
Nd. 525. Breytingartillögur [83. mál]
við frv. til 1. um lax- og silungsveiði.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.
1. Við 1. gr.

a. Skýring orðsins .Jcvísl" verði þannig:
Hluti af straumvatni, sem fellur ekki í einu lagi, heldur skiptist um

kletta, hólma eða sandeyrar, sem eru upp úr, þegar vatnsborð er lægst að
staðaldri.

b. A eftir "kvisl" bætist:
Leirur: Þau svæði meðfram ám og vötnum, sem eru þurr um stór-

straumsfjöru, en sjór eða vatn gengur yfir um stórstraumsflóð, og ógróin
svæði við stöðuvötn, sem vötn og ár ganga yfir í flóðum, en eru þurr eða
með grunnum vöðlum, þegar vötn eru lítil.

e, Skýring orðanna "ós í sjó" verði þannig:
Sá staður, þar sem straumur ár hverfur í sjó um stórstraumsfjöru.

d. Orðið "ósasvæði" ásamt skýringu falli burt.
e. Á eftir orðunum "Úsalt vatn" í skýringu orðsins "stöðuvatn" bætist:

ofan ósa.
2. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:

Þar sem sveitarfélög eða upprekstrarfélög hafa keypt afréttarlönd, hafa
þau ein heimild til allrar veiði í vötnum þeirra afrétta, enda hafi veiðiréttur
eigi verið undanskilinn við sölu. Engum er heimil veiði á slíkum afréttum
nema með leyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar, eða sveitarstjórna, ef fleiri
hreppar en einn eru aðilar. Þar sem einstaklingar eiga afréttarlönd, fylgir
þeim á sama hátt allur veiðiréttur. Ef fiskiræktarfélag eða veiðifélag er stofnað,
þar sem veiðiréttur á afréttum kemur til greina, þá fara oddvítar þeirra sveitar-
félaga, sem hlut eiga að máli, með atkvæðisrétt, en ella eigendur, ef um einka-
eign er að ræða.

3. Við 8. gr.
a. Aftan við 1. málsgr. bætist: ÞÓ koma eigi aðrir þar til greina en ábúendur
í þeirri sveit eða þeim sveitum, sem land eiga að vatni.

b. Aftan við 2. málsgr. bætist: Gildir þá um það sama regla og tilgreind er í
1. málsgr.

4. Við 13. gr. 2. málsgr. orðist þannig:
Ráðherra skal setja reglur um gæðamat á laxi og silungi, sem boðinn er

til sölu.
5. Við 14. gr. Í stað orðanna "og er ráðherra þá rétt að leyfa það að fengnu sam-

þykki veiðimálanefndar" í 5. málsgr. komi: og skal þeim það þá heimilt.
6. Við 15. gr. Í stað orðsins "veiðimálastjóra" á tveim stöðum í greininni komi:

veiðifélags og sýslunefndar.



7. Við 16. gr.
a. Orðin "eða ósasvæði" í 1. málsgr. falli burt.
b. 2. málsgr. orðist þannig:

Eigi má stunda neina veiði í árósi í á eða árósi í stöðuvatn og eigi 100
metra upp frá slíkum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur
veiða fisk Í árósi úr stöðuvatni, er lax eða göngusílungur fer um, né 100 metra
upp eða niður frá slíkum ósi.

8. Við 17. gr. A eftir orðunum "eftir miðju vatni" í 1. málslið komi: þegar
lægst er í.

9. Við 18. gr.
a. Fyrir ,,20. september" í 1. og 3. málsgr. komi: 15. september.
h. 2. málsgr. orðist þannig:

Nánari reglur um veiðitíma í vatni hverju skulu settar í samþykkt veiði-
félags, þar sem það er til, ella af ráðherra með samþykki veiðimálanefndar.

