
Nd. 247. Breytingartillögur
við frv- til laga um lax- og silungsveiði, þskj. 56.

Flm .: Jö rundur Brynjólfsson.
1. Við 1. gr. Þessar orðaskýringar bætist inn í greinina, eftir stafrófsröð:

Félagsveiði: Félagsskap eigenda eða notenda veiðiréttar um sameigin- 
lega hagnýtingu veiðihlunninda.

Straum lína  (s tren g u r): Línu, sem liggur eftir endilöngu straum vatni 
um þá staði þess, þ ar sem straum ur er mestur.

Vatn: Ósalt vatn, straum vatn eða stöðuvatn.
2. Við 2. gr.

a. Fvrsta og 2. málsgrein verði sem hér segir:
1. Landeiganda er einum heimil veiði í vötnum á landi sínu-
2. Nú liefir m aður fengið veiðiskírteini, slikt er ræ ðir um  i 20. gr., og 

er honum þá veiði heimil hvar sem er til klaks eða vísindalegra rann- 
sókna. Veiðieigandi á þó rétt á að hagnýta sér fisk, sem veiddur 
er með slikri heim ild og drepinn á veiðistað, nem a nota verði hann 
til visindalegra rannsókna. Að öðru leyti ber veiðieiganda ekki 
endurgjald fy rir veiði þessa.

b. Við 3. málsgr.: I stað orðanna: „sbr. þó 2. málsgr. 54. gr.“ kom i: sbr. þó
2. málsgr. 55. gr.

c. Við 4. málsgr.: í  stað: „3. m álsgr.“ kom i: 4. málsgr.
d. M álsgreinatalan brevtist svo: 2.—4. málsgr. verði 3.—5- málsgr.

3- Við 3. gr.
a. Við 1. m álsgr.: í  stað orðanna: „og m eiri hluti þeirra  krefst innlausn- 

a r“ kom i: enda krefjist meiri hluti þeirra  innlausnar.
b. Við 3. málsgr. í  stað 67. og 68- gr. komi 83. og 84. gr.

4. Við 10. gr. 2. málsgr. Inn í m álsgreinina bætist nýr liður b., er orðist svo: 
Hvaða jörðum  fvlgi veiðiréttur i vatninu og frá hvaða jörðúm  hafi verið 
stunduð veiði.



Liðatalan brevtist skv. því.
5. Við 11. gr. 3. málsgr. F vrir „ráðlierra“ kom i: veiðim álastjóri.
6. Víð 12. gr. 3. málsgr. Sama brevting (á tveim stöðum).
7. Við 15. gr. ‘

a. Við 2. málsgr. F yrir siðasta orðið „ósnum“, kom i: slikum  ósum.
b. Við 3. málsgr. F yrir orðin „i 2. m álsgr.“ kom i: 1. og 2. málsgr.
c. Við m álsgreinina bætist: Undanþágu frá  banni 1. m álsgreinar má þó 

því aðeins veita, að laxför sé ekki um ósinn né leiruna.
8. Við 16. gr.

a. Á eftir 1. málsgr. kem ur ný málsgrein, sem verður 2. málsgr., svo látandi: 
A tím abili þvi, er getur i 1. málsgr-, má þó hvergi stunda laxveiði, aðra 
en stangaveiði, nem a 3 mánuði. R áðherra setur, eftir tillögum veiði- 
m álastjóra og með sam þykki veiðim álanefndar, ákvæði um það, hvenær 
veiðitími þessi skuli standa í hverju fiskihverfi. Skylt er að leita álits 
hlutaðeigandi fiskræ ktarfélaga eða sýslunefnda um þetta efni.

b. Við 3. málsgr. F yrir „31- m aí“ kom i: þess er laxveiði byrjar.
c. Við 4. málsgr. Sama breyting.
d. 2.—5. málsgr. verði: 3.—6. málsgr.

