
Ed. 324. Breytingartillögur [83. mál]
við frv. til laga um lax- og silungsveiði.

Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 2. gr.

a. Aftan við 3. tölulið bætist: að fengnu áliti veiðimálastjóra.
b. Framan við orðin ,,2. mgr. 60. gr." í 4. tölulið komi: 5. mgr. 14. gr. og.

2. Við 3. gr. 1. töluliður orðist svo:
Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landareign, áður en lög þessi tóku

gildi, er eigendum landareigna þeirra, er þau ella mundu hafa fylgt samkvæmt
1. mgr. 2. gr., rétt að leysa til sín, hverjum fyrir sinni landareign, ef ráðherra
leyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar. enda krefjist % hlutar þeirra
innlausnar. Nú á maður fleiri jarðir en eina, og hefur hann þá eitt atkvæði
fyrir lögbýli hvert, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati. Erfðafestu-
hafi skal fara með atkvæði jarða i erfðafestu í stað eiganda. Nú er landareign
í óskiptri sameign, og kemur þá fulltrúi frá eigendum, er fer með eitt atkvæði
fyrir þá jörð.

3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist:
Nú er veiðifélag stofnað við slík vötn, og er þvi þá heimilt að ráðstafa veiði

eftir því, sem það telur henta.
4. Við 9. gr. Aftan við greinina bætist:

en veiðifélagi skal þó heimilt að leyfa veiði á slikum stöðum.
5. Við 13. gr. Upphaf 1. töluliðar orðist svo:

Ráðherra er heimilt að fyrirskipa, að hver sá ...
6. Við 15. gr. 2. töluliður orðist svo:

Eigi má leggja sihmganet né hafa ádrátt í sjó nær ósi straumvatns en 500
metra, enda gangi lax í það vatn. Rétt er ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra
að setja reglur um veiðitæki og möskvastærð netja við slíka ósa. ÞÓ getur
ráðherra að fengnu áliti veiðimálastjóra leyft ádrátt fyrir sild og loðnu á
friðuðu svæði tiltekinn tíma árs.

7. Við 16. gr. Upphaf 3. töluliðar orðist svo:
Ráðherra er rétt með samþykki veiðimálanefndar, hlutaðeigandi veiði- eða

fiskræktarfélags, ef til er, og eftir ...
8. Við 18. gr.

a. Annar málsl. 2. töluliðar orðist svo:
Rétt er ráðherra að setja nánari reglur um veiðitíma í vatni hverju, að

fengnum tillögum stjórnar hlutaðeigandi veiðifélags og veiðimálanefndar og
með samþykki veiðimálastjóra.

b. Í stað orðanna "Í lagnet og á stöng" Í 3. tölulið komi: Í lagnet, á stöng
og færi.

e. A eftir orðinu "stöng" i 4. tölulið bætist: færi.
9. Við 20. gr.

a. A eftir orðinu "missir" i 3. málsl. 1. töluliðar komi: verulega og.
b. 2. töluliður orðist svo:

Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að friða heilt vatn gegn
allri veiði eða einstökum veiðiaðferðum, enda sé sú friðun nauðsynleg til



verndar fiskstofni þess vatns, en leita skal hann samþykkis hlutaðeigandi
veiði- eða fiskræktarfélags og veiðimálanefndar.

10. Við 27. gr. 4. töluliður orðist svo:
Eigi má fjölga lögnum frá því, sem verið hefur síðustu fimm úr fyrir

gildistöku laga þessara. Nú er breytt um veiðiaðferð og veiði með föstum veiði-
vélum tekin upp, og skal þá heimilt að nota gamlar lagnir, sem löglegar teljast
samkvæmt ákvæðum þessara laga. Einnig er það heimilt, ef veiði hefur eigi
verið stunduð um ákveðið árabil, en er tekin upp aftur.

ll. Við 29. gr.
a. 1. töluliður orðist svo:

Lagnet og króknet skulu liggja frá bakka eða garði, er gengur þvert á
straum út frá bakka, beint út Í straumvatn eða forstreymis. Leiðara má
hafa niður frá krók, og telst hann hluti veiðivélar.

b. 3. töluliður falli niður.
12. Við 30. gr. 2. töluliður orðist svo:

Eigi má stunda stangarveiði nær föstum veiðivélum né stöðum, þar sem
veitt er með ádrætti, en 100 metra. ÞÓ má bilið ekki vera skemmra en sem
svarar fimmfaldri lengd veiðivélarinnar, sem næst liggur.

