
Nd. 686. Nefndarálit
um frumv. til 1. um breyt. á 1. nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir atbugað frumvarpið og komizt að þeirri niðurstöðu eftir 
nána atbugun, að mikil nauðsvn er á að brevta lögunum allmikið meira en 
frumvarpið gerir ráð fvrir. Hefir nefndin i því efni notið samstarfs við höf- 
und laganna og mælir með, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi



BREYTINGUM.

A undan frvgr. komi 8 nýjar greinar, svo liljóðandi:
a. (1. gr.). A 1. grein laganna verði þessar brevtingar:

1. Ós í sjó. Skilgreiningin breytist þannig: Það svæði, er liggur milli 
þess staðar, er straumur fellur niður i ánni um smástraumsflóð, og 
niður til þess staðar, er straumur fellur niður uin smástraumsfjöru.

2. Orðið „Straumlína“  með skýringum falli burt úr greininni, en í 
staðinn kom i:

A ll: Þeir staðir langs eftir vatni eða á, þar sem dýpi er mest. 
Nú eru fleiri álar en einn, og beitir sá böfuðáll, sem dýpstur er.

Kvísl: Þar, sem á fellur ekki í einu lagi, eða skiptist um hólma, 
sandevrar, kletta eða grynnsli, kallast sá hluti vatns kvísl, sem fell- 
ur sér þegar vatnsborð er lægst.

3. Orðið „Vatn“  með skýringum falli niður, en í staðinn kom i:
Stöðuvötn: Öll þau vötn ofan ósa, sem eigi er meiri straum- 

hraði í en 18 metrar á klukkustund, nema sá straumur, sem orsakast 
af sjávarföllum eða afrennsli í stórflóðum.

Straumvötn: Öll þau vötn ofan ósa, sem meiri straumhraði er i 
en 18 metrar á klukkustund þegar enginn vöxtur er í vatni og um 
lágfjöru.

b. (2. gr.). Fvrsti liður 16. greinar laganna orðist þannig:
Eigi má veiða lax nema á timabilinu frá 20. maí til 1. sept. ár hvert. 

Ráðherra getur þó, eftir tillögum veiðimálastjóra, heimilað stangarveiði 
til 10. september.

e. (3. gr.). Síðasta málsgrein 20. greinar laganna orðist þannig:
Skirteini um veiði til klaks lieimilar þó eigi veiði í öðrum fiski- 

bverfum en því, sem klakið er starfrækt við, nema með fullu sam- 
þykki veiðieigenda eða fiskiræktarfélaga, ef til eru, og má binda leyfið 
því skilyrði, að sleppt sé liæfilegri tölu seiða í það vatn, sem veitt var í.

d. (4. gr.). Aftan við 1. lið 22. greinar laganna bætist:
Þó getur ráðherra veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef veiðimála- 

stjóri mælir með þvi.
e. (5. gr.). Fvrir „4,5 cm “ í 1. lið 28. greinar laganna kom i: 3,5 cm.
f. (6. gr.). Fvrir „4,5 cm “ í 1. lið 29. greinar laganna kom i: 3,5 cm.
g. (7. gr.). 2. liður 30. greinar laganna orðist svo: Girðingar mega aldrei 

ná vfir meira en % af breidd ár, óss eða leiru, miðað við stórstraums- 
fjöruborð. Þó má aldrei girða lengra út en í miðjan liöfuðál.

h. (8. gr.). Aftan við 31. grein laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú liagar svo til, að stvttra verður milli lagna tveggja veiðieigenda 

en svo, að levfilegt sé samkvæmt 2. málsgrein, og vill bvorugur víkja. 
Þá skal mat skera úr ágreiningi. Þar, sem fastar veiðivélar eru settar, 
skal lögnin vera löggilt af lilutaðeigandi lögreglustjóra í samráði við 
veiðimálastjóra. Nánari ákvæði uni löggildingu lagna skulu sett með 
reglugerð, er landbúnaðarráðherra semur.



2. Frvgr. verður 9. grein.
3. Ný grein, sem verður 10. gr., svo hljóðandi:

Fyrir „10 ára“ i 64. grein laganna kom i: 30 ára.
4. Ný grein, sem verður 11. gr., svo hljóðandi:

Aftan við 84. grein laganna bætist ný grein, og brej’tist greinatala sam- 
kvæmt því. Greinin verði þannig:

1. Nú hefir einhver veiðieigandi, sá er veiði átti áður en lög þessi komu 
til framkvæmda, misst hana með öllu fvrir þá sök, að ákvæði laganna 
fyrirmuna honum að nota þá veiðiaðferð, er hann áður mátti einni við 
koma, og skal hann þá eiga kröfu til skaðabóta eftir mati, sbr. 83. gr.

2. Kröfur um bætur skulu sendar ráðherra. Leitar hann um þær um- 
sagnar veiðimálastjóra og veiðimálanefndar og skipar matsmenn. Skaða- 
bætur greiðist að % úr ríkissjóði og ýó úr sýslusjóði eða sýslusjóðum við- 
komandi sýslu eða sýslna.

Alþingi, 2. des. 1935.
Bjarni Asgeirsson, Jón Pálmason, Páll Zóphóníasson,

form. frsm. fundaskrif., með fvrirvara.
Guðbr. ísberg, Emil Jónsson.

með fyrirvara. með fvrirvara.


