
Nd. 304. Nefndarálit
um frumvarp til laga uni lax- og silungsveiði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir orðið ásátt um að mæla með, að frumvarpið verði sam- 
þykkt. Nefndarmenn eru þó ósannnála um ýrns atriði frumvarpsins. Áskilja 
tveir nefndarmanna, þeir MG og PO, sér rétt til þess að bera fram brevtingar-



tillögur, auk þeirra, sem eru á þessu þingskjali. Allir nefndarmenn hafa og ó- 
bundin atkvæði um nokkur atriði frumvarpsins.

Frumvarp þetta er samið af nefnd, sem skipuð var af atvinnumálaráð- 
herra í nóv. 1929 til þess að endurskoða öll lagafyrirmæli um veiði í vötnum og 
ám og semja síðan frumvarp til laga á þeim grundvelli. Frumvarpið hefir 
legið fyrir tveimur þingum áður, en ekki náð afgreiðslu. Nefndin hefir varið 
miklum tíma til þess að kynna sér frumvarpið. Margir menn hafa komið á 
fundi nefndarinnar til þess að ræða málið, og er ljóst, að viðhorf manna til 
þessa máls er mjög breytilegt og skoðanir skiptar um, hvernig það skuli leyst.

Höfuðtilgangur frumvarpsins er að hindra það, að um of sé eyddur fisk- 
stofn í ám og vötnum hér á landi. Reynslan hefir leitt i ljós, að veiði hefir víða 
gengið mjög til þurrðar hin síðari ár, og eru fyrirmæli eldri laga ekki einhlít 
til þess að hindra rányrkju á þessu sviði. Með frumvarpinu er stefnt að auk- 
inni fiskrækt. Þær leiðir, sem þar eru farnar, eru: Meiri friðun en áður hefir 
tíðkazt, ýmsar ráðstafanir til þess að auka klakstarfsemi að miklum mun, og 
einnig ýmsar heimildir um skipulagsbundinn félagsskap þeirra manna, er 
hagsmuna hafa að gæta á þessu sviði, til þess að vernda þann fiskstofn, sem 
eftir er, og efla fiskrækt. Þessu verður ekki náð nema að skerða að nokkru 
veiðirétt ýmissa þeirra, er hlunnindi hafa af veiðiskap nú. En að dómi nefnd- 
arinnar er það réttmætt og sjálfsagt, ef það verður til þess, sem vér væntum, 
að veiði aukist mikið vegna þeirra ráðstafana, sem hér eru gerðar, svo að sú 
veiðirýrnun, sem í fyrstu mun verða, komi aftur síðar í margföldum mæli 
sem aukin hlunnindi.

Vér teljum, að með frumv. sé stefnt að þvi að vernda mjög merkan þátt 
af náttúrugæðum lands vors gegn rányrkju og eyðingu, og leggjum því til, að 
það verði samþykkt með nokkrum breytingum. Skulu helztu efnisbreytingar 
skýrðar nokkru nánar.

Við 3. gr. höfum vér í fyrsta lagi gert þá brtt., að i stað þess, sem ein- 
faldur meiri hluti þeirra landeigenda, er misst hafa veiðiréttindi fyrir landi 
sínu, geta krafizt innlausnar samkv. frv., þá leggur nefndin til, að þessu verði 
breytt í %  hluta, þar sem ekki þykir rétt, að einfaldur meiri hl. fái slíkt vald 
i hendur. Þá þykir og nefndinni ekki rétt, að hægt sé að þvinga þá landeig- 
endur, sem alls ekki óska eftir, eða ef til vill ekki geta innleyst forn veiðirétt- 
indi jarðar sinnar, til þess, enda þótt % hlutar aðila óski þess. Leggur nefndin 
því til, að innlausnarskyldan i þessum tilfellum hvili á þeim, er innlausnar 
kröfðust. Loks leggur nefndin til, að 4. tölul. 3. gr. fa lli niður, þar sem alls ekki 
verður á það fallizt, að áliti nefndarinnar, að rétt sé að undanskilja þá aðila, 
sem þar eru nefndir, fremur en aðra, frá því að láta af hendi veiðiréttindi 
annara jarða, sé þess krafizt.