13. Við 31. gr. Aftan við 1. tölulið bætist:
Eigi má hafa nema einn leiðara við girðingu, og telst hann hluti veiði-

vélarinnar .
14. Við 34. gr.

a. A undan orðinu .Jcrókneti" 3. tölulið bætist: lagneti og.
b. A eftir orðunum "fleiri en" 4. tölulið bætist: eitt lagnet.
c. 5. töluliður orðist svo:

Þann tíma viku, sem fiskur er friðaður gegn veiði samkvæmt 19. gr.,
skulu kistur og veiðikrær vera tryggilega lokaðar, en lagnet og króknet
upp tekin eða svo um þau búið, að fiskur geti með engu móti í þau veiðzt
eða hindrazt af þeim á göngu sinni. Veiðimálastjóri getur mælt svo fyrir,
að á garði að lagnetí, krókneti. kistu eða veiðikró skuli höfð fleiri hlið en
áður getur, og skulu þau standa opin þann tíma viku, er vötn eru friðuð
samkvæmt 19. gr. Hlið á girðingum að kistu eða veiðikró skulu opin standa
á sama tíma. Veiðimálastjóra er rétt að setja nánari reglur um þetta efni.

15. Við 35. gr.
a. 1. töluliður orðist svo:

Milli fastra veiðivéla. hvort sem þær eru sömu megin í straumvatni
eða sitt frá hvoru landi, skal jafnan vera 100metra bil eftir endilöngu vatni,
þar sem skemmst er á milli þeirra. Sé breidd straumvatns 100 metrar eða
meir, mega veiðivélar vera andspænis frá báðum bökkum, en þó eigi nær
veiðivél frá sama bakka en 100 metra. ÞÓ má bil aldrei vera skemmra en
fimmföld lengd veiðivélar frá bakka og út á vatn. Leiðari, er liggur frá
fastri veiðivél, telst hluti hennar. Ráðherra er rétt að veita undanþágu frá
ákvæðum þessarar málsgreinar, þegar sérstaklega stendur á og veiðimála-
stjóri mælir með því.

b. Aftan við 3. tölulið bætist:
Nú rýrnar veiðiaðstaða vegna þessa ákvæðis og veiðirýrnun nemur meiru

en helmingi, miðað við fyrri veiði, og skulu þá þeim, er missir i, ákveðnar
bætur samkvæmt 106. gr. og 2. mgr. 107. gr.

16. Við 36. gr. Í stað ,,2" framan við 1. málsgr. greinarinnar komi: 1.
17. Við 45. gr.

a. A eftir 1. málsl. 1. töluliðar bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:
Séu jarðir í erfðafestu, skal þó boða erfðafestuhafa í stað landeiganda.
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b. Aftan við 1. tölulið bætist:
Eigi skulu þeir hafa atkvæðisrétt um málefni, er varða aðrar veiðiað-

ferðir en dorgarveiði.
c. A eftir orðinu "skriflega" í 2. tölulið komi: eða með símskeyti.

18. Við 46. gr. 2. töluliður orðist svo:
A þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Fyrir hvert

lögbýli, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati, skal koma eitt atkvæði.
Nú á maður fleiri en eina jörð, og hefur hann þá eitt atkvæði. Nú eru eig-
endur lögbýlis fleiri en einn, og skulu þeir gera með sér skriflegan samning
um, hver fari með atkvæðisrétt býlisins. Fela má öðrum að fara með atkvæði,
enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og þess getið i
fundarbók. Nú er leiguliði boðaður á fund í stað landeiganda, og má hann þá
taka þátt í umræðum, en hefur eigi atkvæðisrétt, fyrr en hann hefur verið
gerður félagi í stað landeiganda samkvæmt 48. gr.

19. Við 48. gr. 1. töluliður orðist svo:
Stofnfundur eða annar lögmætur félagsfundur getur kveðið svo á, að leigu-

liði skuli gerast félagi í stað landeiganda, ef leiguliði æskir þess og landeigandi
mótmælir eigi. Nú sækir landeigandi eigi fund og nefnir eigi til umboðsmann,
og skal þá leiguliði fara með umboð eiganda. Boða skal bæði landeiganda og
leiguliða á fund.

20. Við 50. gr. A eftir 3. málslið komi nýr málsl., svo hljóðandi:
Líða skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt

er staðfest.
21. Við 51. gr. Greinin orðist svo:

Nú hefur fiskræktarfélag verið stofnað samkvæmt 45.-48. gr., og getur þá
sá, sem felur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra,
áður en sex mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging, sem síðar berst
um stofnun félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir ráðherra
verið borin fram á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina, og er
þá rétt að skjóta málinu til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir frá stað-
festingu samþykktar.

22. Við 53. gr. 1. málsl. 1. töluliðar orðist svo:
Kostnaði af starfsemi félags skal jafna niður eftir áætluðu veiðimagni

jarða á félagssvæðinu.
23. Við 54. gr. 1. töluliður orðist svo:

Nú verða eigendaskipti að jörð á félagssvæði eða ábúendaskipti á jörð i
erfðafestu, og er hinum nýja eiganda eða ábúanda skylt að gerast félagi. Þegar
áhúendaskipti verða á jörð, þar sem leiguliði er félagsmaður í stað landeig-
anda, getur félagsfundur kveðið svo á, að hinn nýi ábúandi gerist félagi á
sama hátt og um getur í 48. gr.

