
E<l. 303. Kefndarállt

um frv. til laga um afnám laga nr. 7, 6. júni 1923, um breyting á lögum um 
friðun á laxi.

Frá m inni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið ásált um frv. þetta. Minni hlutinn finnur mörg 
missmíði á fram burði málsins, eins og það hefir verið undirbúið og skýrt 
á Alþingi.

1 fyrra vetur bar jeg fram tvö frv. viðvikjandi laxveiði. Annað um að 
ófriða skyldi sel í Ölfusá vegna laxveiðanna. Tvær jarð ir bafa hlunnindi af sel- 
veiðum þessum, en bins vegar fælir selurinn lax frá að ganga í Ölfusá, og þar 
með þverár hennar, og á hinn bóginn lifir selurinn fyrst og fremst á laxi þeim, 
sem gengur i ána. Sjálfsagðasta skilyrði til að auka laxveiði í Árnessýslu er að 
ófriða selinn og útrým a honum úr ánni. Efri deild eyddi þessu máli og vísaði 
til laga frá 1912 um að sýslubúar gætu gert sam þyktir um þetta sjálfir.

Um sama leyti bar jeg með 2. þm. Rangæinga fram frv. um breytingu 
á laxveiðilögunum frá 1886 (þskj. 242). Var þar gert ráð fyrir, að bændur, sem 
æltu land að veiðiám, skyldu geta myndað klakQeiög, eins og nú má mynda 
áveilufjelög, þ. e. skylda mólþróafullan minni hluta til að starfa með til sameigin- 
legra hagsmuna fyrir heildina. Hvert slíkl klakfjelag átti að fá, með vissum skil- 
yrðum, styrk úr landssjóði til klaksins, i hlutfalli við framlög fjelagsmanna. Ef 
lög þessi hefðu náð fram að ganga, myndu allir bændur í Árnessýslu, til að 
nefna eitlhveri bjerað, þeir, sem búa við Ölfusá, Hvítá, Sogið, Tungufljót, Brúará 
og Laxárnar tvær, og bafa náttúrlega aðstöðu til veiða í þessum ám, hafa 
myDdað með sjer gagnkvæman fjelagsskap um laxaklak, friðun og þá líka vænt- 
anlega að útrýma bitvargi úr ánni. Til að fá breiðari grundvöll undir löggjöf 
af þessu tægi, var málinu vísað til um sagnar allra sýslunefnda. En svör þeirra 
koma varla öll fyr en á næsta þingi.



Á sam a þingi báru  1. þm. Rangæinga og 2. þm. Árnesinga fram frv. á 
þskj. 284, um að upphefja 36 slunda friðun i Ölfusá. Báru þeir frv. fram vegna 
áskorana frá nokkrum  helstu laxveiðieigendum austanfjalls. 1 um ræðunum  kemur 
fram, að það eru ekki eingöngu bæ ndur við Ölfusá, sem óska breylinga, heldur 
er til nefndur einn hinn helsti bóndi á veiðijörð á Skeiðunum, sem var hlyntur 
breylingu. f greinargerð frv. er vikið að nokkrum  sjerstökum ástæðum við Ölfusá. 
Áin sje feikna breið, vatnsmikil og viðast straumþung, þar sem nokkuð veiðist. 
Netin eru viðast stuttir stúfar við bakkana. Oft koma svo miklir vatnavextir og 
hlaup í ána, að taka verður upp netin dögum og jafnvel vikum saman. Laxinn 
gengur í torfum, og hittist þá slundum  vitanlega svo á, að laxagöngurnar geta 
komist alla leið upp i sm áárnar, meðan engin tök eru til að veiða neðan 
til við ána.

Flutningsm enn benda á, að netin sjeu jafnan lílill farartálm i. Megináin 
sje og hljóti ætíð að vera opin og öndverð fyrir laxinum. Gnginn mannlegur 
m áttur ráði við að koma netum þannig fyrir, að verulegur tálmi sje að þeim 
fyrir gönguna. Laxveiðin i ánni, jafnvel á helstu veiðijörðunum, sje þess vegna 
í raun og veru fremur lítil. Valdi þvi tvær orsakii: Selurinn neðan til í ánni og 
ólegfilegar laxveiðar sum ra bænda ofan til i sýslunni á hrygningarstöðum tæru 
ánna eftir að haustfriðun er byrjuð. Gftirliti þar efra verði alls ekki að neinu 
gagni við komið frá veiðieigendum neðar við ána. E r auðsjeð, að flm. álíta, að 
bin um ræddá 36 stunda friðun sje óþörf að þvi er snertir Ölfusá, og að bún bafl 
verið og m uni verða að eins pappirsgagn, nema á einstökum jörðum  í þjóðbraut.