9. Við 18- gr.
a. Við 2. m álsgr.: E ftir orðin: „og heim ilt“ kom i: eftir tillögum veiði- 

málajstjóra.
b. Við 3. málsgr. E ftir orðin: „getur ennfrem ur“ kom i: eftir tillögum 

veiðim álastjóra.
c. Aftan við 3. málsgrein bætist: A sam a liátt getur ráðherra  friðað heilar 

á r fyrir allri veiði, annari en stangaveiði, enda séu á rn ar svo litlar, að 
ekki virðist unnt að vernda fiskistofn þeirra  á annan hátt fjTÍr gereyð- 
ingu. í  slikum ám skal þó veiðifélagi vera heim ilt að stunda veiði með 
föstum veiðivélum, en þó því aðeins, að veiðim álastjóri samþykki. —

10. Við 19. gr- 1. málsgr.: Málsgreinin orðist svo: Eigi má veiða lax, er m inni
sé en 35 cm. að lengd og eigi göngusilung, sem sé m inni en 25 cm. að lengd.

11. Við 20. gr. 2. málsgr.: Aftan við málsgr. bætist: og m á binda leyfið því
skilyrði, að sleppt sé hæfilegri tölu seiða i vatn það, er veitt var í.

12. Við 21. gr. 1- málsgr.: F yrir: „1. jú lí“ kom i: 1. júní.
13. Við 22. gr.

a. 2. m álsgr.: F yrir orðið „skal“ kom i: má.
b. 3. málsgr.: Málsgreinin orðist svo: Veiðim álastjóri setur reglur um það, 

livernig friðun skuli stytt eftir 2. málsgr. í hverju fiskihverfi, og skal 
haga styttingunni svo, að jafnan  falli burtu  sá hluti friðunartim ans, 
þegar hrygning er minnst. Ef lirygning er m ism unandi á ýmsum hlut- 
um fiskihverfisins, má stytta svo, að friðunartím i verði m ism unandi, 
þótt i sama vatni sé. Reglur um stvttingu skulu háðar samþykki veiði- 
m álanefndar.

14. Við 23. gr-
a. Orðin „aðra en dorgar- eða stangarveiði“ í 1. mgr. falli burt.



b. A cftir orðunum  „Þar sem hitasilungur'* i sömu mgr. kom i: eða ungviði.
c. F yrir orðin „i 21. gr.“ í sömu mgr. kom i: í 22. gr.
d. Aftan við greinina hætist 2 nýjar málsgr-, er orðist svo:

3. R áðherra getur og, eftir tillögum veiðim álastjóra og með samþykki 
veiðim álanefndar, leyft lagnetaveiði á friðunartim a þeim, er ræðir um í 
22. gr„ í þeim fiskihverfum , þar scm fiskrækt er stunduð. Leyfi þetta skal 
binda þeim skilvrðum, er nauðsvnleg þvkja til tryggingar þvi, að hrygn- 
andi fiskur verði veiddur á þennan hátt, svo sem með fjarlægð lagna frá  
hrygningarsvæðum.

4. Ákvæði greinar þessarar um friðun og undanþágu frá  friðun má binda 
við tiltekið timabil.

15. Við 25. gr.
a. 2. m álsgr.: F yrir orðin „að tekin séu upp“ kom i: að revnd séu eða 

upp tekin.
1). 3- m álsgr.: Fvrir orðin „ncma ráðherra  leyfi eftir tillögum veiðimála- 

stjóra“ komi: nema veiðim álastjóri levfi.
16 Við 26. gr. 2. m álsgr.: Aftan við m álsgreinina bætist: og skal gerð þeirra  

vera miðuð við þau not ein.
17. Við 27. gr.

a. 1. m álsgr.: F yrir „sex spelar“ kom i: tíu spelar.
b- 3. m álsgr.: A eftir orðunum  „aðalstraum línu á rin n ar“ kom i: sbr. þó 

68. gr.
c. 3. málsgr. Fvrir „Ráðberra getur, eftir tillögum veiðim álastjóra,“ komi: 

veiðim álastjóri getur.
18. Við 28. gr.

a. 3. málsgr. Aftan við málsgr. bætist: sbr. þó 68. gr.
b. 4. málsgr. F vrir „ráðherra“ komi: veiðim álastjóri.