24. Við 63. gr. 2. töluliður orðist svo:
Veiðifélag skal taka til allrar veiði á félagssvæðinu, enda sé eigi öðruvísi

ákveðið í félagssamþykkt.
25. Við 65. gr. Á eftir orðinu "skriflega" i 4. tölulið komi: eða með símskeyti.
26. Við 66. gr. 2. töluliður orðist svo:

A þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Ábúandi
hvers lögbýlis, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati, skal hafa eitt
atkvæði. Nú býr maður á fleiri en einni jörð, og hefur hann þá eitt atkvæði. Nú
er jörð í eyði, og hefur eigandi hennar eitt atkvæði. Nú eru ábúendur lögbýlis
eða eigendur eyðijarðar fleiri en einn, og skulu þeir gera með sér skriflegan
samning um, hver fari með atkvæðisrétt jarðarinnar. Fela má öðrum að fara
með atkvæði, enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og þess
getið í fundarbók.
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27. Við 70. gr.
a. 2. málsl. 1. töluliðar orðist svo:

Við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni skal m. a. taka tillit til aðstöðu
við netjaveiði og stangarveíði, landlengdar að veiðivatni, til hrygningarskil-
yrða og uppeldisskilyrða fisks.

b. 2. töluliður orðist svo:
Arðskrá skal leggja undir úrskurð fundarmanna, og þarf hún % atkvæða

félagsmanna til þess að hljóta samþykki. Greiða má atkvæði skriflega, enda
sé þess getið í fundarbók. Nú verður arðskrá eigi afgreidd vegna ónógrar
fundarsóknar, og má þá boða til annars fundar á sama hátt og getur í 65.
gr., og ræður þá afl atkvæða.

28. Við 72. gr. A eftir 3. málsl. komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Líða skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt

er staðfest.
29. Við 73. gr. Greinin orðist svo:

Nú hefur veiðifélag verið stofnað samkvæmt 65.-68. gr., og getur þá sá,
sem telur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra, áður
en sex mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging. sem síðar berst um
stofnun félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir ráðherra verið
borin fram á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina, og er þá rétt
að skjóta málinu til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir frá staðfestingu
samþykktar. .

30. Við 74. gr. Greinin hljóði svo:
Nú hefst veiði fyrir landi jarðar, er liggur að fiskihverfi veiðifélags, en

utan félagssvæðis, og skal leggja þá jörð við það félagssvæði, og er ábúanda
hennar þá skylt að gerast félagi. Boða skal ábúanda slíkrar [arðár fund, og á
hann þar atkvæði um málið.

31. Við 76. gr. Í stað orðsins "gjaldskrá" í 3. málsl. 4. töluliðar komi: arðskrá.
32. Við 78. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála-
nefndar að veita veiðifélagi undanþágu frá ákvæði 1. mgr. 31. gr. laga þessara um
hlið á girðingum, 1. mgr. 34. gr. um lengd fastra veiðivéla út í vatn og 4. mgr.
34. gr. um fjölda veiðitækja við garð og binda undanþágu þeim skilyrðum,
sem þurfa þykir.

33. Við 93. gr.
a. Síðari málsl. 1. töluliðar orðist svo:

Veiðimálastjóri og yfirdýralæknir gefa fyrirmæli um sótthreinsun og
hafa eftirlit með henni.

b. 2. töluliður orðist svo:
Nú er fiskur fluttur milli landa með viðkomu á Íslandi, og skal sá flutn-

ingur háður fyrirmælum veiðimálastjóra og yfirdýralæknis.
34. Við 94. gr. A eftir orðinu "veiðimálastjóri" i 1. málslið komi: og yfirdýralæknis.
35. Við 95. gr. Í stað orðanna "veiðimálastjóra og veiðimálanefndar" komi: veiði-

málastjóra, veiðimálanefndar og yfirdýralæknis.
36. A eftir 95. gr. komi ný grein i nýjum kafla, sem verður XII. kafli, með fyrir-

sögninni: UM ALAVEIÐAR (og breytast kaflatölur og greinatölur á eftir sam-
kvæmt því):

Ráðherra er rétt að setja reglur um álaveiðar að fengnum tillögum veiði-
málastjóra og veiðimálanefndar. Í reglum þessum má mæla fyrir um gerð veiði-
tækja og veiðitíma, og skal þess gætt, að lax og silungur veiðist eigi í blóra við ál.

37. Við 101. gr. Í stað síðari málsl. 1. töluliðar komi:
Nú verður stofnað landssamband fiskræktarfélaga eða veiðifélaga, og skulu

þá tveir nefndarmanna skipaðir að fengnum tillögum þessara sambanda í stað
Búnaðarfélagsins og Fiskifélagsins. Í stað nefndarmanns, sem tilnefndur er af
Búnaðarfélaginu, komi maður tilnefndur af landssambandi fiskræktarfélaga,
og í stað þess, er Fiskifélagið tilnefnir, komi nefndarmaður, er landssamband
veiðifélaga tilnefnir.

4