Allsberjarnefnd Nd. mælti bið besta með málinu. f henni áttu sæti: Jón 
Þoiláksson, form., Gunnar Sigurðsson, Björn Hallsson og Magnús Jónsson. Þessir 
voru allir sammála. M. Guðmundsson gerði ekki ágreining, en virðist hafa verið 
fremur mótfallinn. Málinu var vísað til 3. umr. með 1 6 :5 , og i Ed. með 9 :2 .  í 
allsherjarnefnd Ed. áttu  þá sæti: Jón  Magnússon, formaður, Sigurður Kvaran og 
Guðm. Guðfinnsson. E r nefndin öll sam m ála um, að svo sjerstakar ástæður sjeu 
fyrir hendi að því er ö lfusá snertir, að hún leggur ti), að frv. gangi fram óbreylt, 
eins og lika varð. Sýnist nokkuð hverful lagasmíði þingsins, ef mál er sam- 
þykt með yfirgnæfandi atfylgi á einu þingi, og bygt á athugun gamalla og þaul- 
reyndra þingmanna, og siðan afnumið af binu sama þingi, þó að engin ný 
sönnunargögn, er máli skifta, bafi komið fram.

Helsta áslæðan, sem stefnubreyting þessi er bygð á, er talin sú, að meiri 
hlutinn i sýslunefnd Árnessýslu leggi til aukna friðun. En sýslunefnd er að lögum 
ekki rjettur aðili um þessa hlið málsins. Þar að auki heifir sýslunefi.d Árnessýslu 
ekki gætt hófs i aðgerðum sinum á þvi sviði, þar sem henni er fengið úrslitavald.

Samkvæmt laxveiðalögunum f/á 1876 var veiðitíminn i öllum ám hjer á 
landi lögfestur frá 20. mai til 1. sept. En með lögunum frá 1886 var sýslunefndunum 
fenginn rjettur til að ákveða, hvenær byrja skyldi og hælta laxveiði i hverri sýslu 
innan bins lögfesta tim atakm arks. Sýslunefnd Árnesinga mnn þá strax hafa gripið 
tækifærið og stytt um 26 daga, eða nærri m ánuð, hinn raunvernlega veiðitima i 
Ölfusá, með því að leyfa ekki að veiða fyr en 15. júni, en i Borgarfirði byrjar 
veiðin 20. mai, og hefir svo verið, að þvi er mjer er frekast kunnugt, siðan lax- 
veiðalögin gengu i gildi. En laxveiðum i Ölfusá er að heita má lokið með júli-



mánuði. Breylingin var að því leyli hagstæð bændum ofan til í Árnessýslu, að 
þeir gátu stundað Iaxveiðar fram á haust í skjóli við leyfl sýslunefndar. Þegar 
borin eru saman veiðileyfi i Árnessýslu og Borgarfirði, er m unurinn býsna mikill, 
og allur í hag bændum ofan til i Árnessýslu, en i óhag veiðieigendum við ölfusá. 
Sýslunefnd Árnesinga hefir þannig, að þvi er virðist, tekið nokkuð óvenjulegt sjer- 
tillit i fyrirmælum sínum, þar sem vald hennar nær til. Því sfður er ástæða til 
að hagga við undanþágunni, sem veilt var með lögum frá 6. júni 1923, þar 
sem það er sýnilegt, að því fer fjarri, að hún bæti laxveiðendum við Ölfusá upp 
til fulls það misrjetti, sem þeir eru beittir með þvi að banna þeim að byrja 
veiðina fyr en 15. júnf ár hvert. Þá er það og fjarstæða að taka til greina til- 
lögur sýslunefndar, þar sem hún leitast við að seilast inn á verksvið Alþingis. 
Lengd veiðitímans og friðun er báð vilja Alþingis og hefir veiið frá byrjun lax- 
veiðalaganna. Löggjöfin gerir einm itt ráð fyrir, að á þvi sviði geti lilfinning sjer- 
hagsm unanna haft svo mikil áhril, að fulllrúar þjóðarinnar, en ekki sýslufje- 
laganna, eigi þar að hafa úrskurðarvald. E f sýslunefnd Árnesinga færði sig ennþá 
lengra upp á skaflið, að þrengja að veiðieigendum við Ölfusá með þvi að leyfa 
ekki að byrja veiðina fyr en siðar á sum ri, hlyti að draga að þvi, að Alþingi 
yrði að vernda minni hlutann í sýslunni fyrir ágangi meiri hlutans með sjer- 
stöku lagaboði. Má jafnvel lita svo á, að það spor, sem stigið var í fyrra með 
nndanþágunni, hafi meðal annars miðað til þess að vega á móti þeim yfirgangi 
meiri hlutans i sýslunefndinni, sem áratugum  sam an hefir komið i Ijós við ákvörð- 
un veiðitfmans, þólt það bafi að miklu leyti legið i þagnargildi, þegar undan- 
þágan var veitt. Síðan undanþágan var gerð með lögum frá 6. júni 1923, hafa 
einstakir menn sjeð sjer leik á borði að þyrla upp ryki og blekkingamoldviðri 
um málið, til að reyna að hnekkja rjettmæti undanþágunnar, og hafa til þess verið 
notuð þrenns konar höfuðósannindi.