Við 12. gr. Nefndin sér ekki, að nauðsvn krefji, að tvöfaldar veiðiskýrsl- 
ur séu gefnar, bæði af þeim, er veiði stunda, og hinum, sein aflann kaupa. 
Leggur nefndin þvi til, að 2. tölul. gr. falli niður, sem skyldar alla, er kaupa lax 
eða silung, til þess að gefa mánaðarlega skýrslu um kaup sín. Hinar aðrar brtt. 
við gr. eru aðeins til samræmis við þessa.

Við 14. gr. Nefndin leggur til, að einungis sé bannað að hafa ádrátt í sjó



nær árósum en 500 metra, en vill leyfa, að leggja megi þar silunganet. Þá vill 
og nefndin, að ákvæði þessarar greinar nái aðeins til þeirra staða, sem lax 
gengur í, en sér ekki ástæðu til þess að banna mönnum að notfæra sér silungs- 
veiði á þessum stöðum, ef enginn lax gengur um ósana.

Við 16. gr. Nefndin er á einu máli um það, að ástæðulaust sé að banna 
laxveiði fyrir 1. júní. í sumum héruðum hefir laxveiði byrjað fyrr, og virðist 
ekki ástæða til að hindra það. Mælir því nefndin með, að rýmkað sé um þetta, 
svo að veiði megi hefjast 20. maí i þeim héruðum, sem þess óska. Tveir nefndar- 
inenn vilja skipa málum þessum á annan veg og munu gera frekari grein fyrir 
því. Þá finnst og nefndinni fulllangt gengið að banna veiði göngusilungs að öllu 
leyti eftir 15. sept., og leggur því til hvað lagnetaveiði snertir, að veita megi und- 
anþágu frá því ákvæði.

Við 17. gr. Meiri hl. nefndarinnar álítur, að óþarfi sé að friða lax um 
veiðitímann 60 stundir á viku hverri, og vill færa þetta niður i 48 stundir.

Nefndin álítur óheppilegt, að ádráttur sé lejTður frá kl. 12 á hádegi til 
kl. 12 á miðnætti, þvi að það mun víst, að ádráttarveiði er hættulegust á kvöld- 
in og nóttunni. Nefndin gerir því þá breytingu, að þetta verði fært til þess sem 
verið liefir áður, að ádráttur sé levfður frá kl. 9 að morgni til kl. 9 að kvöldi.

Við 48. gr. Nefndin lítur svo á, að kostnaði, sem starfsemi fiskræktar- 
félags hefir í för með sér, skuli eingöngu jafna niður eftir áætluðu veiðimagni 
þeirra jarða, sem taka þátt í félagsskapnum, og leggur nefndin þvi til að fella 
niður heimildina um, að %  kostnaðar megi jafna niður samkvæmt fasteigna- 
mati.

Samkvæmt XI. og XII. kafla frumvarpsins er ætlazt til, að ríkissjóður 
leggi fram allmikið fé, sem notist við framkvæind laga þessara. Eins og nú er 
ástatt um fjárhagsástæður ríkissjóðs, sér nefndin ekki, að komið geti til mála 
að leggja þessi auknu útgjöld á herðar ríkissjóðs nú, og leggur þvi til, að fram- 
kvæmdum samkvæmt þessum köflum frumvarpsins verði að mestu frestað 
fyrst um sinn.

Ýmsar smærri breytingar hefir nefndin gert við frumvarpið, og verður 
þeirra nánar getið við framsögu málsins.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði sam- 
þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Á eftir: „ós úr stöðuvatni: . . . hefst“  kemur:
S jór: Salt vatn utan árósa.

2. Við 2. gr. í  stað „rétti“  í 5. tölul. kemur: afnotarétti.
3. Við 3. gr.

a. 1 stað „meiri hluta þeirra innlausnar“ í niðurlagi 1. tölul. kemur: % 
hlutar þeirra innlausnar. 

h. Aftan við 2. tölulið bætist:
Nú vill landeigandi ekki innlevsa veiðirétt fyrir landi sinu, og skulu þá 
þeir, er innlausnar hafa krafizt, einnig innlevsa veiðirétt lians. 

e. 4. töluliður fellur niður.



4. Við 6. gr. Fvrsta málsl. skal orða svo:
Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum, 
og er þá landeiganda hvorum veiði jafnheimil.

5. Við 12. gr.
a. 1. tölul. orðist svo: Hver veiðieigandi skal gefa skýrslu um veiði sína.
b. 2. töluliður fellur niður. .
c. Síðasti málsl. 4. tölul., „Þeir, sem skýrslur" o. s. frv., fellur niður.

