. Undirritaður leggur til, að þingsályktunar-
tillagan verði felld.

Alþingismenn stjórnarflokkanna eru yfirleitt hljóðir menn á þingi og fáskiptnir
og ekki uppnæmir fyrir stórviðhurðum. Enginn sér þeim bregða, þótt þeir ákveði
að þyngja byrðar þjóðarinnar um nokkra milljónatugi króna í tollum og sköttum
á hverju ári. Jafnaðargeð þeirra virðist óraskað, þótt þeir ákveði að ræna fátækt
fólk hluta af kaupi sínu'. Eindrægni þeirra haggast ekki, þó að verðgildi krón-
unnar sé skorið niður við trog. Samvizka þeirra sýnist ósnortin, þó að látin séu
föl landsréttindi þessarar snauðu þjóðar. Þegar örlög Íslendinga eru ráðin. greiða
þeir atkvæði sín einhuga og átakalaust, með því fullkomnu jafnvægi. sem ein-
kennir vélar nútímans.

En örsjaldan renna þær stundir, að þessi einhuga hópur sundrast snögglega,
og þá kemur í ljós, að hinir hljóðu og höglátu menn eiga sér eldlegar hugsjónir.
að þeir eru' brennandi í andanum, að þeir kunna að flytja mál sitt af ofurkappi og
óstýrilæti og skeyta þá lítt um, hver í hlut á. Slíkar kjarnorkusprengjur á ein-
drægnina urðu á síðasta þingi helíkopterinn og Iélagsheimilin, þótt hitasótt sú, sem
fylgdi síðara málinu, læknaðist snögglega á yfirnáttúrlegan hátt. Og á þessu þingi
er það rjúpan.

Rjúpan ætlar að verða mesta hitamál þingsins, segja menn - á sama tíma og
togaraflotinn hefur verið stöðvaður næstum því fjóra mánuði, hraðfrystihúsin eru
flest lokuð, atvinnuleysi og skortur leggja undir sig æ fleiri heimili og daglegs
brauðs er aflað með ölmusu. Já, rjúpan ætlar að verða mesta hitamál þingsins. Nú
er það að sjálfsögðu fallegt og elskulegt að vilja gera kjör rjúpurmar sem hezt á
því landi, þar sem kjör mannfólksins eru alltaf að versna, og vilja firra þennan
ágæta fugl skotum, á sama tíma og lítið virðist hugsað um hitt, þó að skotið verði
á mannfólkið, en þó ætla ég, að blessuð rjúpan sé algert aukaatriði í öllum þessum
hita. Hitt mun öllu heldur skýringin, að alþingismenn stjórnarflokkanna eru að
fróa sér, létta af sér fargi, sýna, að þeir séu sjálfstætt fólk. Þeir menn eru' vissu-
lega engar atkvæða vélar, sem rísa upp gegn sinni eigin stjórn og segja henni
að hunzkast til að hlýða fyrirmælum Alþingis! Það er sem sé verið að opna öryggis-
loku, svo að innibyrgð niðurlæging vegna óþurftarverka og andlegra gjaldþrota
fái farveg, og það er táknrænt um ástandið í landinu, að sá kostur var að þessu
sinni valinn þegar í upphafi þings. Eftir að örlög rjúpurmar hafa verið ráðin, munu
háttvirtir alþingismenn einnig hafa náð jafnvægi sínu, hitinn vera rokinn sína
leið, og síðan munu þeir greiða atkvæði um örlög mannfólksins af samræmdu og
óskeikulu öryggi.

En fyrst þarf sem sagt að ákveða örlög rjúpunnar. Ég tel mig hvorki hafa
þekkingu né brjóstvit til að snúast gegn kenningum og óskum dr. Finns Guðmunds-
sonar fuglafræðings um það efni, þótt mér sé fugladráp næsta ógeðfellt. Mér hefur
einnig virzt, að forsvarsmenn friðunar beiti helzt fyrir sig þeim búhyggindum, að þá
fyrst sé hægt að drepa rjúpu svo að um muni, þegar henni hafi fjölgað nægilega
eftir Iríðunina, og sé ég enga ástæðu til að bendla mannúð við slík málalok, þótt
sú áætlun kunni að vísu að styðjast við falsvonir. Í samræmi við það legg ég til, að
þingsályktunartillagan verði felld.

Alþingi, 23. okt. 1950.

Magnús Kjartansson.