í fyrsta lagi sá fjarstæði uppspuni, að í sum ar sem leið hafi Ölfusá verið 
»stokkIögð«, þ. e. þvergirt með netum. En þvi fer svo fjarri, að nokkur hafi reynt 
neitt slikt, eða nokkuð, sem talist geti að nálgist það, að engum manni, sem til 
þekkir, hefir til hugar komið, að á slíku væri nokkur mögulegleiki með þeirri 
þekkingu, er menn hafa bjer á landi i þeim efnum, eða með nokkuð svipuðum 
veiðitækjum, sem notnð hafa verið við laxveiði i ö lfusá.

Ö nnur ósannindin eru, að alveg óvenjuleg uppgripaveiði hafi verið á nokkr- 
um bæjum við Ölfusá i sum ar, og það sett i sam band við undanþáguna. Sann- 
leikurinn er sá, að veiðin var að visu i betra lagi, en ekki meira. E ru áraskifli 
að veiðinni, eins og kunnugt er. Þriðju höfuðósannindin eru þau, að algert veiði- 
leysi hafi verið ofan við Ölfusárbrú. 1 Laugardælum var veiðin i góðu meðal- 
lagi. Á Kiðjabergi sömuleiðis. Og af fylgiskjali, sem herm ir frá hauslveiði í Bisk- 
upstungum, sýnist sist hafa skort laxinn þar, og þá að sjálfsögðu veiðin nokk- 
urn  veginn hlutfallsleg á öðrum veiðijörðum uppsýslunnar, þar sem hún hefir 
verið nokkuð verulega stunduð.

Reynslan er sú, að laxinn gengur i hópum, eða torfum sem kallað er, upp 
ána, mest að sjálfsögðu eftir hinum  breiða meginál, þar sem netum verður eigi við 
komið, af þvi að áin er svo ströng; þa rsem  best lælur, rjett i jaðarálsins. Parsem  
áin er ógegnsæ og skolalituð, veiðist örlítið brot af hinum  stóru hlaupum  i lagnet.



En seinni paft sum ars er laxinn i slórhópum  i byijum í hinum  tæru bergvótnum 
ofan til i sýslunni. Þar eru á einstöku bæjum stundaOar nokkuiskonar botnvörpu- 
veiðar á laxi. Sópaðir hyljirnir, sm átt og stórt með ádrætti, enda er auðgengið að 
veiðinni, þar sem svo að segja m á telja laxana, að minsta kosti í sumum  hyljunum.

Laxveiðamálið er orðið hitam ál i sumum  hreppum  Ámessýslu, og deilt 
um það, sem minst er vert, en gleymt stóru hagsm unam álunum . Friðunarlögin 
virðast hafa verið slælega haldin á undanförnum  áratugum , bæði ofan til og neðan 
til við ána. En hið mikla vatnsm agn árinnar hefir hindrað allar þvergirðingar. 
Nú lítur út fyrir, að nokkur hluti sýslubúa vilji láta nábúana, þá fáu, sem um- 
ferð þjóðveganna festir augu almennings á, hlýða lögunum, en hirða lítt um, þó 
að eytt sje hrygningarlaxinum  og ungviðinu á þeim tima og slöðum, sem mestu 
skiflir, að friðun sje framfylgt. . . ,