6. Við 13. gr.
a. Fyrir „1. apríl 1922“ í 3. tölul. kemur: á árinu 1932.
b. Fyrir „67. og 68. gr.“ i 4. tölul. kemur: 83. og 84. gr.

7. Við 14. gr. 2. tölul. orðist svo:
Eigi má liafa ádrátt í sjó nær árósum en 500 metra, ef um á er að 

ræða, sem lax gengur í úr sjó.
8. Við 15. gr. Síðasti málsl. 3. tölul., „Undanþága frá banni . . .  leiruna“ , fell- 

ur niður.
9. Við 16. gr.

a. Fyrir „1. júni“ í 1. tölul. kemur: 20. maí.
1). Aftan við 3. tölul. bætist: Þó getur ráðherra, eftir tillögum veiðijnála- 

stjóra, heimilað, að göngusilungur sé veiddur lengur í lagnet.
c. Fvrir „sbr. þó 3. málsgr.“ í 6. tölul. kemur: sbr. þó 4. málsgr.

10. Við 17. gr. 1. tölul. orðist svo:
Á veiðitíma þeim, er um getur í 16. gr., skal lax og göngusilungur vera 
friðaður frá allri veiði, annari en stangarveiði, 48 stundir á viku hverri, 
frá laugardagsmorgni kl. 9 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk 
þess aldrei hafa frá kl. 9 siðdegis til kl. 9 árdegis, og aldrei nema 4 daga 
i viku, frá mánudegi til fimmtudags. Þó getur ráðherra, eftir tillögum 
veiðimálastjóra, leyft, að hafa megi ádrátt í á fimm daga í viku, ef drættir 
eru fáir og skammir í ánni.

11. Við 21. gr. 1. tölul.
a. Fyrir „1. júni“ kemur: 20. maí.
b. Síðasti málsl., „Sama gildir . . .  ár hvert“ , fellur niður.

12. Við 25. gr. 3. tölul. fellur niður.
13. Við 48. gr. 2. málsl. 1. tölul., „Þó má, . . . . í íelagsskapnum“ , fellur niður.
14. Við 58. gr. Fyrir „2. málsgr. b. lið 1. greinar“ i 5. tölul. kemur: 1. málsgr.

b-lið 56. greinar.
15. Við 59. gr. Niðurl. 1. málsgr. 2. tölul., „þar sein veiði . . . .  10 ár‘\ fellur 

niður.
16. Við 60. gr. Fyrir „Er“ í upphafi 3. tölul. kemur: Ef.
17. Við 64. gr. 2. og 3. tölul. skal orða svo:

2. Arðskrá skal lögð undir samþykki fundarins, og er hún þvi aðeins sam- 
þykkt, að hún hljóti %  atkvæða félagsmanna.

3. Nú eru einhverjir félagsmenn óánægðir með arðskrá, og geta þeir þá 
krafizt mats samkvæmt 83. gr.

18. Við 73. gr. 3. tölul. fellur niður.



19. Við 76. gr. 2. tölul. orðist svo:
Veiðimálanefnd tekur ekki kaup fjT Ír starfa sinn, en útlagðan 

kostnað fær hún greiddan úr rikissjóði.
20. Á eftir XV. kafla friimvarpsins keinur nýr kafli, sem hljóðar svo:

XVI. KAFLI.

fíráðabirgðaákvæði.

94. gr.
1. Akvæði XI. kafla laga þessara, um stjórn veiðimála og eftirlit, önnur en 

1. málsgr. 74. gr., koma ekki til framkvæmda fyrst um sinn, en atvinnu- 
málaráðherra setur með reglugerð fyrirmæli um það, að sá maður, sem 
hefir með liöndum eftirlit með laxa- og silungaklaki í landinu, komi í stað 
veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, eftir því sem við getur átt, og hrepp- 
stjórar i stað eftirlitsmanna við veiðivötn. Skulu slík reglugerðarákvæði 
gilda þar til Alþingi kveður öðruvísi á.

2. Ákvæði XII. kafla þessara laga, um styrkveitingar til fiskræktar, koma 
ekki til framkvæmda fyrr en fé er veitt til þeirra í fjárlögum.

Alþingi, 2. apríl 1932.

Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Magnús Guðmundsson, 
form. fundaskr. og frsm. með fyrirvara.

Pétur Ottesen, Þorleifur Jónsson.
með fyrirvara.