11). Við 30. gr.
a. 1. málsgr. F yrir orðin „ráðherra getur auk þess, eftir tillögum veiði- 

m álastjóra,“ kom i: veiðim álastjóri getur auk þess.
b. 2. málsgr. Aftan við málsgr. bætist: sbr. þó 68. gr.

20. Við 41- gr. 4. málsgr. Fvrir orðin „frum varp til sam þykkta“ kom i: frum - 
varp til sam þykktar.

21. Við 47. gr. A eftir orðunum  „er athugavert þótti“ kom i: enda mæli veiði- 
m álastjóri og veiðim álanefnd með staðfestingu.

22. Við 48. gr. 1. málsgr. Fvrir orðin „allt a f“ kom i: allt að.
23. Við 52- gr.

a. F ram an við greinina bætist ný m álsgrein:
1. Ef einliverjir félagsm anna þykjast vanhaldnir um skiptingu veiði 

eða um aðrar fram kvæ m dir félagsins, er þeim heim ilt að skjóta m áli 
sínu til veiðim álastjóra. C rskurðar hann um ágreiningsefnið með 

samþykki veiðim álanefndar. Skylt er að gera stjórn félagsins kost á 
að láta uppi álit sitt um málið.



b. Á eftir 52. gr. komi ný grein:
1. Nú starfar fiskræ ktarfélag við fiskihverfi, þar sem áður hefir engin 
veiði verið eða svo lítil, að hún hefir eigi verið talin í skýrslum um und- 
anfarin  10 ár, og er þá félaginu heimilt að gera samþykkt, á lögmætum 
félagsfundi, um að friða með öllu fisk i fiskihver'fi félagsins eða fyrir 
allri veiði, annari en stangaveiði.
2. Sam þvkkt um friðun samkv. 1- málsgr. gildir um 5 ár í senn, nema 

% félagsm anna samþykki að brevta henni fy rr eða ráðherra  skipi svo 
fyrir. Leita skal staðfestingar ráðherra  á sam þykkt samkv- 47. gr.

24. Við 53. gr. Greinin orðist svo:
1. F iskræktarfélagi skal heim ilt á lögmætum félagsfundi að gera sam- 

þykkt um möskvavídd netja, er nota megi á félagssvæðinu, og um friðun 
tiltekinna svæða fiskihverfisins. F riðun þessi m á ná til a llra r veiði eða til 
tiltekinna veiðarfæra eða veiðiaðferða og skal hún bundin við tiltekið 
tímabil.
2. Sam þykkt samkv. 1. málsgr. er háð staðfestingu ráðherra  samkv. 47. gr.

25. E ftir 54. gr. komi nýr kafli í 15. greinum, er hljóði svo sem hér segir:

IX. KAFLI.
Um veiðifélög.

56. gr.
1. Heimilt er m önnum  að gera með sér félagsskap um veiði í þeim tilgangi:

a. að félagið sjálft láti stunda veiði,
b. að félagið selji á leigu ré tt til stangaveiði, samkvæm t 3. m álsgrein 2. gr.

2. Um slíkan félagsskap, sem ræðir um í 1. málsgr., skal fa ra  svo sem sagt 
er fý rir í kafla þessum-

57. gr.
Félagssvæði veiðifélags getur verið:

a. heilt fiskihverfi,
b. einstakt vatn í fiskihverfi,
c. hluti af vatni, þ ar sem sérstaklega hagar til um veiðiskap eða vatnskosti.

