
Ed. 447. Nefndarálit
uin frv. til laga um evðingu svartbaks (veiðibjöllu).

F rá allsherjarnefnd.
Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt með eftir- 

farandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. I stað orðanna „nema tilkvnna" o. s. frv. til enda greinarinnar 

komi: nema samþykkt samkvæmt 2. gr. heimili, enda séu þar settar nauð- 
synlegar varúðarreglur til varnar gegn tjóni eða slvsum af eitruninni.

2. Við 2. gr.
a. 1 stað orðanna „setja reglugerðir um útrýmingu svartbaks“ komi: gerá 

samþykktir, er aU innum álaráðherra staðfestir, um eyðingu svartbaks.
b. I stað orðanna „og skal reglugerð“ o. s. frv. til enda greinarinnar komi: 

skal samþykkt gerð innan árs frá  þvi er krafa hefir fram  komið, og



sendir þá sýslumaður samþykktina atvinnum álaráðherra til staðfest- 
ingar og löggildingar.

c. A eftir greininni komi tvær nýjar greinar, er verði 3. og 4. gr., og breyt- 
ist greinatalan samkv. því:
a. (3. gr.) Nú er samþykkt send ráðherra til staðfestingar, en i hana 

þykir vanta nauðsvnleg ákvæði, svo sem varúðarreglur gegn tjóni af 
eitrun, eða hún þykir fara í bága við grundvallarreglur laga eða rétt 
manna, og synjar þá ráðherra staðfestingar og endursendir frumvarpið 
og greinir ástæður fyrir synjuninni.

Að öðrum kosti staðfestir liann samþykktina, skipar fyrir um 
birting hennar og tiltekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún þá upp 
frá því fyrir alla, sem heima eiga eða land liafa til afnota á sam- 
þykktarsvæðinu.

b. (4. gr.) Nú er ákveðið í samþykkt, að eyða skuli svartbak með skot- 
um, og greiðir þá ríkissjóður, sýslusjóður og sveitarsjóður kostn- 
aðinn, að þriðjungi hver. Þó er ríkissjóði eigi skylt að greiða meira
en 10 aura fyrir livern skotinn svartbak.

Sýslumaður ræður svartbaksskvttur, ef þurfa þykir, eftir tillög- 
um hreppsnefndar.

3. Við 3. gr.
a. 1. málsgrein orðist svo:

Ef eitur er notað til eyðingar svartliaks, kaupir sýslu- eða bæjar- 
sjóður eiturlyfin, og skulu þau valin með ráði landlæknis, en lyf javerzlun 
ríkisins er skylt að selja þau við kostnaðarverði.

b. Fyrir orðið „hreppstjóra“ komi: hreppsnefndar.
c. Aftan við greinina hætist: Kaup eitrunarm anna greiðir sýslusjóður og

sveitarsjóður, að hálfu hvor.
Skylt er oddvitum að auglýsa, með na'guni fyrirvara, livar og live- 

nær eitrun á fram  að fara.
4. Við 4. gr.

a. Upphaf greinarinnar, aflur að orðunum „rcvnir að varna því“ orðist svo:
Hver sá, er hindrar skipaðar svartbaksskyttur að verki, eða.

b. Orðin „í sínum löndum eða annara“ falli burt.
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