Um þetta er deilt, og þess vegna hefir sýslunefnd farið út fyrir verksvið 
silt. Og meðan þannig er haldið áfram  óleyfilegri haustveiði, m inkar iaxgengdin i 
ána, öllum hlutaðeigendum til tjóns, bæði af þvl, sem er eytt af hrygningarlaxin- 
um, og fullorðni laxinn fæidur og drepinn af selabjörðum  við árósana og við 
eyrarnar bjá Arnarbæli. Lausn m álsins er ekki i þvi fólgin, að halda áfram  að 
þrengja að kosti nokkurs hluta bjeraðsbúa, tjl að auka sjerhagsmuni ánnara/ 
1 stað þess þarf að sameina veiðieigendur i sýslunni, eins og stefnt Var að með 
breytingu þeirri, er við 1. þm. Rangæinga fluttum i fyrra á laxveiðalögunum, ef 
allir, sem laxveiðar stunda við sömu á, m ynduðu með sjer fjelagsskap, tii að 
auka laxamergðina með klaki og vernd, ef landssjóður styrkti þessa ræktun 
vatnanna i hlutfalli við framlög bændanna, eins og þar er gert ráð fyrir, og ef slikt 
fjelag útrým ir selnum af veiðisvæðinu, sem er bjer um bil sam a og að fæla refinn 
frá stekkjarlömbunum , þá m un þelta deilumál Árnesinga lagast af sjálfu sjer. Þá 
verður aðaláhugamálið að ala upp sem mest af laxi, vernda hanu meðan hann 
er ungur og leyfa honum  óhindraða göngu milli fjalls og fjöru. En meðan sum- 
ir meðal hinna tilvonandi fjelagsmánna eyða unglaxinum, hlífa selnum i ár- 
ósinum og heimta þá löghlýðni áf náunga sínum, sem þeir ekki vilja leggja á 
sig sjálfir, er varla von mikilla uirféóta.

Minni hlulinn leggur þvi tll, að frv. þetta verði felt, svo að m álinu verði 
aflur komið i rjelt horf. Gefst þá sýslunefnd Árnessýslu tækifæri til að taka málið 
upp á hinum  eðlilega grundvelli, að hefja úlrýmingu selsins, að stuðla að þvi, að 
fjelagsskapur geti komist á innbyiðis á meðal þeirra, sem lönd eiga i sýslúnni 
að veiðiám, um klak og friðun, sem framkvæmd verði til gagnkvæmra hagsmuna 
fyrir þá, sem hlut eiga að máli.

Alþingi, 15. april 1924.

Jónas Jónsson.

Fylgiakjal.

Jeg hafði heyrt talsvert um það talað og mikið af því látið hve óvenju- 
lega mikil laxveiði hafi verið siðastl. sum ar (og haust) á ýmsum bæjum í ofan- 
verðri Árnessýslu. '



í morgun las jeg í M orgunblaðinu þessa kíausu:
. . . . »en eins og allir vita austur þar, var laxinn lekinn óvanalega mik- 
ið i sum ar á Selfossi, svo að eins dæmi eru hvað lítið hefir veiðst af 
honum  upp úm árnarc.
Rjett í því að jeg var að sleppa blaðinu, kom unglingsm aður ofao úr 

H runam annahrepp ínn i Landsbankann og kom mjer þá til hugar að spyrja 
hann hverju það sætti með þessar m issagnir um veiðina. ■

Jeg þekti m anninn og ættfólk báns að öílu góðu og veit að bann hefir
sagt mjer satt og rjett frá um þetta mál, eins og hann vissi rjettast.

Jeg spurði hann, hvort laxinn hefði gengið venju fremur lítið upp i árn- 
ar, þarna ofarlega ( Árnessýslu. ..

Þvi svaraði hann á þessa leið: Það var lítið um lax i Laxánúm, en ( 
Hvítá, fviir ofan lðu, veiddist óvenjulega mikið, t. d. í Laugarási og Auðsholti; 
þar veiddust um tima þetta 18—28 laxar á dag, og heyrðum við þarna austur í 
Ytri-Hrepp að fiskigengdin hafi verið þar afar mikil, en það komst lítið af henni 
upp í Laxárnar, sem þó renna i Hvítá þarna i nám unda við þessa bæi. »Jeg
hefi ekki heyrt af veiðinni á lðu«, sagði hann, »en geri ráð fyrir að hún hafi
lltííT verið stunduð þar«. '

Eins og kunnugt er, eru bæirnir Laugarás og Auðsholt lítið ofar en Iða 
og gegnt Skálholli. Milli Selfoss og þessara bæja er Hvitá ( — og Ölvesá) tæp-
legá slyltri en 59 kilom etrar............

Þess skal getið, að á ofangreint sam lal milli min og m anns þessa, um 
þelta efni, hlýddi hr. Ámundi Árnason kaupm aður hjer i bænum.

■ ,   Reykjavlk,.27. m ars 1924.

Jón  Pálsson, 
bankafjehirðir.