Ef um hluta straum vatns er að ræða, verður félagssvæði ætíð að ná svo 
langt upp með vatninu sem veiði er stunduð í þvi fiskihverfi.

58. gr.
1. Til þess að veiðifélag verði löglega stofnað, þarf levfi veiðim álastjóra og 

veiðim álanefndar að koma til.



2. Þeir, sem stofna vilja slíkt félag, skulu sækja til veiðim álastjóra um leyfi 
til félagsstofnunarinnar- Umsókninni skal fvlgja:
a. greinargerð fy rir fyrirhugaðri starfsem i félagsins: veiðiaðferðum og 

veiðistöðum, ásam t ástæðum þess, að slikt félag teljist æskilegt,
b. skýrsla um vatn eða vötn á fyrirhuguðu félagssvæði. Skal hún gerð sam- 

kvæmt 2. málsgr- 10. greinar, enda liafi vatn þetta eða vötn eigi verið 
skrásett áður.

c. skýrsla um fyrirhugað félagssvæði og greinargerð fy rir takm örkum  þess, 
ef um hluta vatns er að ræða, sam kvæm t c. lið 57. greinar.

3. Þegar veiðim álastjóri hefir rannsakað skjöl þau, er ræ ðir um í 2. málsgr. 
og aðra málavöxtu, leggur hann m álsskjölin, ásam t áliti sínu, fy rir veiði- 
m álanefnd, sem svo tekur ásam t veiðim álastjóra fullnaðarákvörðun um 
það, hvort leyfa skuli félagsstofnunina eða ekki.

4. Þegar ákveðið hefir verið að veita leyfi til félagsstofnunar sam kvæm t 3. 
málsgr. gefur veiðim álastjóri út leyfi þetta, og skal það bundið við tiltekið 
félagssvæði og tiltekna starfsem i félags.

5. Akvæði greinar þessarar skulu eigi gilda um stofnun félaga, er hafa það 
starfssvið, er getur um í 2. málsgr. b. lið 1. greinar, og er þeim, sem stofna 
vilja slikt félag, heim ilt að kveðja til stofnfundar, samkvæmt 59. gr., án 
frekari undirbunings.

59. gr.
1- Xú er stofnun félags löglega sam þykkt samkv. 58. gr. og skulu þá frum - 

kvöðlar félagsstofnunarinnar kveðja til fundar um málið.
2. Ef stofna á félagið við vatn eða vötn, sem veiði er i, skal kveðja til fundar- 

ins ábúendur allra þeirra  jarða  á liinu fyrirhugaða félagssvæði, þ a r sem 
veiði er stunduð eða hefir stunduð verið um undanfarin  10 ár. Ef félag 
á eða hefir til afnota land, sem veiðiréttur fylgir, skal boða form ann félags. 
Hafi veiðiréttur verið skilinn frá  landareign, skal boða notanda veiðirétt- 
arins.

3. Ef stofna á veiðifélag við vatn eða vötn, sem áður hafa  verið veiðilaus, skal 
boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni eða 
vötnum á hinu fyrirhugaða félagssvæði.

4. Fundi skal boða skriflega og eigi siðar en 3 dögum fy rir fundardag.

60. gr.
1. A fundi þeim, sem boðaður hefir verið samkvæm t 59. gr., skal lagt fram  

leyfi veiðim álastjóra til félagsstofnunarinnar, ásam t öðrum skjölum, sem 
fram  hafa komið um málið. Á fundinum  skal ræða um stofnun félagsins og 
verkefni og bóka fundargerð.

2. Atkvæðisrétt á fundinum  hafa allir þeir, sem boða skal til fundar samkv.
59. gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé umboðið 
skriflegt og þess getið í fundarbók.



3 E r allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkv. 59. gr., sam þykkja fé- 
lagsstofnunina, má stofna félagið þegar á þessum fundi, án frekari undir- 
búnings.