10. Við 19. gr. 1. rnálsgr, orðist þannig:
A veiðitíma þeim, er um getur í 18. gr., skal lax og göngusilungur vera

friðaður gegn allri veiði 60 stundir á viku hverri, frá föstudagskvöldi kl. 9 til
mánudagsmorguns kl. 9. Adrátt má aldrei hafa frá kl. 9 síðdegis til kl. 9 ár-
degis og aldrei nema tvo daga í vilm.

11. Við 20. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Ráðherra er heimilt að friða heilt vatn gegn allri veiði ákveðið timabil,

enda sé sú friðun nauðsynleg til verndar fiskstofni þess vatns, en leita verður
hann samþykkis hlutaðeigandi veiði- eða fiskiræktarfélags. ef til er, annars
sýslunefndar þess héraðs, sem vatnið er í.

12. Við 23. gr. Fyrir ,,25. september" í upphafi greinarinnar komi: 20. september.
13. Við 29. gr. 3. málsgr. orðist þannig:

Lagnet og króknet, sem notuð eru í vatni, sem lax og göngusilungur fer
um, og ætluð eru til veiða göngusilungs, skulu vera 4.5 cm milli hnúta, þegar
net eru vot, en hvorki minna né meira. Séu netin ætluð tillaxveiða, skulu
þau eigi vera smáriðnari en svo, að 5.8 cm séu milli hnúta, þegar net eru vot.

Þessi ákvæði bæði gilda eins um leiðara frá krókneti eða annarri veiðivél.
14. Við 34. gr.

a. 1. máls gr . orðist svo:
Aldrei má föst veiðivél né nokkur hluti hennar ná lengra út frá bakka

en svo, að utan hennar verði % af þeirri breidd ár eða ÓSS, sem er þegar
lægst er í vatni, sbr. 17. gr., og skal mælt þvert á meginstraumstefnu. Aldrei
má veiðivél eða net ná lengra út en í aðalstraumlínu eða miðjan höfuðál
neins vatns.

b. 2. málsgr. orðist svo:
Í vatni, sem lax eða göngusilungur fer um, skulu lagnet, króknet og

net í öðrum veiði vélum vera 4.5 cm milli hnúta, þegar net eru vot, ef veiða
skal silung, en eigi minna en 5.8 cm milli hnúta á sama hátt, ef þau eru
ætluð til laxveiða. Í görðum og kistum má eigi vera skemmra milli spela
en 5 cm.

15. Við 43. gr. Við greinina bætist: svo og veiði- eða fiskiræktarfélag, ef til er.
16. Við 46. gr. Í stað "Ys" í 3. málsgr. komi: %.
17. Við 47. gr. Aftan við greinina bætist: enda séu mættir minnst % þeirra manna,

sem félagið nær til. Teljast þeir einnig mættir, sem hafa umboðsmenn.
18. Við 52. gr. Í stað orðanna "meiri hluta félagsmanna" í 4. málsgr. komi: %

hluta félagsmanna.
19. Við 59. gr. Í stað orðanna "ef allir félagsmenn hverfa að einu ráði ... 46. gr.

laga þessara" komi: ef allir félagsmenn samþykkja.
20. Við 63. gr. Aftan við 3. málsgr. bætist:

Veiðieigendur neðar á veiðisvæðinu hafa þó rétt til að gerast félagsmenn,
ef þeir óska þess.

21. Við 70. gr. A eftir orðunum "við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni" í 1.
málsgr, komi: skal leggja til grundvallar veiðimagn eða veiðiarð síðustu 15 ára,
enda sé tekið tillit til aðstöðu o. s. frv. .

22. Við 108. gr.
a. Upphaf 1. málsgr. orðist svo:

Nú hefur eigandi veiðijarðar, er átti veiðirétt, áður en lög þessi komu
til framkvæmda, misst réttinn að nokkru eða öllu vegna ákvæða laganna
eða fyrir þá sök o. s. frv.

b, 1 stað síðari málsliðar í 2. málsgr, komi:
Bætur greiðast úr ríkissjóði. Skulu þær greiddar árlega.


