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57. Frumvarp tii laga

(E ftir 3. um r. í Nd.).

1. gr.
A tv innum álaráðherra skal heim ilt að ákveða í reglugerð, að tiltek in  svæði í 

fjörðum  inni skuli um  tiltek inn  tím a friðuð til o s tru ræ k tar fy rir  hverskonar veið- 
um, öðrum  en ostruveiðum . E nnfrem ur skal þar ákveðið, hvernig og á hvaða árs- 
tím a heim ilt sé að stunda ostruveiðar.

SHk friðun  skal þó því skilyrði hundin, að hún  komi ekki i bága við veiðiskap, 
sem fy r ir  er á svæðinu, hvort heldur er um  að ræða veiði n y tjafiska  eða skelfiska- 
tekju , nem a sam kom uiag náist við þá, er þar eiga hagsm una að gæta, og ennfrem ur, 
að fo rstjó ri fiskveiðideildar ran n só k n arsto fn u n ar atv innuveganna telji ostru ræ kt 
nytjavæ nlega hér við land.

2. gr.
Enginn m á stunda ostru ræ kt á frið lýstu  svæði nema með leyfi a tv innuinála- 

ráðherra .
Leyfi þessi m á veita innlendum  og erlendum  félögum  og einstaklingum , og 

skulu þau bundin  við ákveðin svæði og til ákveðins á rafjö lda . E nnfrem ur getur at- 
v innum álaráðherra sett þau skilyrði fy r ir  levfum  þessum , sem h ann  te lu r nauð- 
synleg til v erndar hagsm unum  ríkis, alm ennings eða e instak ra  m anna.

3. gr.
Sérhver, sem á land eða hefir land til afnota, er liggur að frið lýstu  svæði, er 

skyldur til að þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takm örkun  á afnotarétti, sem 
ostru ræ ktin  hefir í för með sér, a llt gegn þvi, að fu llar bæ tur kom i fy rir  af hálfu 
leyfishafa. N áist ekki sam kom ulag um  bæ turnar, skulu þær ákveðnar með m ati 
tveggja dóm kvaddra inanna. Kostnað við m atið greið ir leyfishafi. Nú vill annarhvor 
m álsaðili ekki una m ati, og getur hann  heim tað yfirm at, en gera skal han n  það
innan 30 daga frá því að m atsgerð er lokið. Y firm atið skal fram kvæ m t af 4 dóm-
kvöddum  m önnum .

K ostnaðinn við yfirm atið  greið ir sá, er þess hefir krafizt, ef m atsupphæ ðinni 
verður ekki b rey tt m eira en sem nem ur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæ ð, 
ella greiðist kostnaðurinn  af leyfishafa.

4. gr.
Heim ilt er að undanþiggja tilrau n a-o stru r (m óðurdýr) öllum  innflutnings- 

gjöldum.
5. gr.

Brot gegn lögum þessum  eða reglugerðum , sem settar verða sam kvæm t þeim, 
varða sektum , allt að 1000 krónum .

F ara  skal um  slik m ál sem alm enn lögreglum ál.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