61. gr.
1. Xú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn kjósa 

nefnd, er búi málið undir annan fund. Nefndin skal semja frum vörp til sam- 
þvkktar og arðskrár fvrir félagið samkv. 63. og 64. gr. Leita skal og nefndin 
álits sérfróðra m anna um þau deiluatriði, sem upp kunna að hafa komið á 
fundinum og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauð- 
synleg þykja.

2. Þegar nefndin hefir samið frum vörp til sam þykktar og arðskrár, skulu þau 
ásamt öðrum skjölum, sem félagsstofnunina varða, lögð fram  á hentugum 
stað til sýnis fyrirhuguðum  félagsmönnum. Skal auglýsa fram lagningu skjal- 
anna með þeim hætti, er þar tiðkast í héraði um birtingu auglýsinga, sem 
varða almenning. Skulu skjölin liggja fram m i til sýnis að minnsta kosti 2 
vikna tima.

62. gr.
Þegar lokið er undirbúningi samkv. 61. gr. skal nefndin boða til annars 

fundar samkv. 59. gr. Á fundinum  skal enn ræða félagsstofnunina og taka á- 
kvörðun um hana. Ef % þeirra manna, sem boða skal á fund samkv. 59. gr. eða 
umboðsmenn þeirra samþykkja félagsstofnunina, skal öllum hinum, sem boð- 
aðir voru á fundinn, skylt að gerast félagar.

63. gr.
1- Xú er stofnun félagsins löglega ákveðin, og skal þá gera sam þykkt fyrir fé- 

lagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sam a hátt. Um sam- 
þykktina ræ ður afl atkvæða, svo og um önnur félagsm álefni, nem a öðru- 
vísi sé um mælt í samþykkt. Hver félagsmaður hefir eitt atkvæði i félags- 
málum.

2. 1 samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Félagssvæði. Skulu þ ar taldar, svo að eigi verði um AÍllzt, þær jarðir, 

sem þátt taka í félagsskapnum.
c. Verkefni félags.
d. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
e. Fundahöld.
f. Reikninga félags og endurskoðun.
g. Hvernig fara skuli um afla félagsins eða arð og um greiðslur kostnaðar 

þess, er leiðir af starfsemi félagsins.
h. Sektir fvrir brot á samþykkt félags
i. Hvernig samþykkt félagsins verði brevtt.
j. Hvernig fara skuli um félagsslit. .



64. gr.
1. A stofnfundi eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt, skal gera skrá. er sýni 

hluta þann af veiði eða arði af veiði, sem koma eigi í hlut hverrar jarðar 
eða jarðarliluta, er veiðiréttur fylgir í vatni eða vötnum á félagssvæðinu. 
Veiðinni eða arði af henni skal jafna niður eftir veiðimagni eða áætluðu 
veiðimagni jarðanna, og skal skráin gerð með hliðsjón af veiðiskýrslum 
undanfarinna 10 ára, ef til eru.

2. Nú verða menn ekki ásáttir um arðskrá, og skal þá m at ráða samkv. 67. gr.
3. Arðskrá skal lögð undir samþykki fundarins, og er hún því aðeins samþykkt, 

að hún hljóti % atkvæða félagsmanna.

65. gr.
Kostnað, er leiðir af starfsemi félagsins, skulu félagsmenn greiða í sama 

hlutfalli og þeir taka arð.
66. gr.

Samþykkt og arðskrá skal félagsstjórnin senda ráðherra til staðfestingar. 
Ef samþykkt og arðskrá þvkja eigi þannig úr garði gerðar, að staðfesta megi 
þær, sendir ráðherra þær aftur til félagsstjórnarinnar með atliugasemdum mn 
það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann hvorttveggja, svo og þegar það hefir 
lagað verið, er ábótavant þótti, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd 
með staðfestingu. Aldrei má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, alm ennar 
grundvallarreglur laga né réttindi einstakra manna.

