
Ed. 328. Nefndarálit [83. mál]
um frv. til laga um lax- og silungsveiði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp samhljóða þessu var lagt fyrir Alþingi af þáverandi landbúnaðar-
ráðherra, Steingrími Steinþórssyni, 3. nóv. 1955. Frumvarpinu fylgdi þá mjög ýtar-
leg greinargerð, og var þar upplýst, að það væri undirbúið af milliþinganefnd, er
ráðherra hafði skipað 21. júlí 1954. 1þeirri nefnd áttu sæti þeir Pálmi rektor Hannes-
son, er var formaður hennar, Björn Olafsson alþingismaður, Gizur Bergsteinsson
hæstaréttardómari, Gunnlaugur Briem ráðuneytisstjóri og Þórir Steinþórsson skóla-
stjóri.

Eftir að nefndin hafði aflað sér upplýsinga, innlendra og útlendra, og undir-
búið frumvarpið og afhent ráðherra, lét hann senda það öllum sýslunefnd um, fisk-
ræktarfélögum, veiðifélögum og fleirum, sem ætla mátti að hefðu sérstakan áhuga
á málinu, og bað um umsagnir þeirra um frumvarpið.

Þegar ráðherra lagði málið fyrir Alþingi 3. nóv. i955, voru einungis kunnar um-
sagnir frá fáum aðilum, en eftir að landbúnaðarnefnd hafði tekið málið til með-
ferðar, bárust henni umsagnir um það viða að. Landbúnaðarnefnd á þinginu 1955-
56 fór rækilega gegnum málið og allar umsagnir, er henni þá bárust, og skilaði meiri
hlutinn nefndaráliti og breytingartillögum 24. marz 1956. Þar sem þá var komið að
þingslitum, kom málið ekki til 2. umræðu og dagaði því uppi á þvi þingi.

14. des. 1956 sendi landbúnaðarráðherra frumvarpið til landbúnaðarnefndar Ed.
og bað hana að flytja það. Ein af breytingartillögum þeim, sem nefndin hafði lagt til
~ð gerðar væru á frv., var tekin upp í frumvarpið nú, eins og það var lagt fyrir, en að
öðru leyti var það óbreytt einsog það var lagt fram af ráðherra á þinginu árið áður.

Landbúnaðarnefnd hefur farið mjög rækilega í gegnum frumvarpið og haft
veiðimálastjóra, Þór Guðjónsson, sér til aðstoðar. Hún hefur borið það saman við
eldri lög um sama efni og álit þeirra aðila, er sent höfðu stjórnarráðinu eða nefnd-
inni í fyrra umsagnir sínar. Nokkrir aðilar sendu nefndinni nú á ný tillögur um
breytingar, sem að mestu voru endurtekningar á tillögum þeirra frá árinu áður.
Eftir því sem nefndin sá sér fært, var tekið tillit til tillagna, er fram komu, en í mál-
inu öllu rekast á ólík sérhagsmunasjónarmið manna, og reyndi nefndin að þræða
meðalveg. svo að hvort tveggja næðist með lagasetningunni, að tryggja viðhald
laxstofnsins í framtíðinni og miðla veiðiréttindum milli manna, er land eiga að veiði-
vötnunum, svo að eigendur þeirra gætu við unað.

Nefndin flytur sameiginlega nokkrar breytingartillögur við frumvarpið á ser-
stöku þingskjali. Auk þess mun 2. þingmaður Árnesinga (S66) flytja nokkrar
breytingartillögur, sem meiri hluti nefndarinnar gat ekki orðið honum sammála um.
Þingmaður Barðstrendinga (SE), sem eins og sOO er sammála nefndinni um þær
tillögur, er nefndin flytur öll, mun og fylgja einni eða fleiri breytingartillögum Sig-
urðar, og skrifa þvi bæði hann og Sigurður undir nefndarálitið með fyrirvara.

Reykjavík, 8. marz 1957.

Páll Zóphóniasson, Sigurvin Einarsson, Sigurður 6. Olafsson,
form., frsm. fundaskr., með fyrirvara. með fyrirvara.

Friðjón Þórðarson. Geir Gunnarsson.


