
Nd. 524. Nefndarálit [83. mál]
um frv. til 1. um lax- og silungsveiði.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Það frumvarp, sem hér liggur fyrir, fjallar um eitt viðkvæmasta og heitasta
hagsmunalegt deilumál, sem til er í landi voru. Það er ævaforn eignarréttur bændanna
í landinu yfir veiðihlunnindum jarða sinna. Í allri þeirri ásókn, sem yfir hefur
gengið og nú er í hámarki, til eyðingar á öllum eignarrétti einstaklinga, þá er að
vonum, að þessi réttur bændanna sé eigi undanskilinn. Með lögum um Iax- og
silungsveiði frá 1932var svo freklega gengið á þennan rétt, að eigi hefur tekizt að
framkvæma þau lög í sumum héruðum vegna mótstöðu hlutaðeigandi manna.
Hefur sums staðar gengið á málaferlum og stórdeilum út af þeim efnum. Það er
því vissulega þörf að setja ný lög um þetta efni og vanda þar vel til. En þau þurfa
að byggjast á ýtarlegri ákvæðum og meiri sanngirni en nú er til stefnt.

Þetta frumvarp er samið af 5 manna milliþinganefnd, þar sem veiðiréttareig-
endur áttu engan fulltrúa. Það ber líka greinilega á sér þann svip, að annað hefur
fyrir vakað en að tryggja rétt þeirra manna, sem þessar eignir eiga, enda engin



dul á það dregin. t greinargerð veiðimálastjórans segir meðal annars: "Með aukinni
borgarmenningu og styttum vinnutíma hefur komið fram nýtt vandamál hér á landi
á síðari árum, það, hversu þegnarnir skuli verja tómstundum sínum á gagnlegan
hátt. Hið opinbera lætur þetta vandamál meira og meira til sín taka með síauknum
fjárframlögum, t. d. til félagsheimila, íþróttastarfsemi og annarrar félagsstarfsemi
og námskeiðahalds. Erlendis hefur aðstaða til stangarveiði verið efld af opinberum
aðilum í því skyni að leysa umrætt vandamál." Með þessum orðum er réttilega lýst
hinum Sanna tilgangi þess frumvarps, sem hér er um að ræða. Bændurnir, sem
vinna lengst allra manna í landinu, þurfa ekki að leita sér að tómstundavinnu.
Tómstundirnar eru fáar. Og okkar þjóðfélagi er svo komið, að bezt gengur að
sækja verkafólk til annarra landa handa landbúnaði og sjávarútvegi. Hvað eiga
svo bændurnir, sem hafa nóg annað að gera, að vera að fást við lax- og silungs-
veiði?

Það stendur að vísu í 2. gr. frumvarpsins, "að landeiganda sé einum heimil
veiði í vatni á landi sínu", en því er við bætt, að "enda sé eigi öðruvísi mælt Í lög-
um þessum". Það var líka óhætt að bæta þessu við, því að með þessu frumvarpi
er þessi réttur svo mikið skertur, ef að lögum verður, að hann er lítils virði núlif-
andi mönnum. Að vísu er til þess ætlazt samkvæmt 108. gr., að eigendur fái bætur,
ef rétturinn er tekinn allur með lögunum, en þó að tekið sé t. d. 10-99% af eignar-
réttinum, þá á engar bætur að greiða. Ef slík ákvæði eru talin sarnrýmanleg okkar
stjórnarskrá, þá eru eignarréttarákvæði hennar orðin lítils virði.

Það er látið Í veðri vaka af öllum meðmælendum þessa máls, að tilgangurinn
sé eingöngu sá að friða fiskistofninn og tryggja verðmæti hlunnindanna í fram-
tíðinni. Þetta lætur vel í eyrum og blekkir alla þá, sem litla eða enga þekkingu hafa
á málinu, en er ekki nema að litlu leyti rétt. Fiskinn á samkvæmt frumvarpinu að
drepa eftir sem áður, en aðeins af öðrum mönnum, þ. e. þeim, sem stangarveið-
arnar stunda. Þess má geta því til sönnunar, að frumvarpið gerir ráð fyrir að
lengja veiðitímann fram á haustið, þegar veiðin er hættulegust. Stangarveiði má
stunda alla daga í 3--4 mánuði á ári, en net má ekki neins staðar leggja nema
3 nætur í viku á sama tíma. Stangarveiði má stunda í öllum árósum, en net má þar
hvergi leggja, eins og rétt er. Þetta og fleira sýnir mismuninn, og mun það verða
nánar rakið siðar.

Um meðferð málsins á Alþingi fram til þessa vil ég taka þetta fram: Frum-
varpið var lagt fram í efri deild 3. nóv. 1955 og var til athugunar í landbúnaðar-
nefnd þeirrar deildar til loka þess þings. Aftur kom það fyrir sömu deild 14. des.
s. l. og hefur verið þar til meðferðar þar til eftir miðjan marzmánuð þessa árs.
Um 40 breytingartillögur hefur efri deild samþykkt við þetta frumvarp, og eru
margar þeirra til nokkurra bóta. Þann 21. marzmánaðar kom þetta mál svo fyrir
landbúnaðarnefnd neðri deildar og hefur verið þar rætt á nokkrum fundum að
viðstöddum veiðimálastjóra. Kom brátt í ljós, að sumir nefndarmenn vildu sam-
þykkja þetta frumvarp athugunarlaust. Nokkuð voru þó einstök atriði rædd. Sann-
aðist við þær umræður, að meiri hluti nefndarinnar vildi eigi gera neinar breyt-
ingar, sem verulega skipta máli. Lesin voru þá þau bréf og tillögur, sem borizt
hafa víðs vegar að.

Ég get eigi fallizt á þau vinnubrögð að hespa þetta flókna, vandasama og við-
kvæma deilumál gegnum aðaldeild Alþingis næstum athugunarlaust. Frumvarpið
er þannig samið, að nauðsyn ber til að athuga það ýtarlega og ræða í helztu veiði-
héruðum landsins. Það mundi því hafa gott af að bíða eitt ár. En þar sem ljóst er,
að nú á að knýja það í gegn, þá hef ég gert tilraun til að leiðrétta nokkur atriði
þessa frumvarps. Flyt ég þVÍ 22 breytingartillögur á sérstöku þingskjali. Miða þær
að því annars vegar að tryggja nokkru betur eignarrétt veiðieigendanna og hins
vegar að því að auka friðunina með samræmi milli neta- og stangarveiðíréttínda,
auk þess sem ég geri tilraun til að leiðrétta nokkrar villur og gera ákvæði skýrari.
Nokkrar tillögur tek ég upp, sem nýlega komu fram frá fulltrúum veiðifélaga Ár-
nesinga og Borgfirðinga. En þó að ég hafi farið gegnum frumvarpið allnákvæm-
lega, dettur mér ekki í hug, að eigi sé þörf á enn nákvæmari athugun og breyting-
um. Svo viðkvæmt, flókið og vandasamt er þetta mál. Verði aðalatriðin í mínum
breytingartillögum samþykkt, mundi ég þó fylgja málinu. Annars ekki. Að svo
stöddu legg ég því eigi til að vísa því frá.

Alþingi, 12. maí 1957.

Jón Pálmason.