67. gr.
1. Þegar veiðifélag hefir verið stofnað með löglegum hætti, skal hverjum  manni 

óheimilt að veiða í vötnum á félagssvæðinu, nem a liann hafi samþykki fé- 
lagsstjórnarinnar.

2. 1 samþykkt félags má setja ákvæði, er banna félagsmönnum og öðrum þeim, 
sem á félagssvæðinu búa, að hafa með höndum  ádráttarnet, nem a þeir geti 
sannað, að nota eigi þau til veiða í vatni utan félagssvæðis.

3. Akvæði 1. málsgreinar skulu eigi taka til þeirra, sem fengið hafa veiðiskír- 
teini samkv. 20. gr.

68. gr.
1. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála- 

nefndar, veitt veiðifélagi undanþágu frá ákvæðum 27., 28. og 30. gr. laga 
þessara um lengd fastra  veiðivéla út í vatn.

2. Undanþága, slik er ræ ðir um í 1. málsgr., skal aðeins gilda fy rir félagssvæði 
þess félags, sem hún er veitt. Má því aðeins veita hana, að fiskrækt sé starf- 
rækt í vatni eða vötnum á félagssvæðinu, og skal hún bundin þeim skilyrð- 
um, að eigi sé nema eín veiðivél notuð á öllu félagssvæðinu og engin önnur 
veiði sé stunduð þar. Ef ástæða þykir til, má og hinda undanþáguna skilyrð- 
um um eftirht samkv. 77. gr.



69. gr.
1. Nú verða ábúandaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda 

skylt að gerast félagi í stað hins og taka að sér skuldbindingar hans við 
félagið.

2. Skylt er félagi, þá er ábúandi fer frá jörð á  félagssvæði, að svara honum út 
þeim hluta, er hann kann að eiga í eignum félagsins.

3- Ef ekki semst um skuldbindingar eða eignarhluta samkv. 1. og 2. málsgr., 
skal m at skera ú r ágreiningi.

70. gr.
1. Nú vill fiskræ ktarfélag taka upp félagsveiði eða veiðifélag fiskrækt, og 

er það þá heimilt, ef fullnægt er skilvrðum  laga þessara um stofnun fisk- 
ræktarfélags eða veiðifélags, eftir því sem við á.

2. Nú vilja menn stofna félag um fiskrækt og félagsveiði, og er það heimilt, 
ef fullnægt er skilvrðum laga þessara um bæði fiskræ ktar- og veiðifélög.

26. Við 56. gr. 1. málsgr. F yrir orðin „enda verið“ kom i: enda verði.
27. Við 57. gr.

a. 1. málsgr. F yrir „56. gr.“ kom i: 72. gr.
b. 2. málsgr. F vrir „2. eða 54. gr.“ kom i: 2. eða 55- gr.

28. Við 61. gr.
a. 2. málsgr. F yrir „ ráðherra“ kom i: veiðim álastjóri.
b. 3- málsgr. Sama breyting.

29. Við 62. gr. F yrir „ráðherra" komi: veiðim álastjóri.
30. Við 65. gr. 1- málsgr. F yrir „63. og 64. gr.“ kom i: 79. og 80. gr.
31. Við 66. gr. Sama breyting.
32. Við 67. gr. 1. málsgr. F vrir „aðal-straum lína“ kom i: straumlina-
33. Við 70. gr. b. lið FjTÍr „71. gr.“ kom i: 87. gr-
34. Við 73. gr. F vrir „69. gr., a—b liðum 70. gr. og 71. gr.“ komi: 85. gr. a—b

liðum 86. gr. og 87. gr.
35. Við 76. gr. 1. málsgr. F yrir „69. gr.“ kom i: 85. gr.
36. Við 77. gr. Fvrir „1. jan ú ar 1931“ kom i: 1. jan ú ar 1932.
37. Kaflar og greinar frv. brevtast samkv. atkvæðagreiðslu.


