
Hd. 177. Hefndaráli*

um frv. til laga um breytingu á lögum  nr. 32, 16. des. 1885, um selaskot á 
Breiðafirði (þskj. 118).

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og orðið  sammála um það, að 
ástæður þær, sem færðar bafa verið fyrir fram kom u þess, sjeu svo veigamikl- 
ar, að full sanngirni mæli m eð því, að það verði að lögum . Einn nefndar- 
manna (M . T .) var ekki algerlega sam þykkur einu atriði frv., en gerði það 
ekki að neinum ágreiningi.

Til nefndarinnar hafði verið vísað frv. því, er háttv. þingm . Dalam. 
(B . J.) flytur á þskj. 151, ásamt breytingartillögu við það frá sama þingm., á 
þskj. 154.



Nefndin lítur svo á, að m álavöxtum  athuguðum, að sjálfsagt sje að 
stækka hið friðlýsta svæði á Breiðafirði, samkvæmt þvi, sem til er lagt á þskj. 
151 og 154, og frekar beri að líta á einróm a óskir þeirra manna, er eiga sela- 
látur þau, er ráðgert er að verði innan hins friðlýsta svæðis, heldur en and- 
mæli nokkurra manna, sem njóta stundarhagsmuna af því að skjóta sel eða 
seli nálægt selalátrum annara manna eða ef til vill i þeim.

Með því að nefndin lítur svo á, að þau tvö frum vörp, sem fram hafa 
kom ið og visað hefir verið til hennar um selaskot á Breiðafirði, sjeu vei sam- 
rýmanleg í einu lagafrumvarpi, leggur hún það til við háttv. deild, að frv. á 
þskj. 118 verði samþykt m eð eftirfarandi

B R E Y T I N G U :

Framan við frumvarpsgreinina kom i ný grein, sem verði 1. gr., er svo 
skal orðu ð :

1. gr. laganna orðist svo:
Öll selaskot skulu hjer eftir bönnuð á Breiðafirði fyrir innan línu, sem 

hugsast dregin frá Eyrarfjalli, sunnan Breiðafjarðar, í Stagley og frá Stagley 
hálfa milu frá Oddbjarnarskeri nyrðra í Bjargtanga i Barðastrandarsýslu.

Sama bann skal og gilda á Hvam m sfirði utan linu úr Ljárósum i 
Teigshyrnu og þaðan i Hólmlátursborgir.

Alþingi, 12. mars 1925.

Pjetur Þórðarson, Árni Jónsson. Halldór Stefánsson.
form.

Magnús Torfason. Hákon J. Kristófersson,
framsögum.


