
Ed. 168. Nefndarálit
um frumv. til 1. um breyt. á 1. nr. 28 13. jan. 1938 [Lax- og silungsveiði].

F rá minni hl. landbúnaðarnefndar.
Á síðasta Alþingi var með þeim lögum, sem hér er lagt til að breyta, gerð breyt- 

ing á lax- og silungsveiðalöggjöfinni frá 1932. Fólu þessar breytingar í sér þrennt:
1. Að fram lengja þann tím a um 5 ár, er jarðareigendur gætu keypt til sín veiðirétt, 

er undan jörðunum  hefir gengið á einn eða annan veg, og fólst þessi breyting 
i 1. gr.

2. Að fela ráðherra að setja reglur um það, hvaða veiðiaðferðir mætti nota í hverri 
á, og takm arka veiðina að öðru leyti, svo ekki væri hætta á, að fiskistofninn 
gengi ú r sér (í 2. gr.).

3. Að farið skyldi með mál, er risa kynnu vegna brota á lögunum, sem almenn lög- 
reglumál (í 3. gr.).
Ég var í fy rra  móti 1. gr., og er svo enn. Tel ég í fyrsta lagi vafasamt, hvort rétt 

er lagalega og siðferðilega að láta einstaka menn nú geta keypt til sín og undir jarð ir 
sínar veiðirétt, sem gefinn er með gjafabréfum  eða erfðaskrá, undan jörðunum ; í 
öðru lagi sýnir reynslan að sum ar af þeim ám, er komizt hafa óskiptar í hendur ein- 
staklinga, hafa verið bezt með farnar af öllum veiðiám landsins, og ég tel siður en svo 
trygging fy rir betri notkun veiðinnar, með tilliti til nútíðar og fram tíðar, þó eigna- 
ré tturinn  komist í hendur bændanna, er ja rð irnar eiga, og í þriðja lagi hafa allflestir, 
sem búa á jörðum, sem veiði hefir nýlega verið seld frá, þegar keypt veiðiréttinn til 
sín aftur, og því er þetta ákvæði laganna óþarft, nema til að ná til veiðiréttinda, sem 
vafasam t er, hvort rétt er að seilast til hvað þetta snertir.

Ö nnur gr. frv. frá í fyrra, sem nú er lagt til að fella niður, felur i sér stefnu, sem 
ég tel rétta og er í fullu samræmi við þingsályktunartillögu þá, er efri deild samþykkti 
og flu tt var á þskj. 321 ásam t greinargerð.

Ég legg þvi til, að frum varpið verði sam þykkt með svofelldri
BREYTINGU:

Við 1. gr. í stað „2. gr.“ komi: 1. gr.
Alþingi, 1. april 1938.

Páll Zóphóniasson, 
form.


