
Ed. 77. Frumvarp til laga
um brevting á lögnm nr. 112 9. okt. 1941, um lax- og silungsveiði.

F'lm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
A eftir 1. málsgr. 14. gr. laganna kem ur ný málsgr., svo hljóðandi:
Ráðherra er þó heimilt að takm arka  eða banna veiði göngusilungs í sjó á tiltekn- 

um svæðum, enda hafi hlutaðeigandi fiskiræktar- og veiðifélög gert tillögu um slíka 
friðun og sýslunefnd mælt með.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Eftir að fiskiræktar- og veiðifélögum fjölgaði og starfsemi þeirra  komst í fast- 

a ra  horf, sérstaklega að því er snerti fr iðun fyr ir  netum, hefur greinilega komið í 
Ijós allör fjölgun á göngusilungi (bleikju og u rr iða).  Er þetta í alla staði eðlilegt og 
í samræmi við lifnaðarháttu  þessara fisktegunda, sem ganga í á rnar,  fyrst smávaxnar 
og ókynjnoska og svo stærri og stærri og kynþroska og hrygna tvisvar til þrisvar 
sinnum. Því cr það, að friðun á þessum fisktegundum sýnir fljótar á ran g u r  en t. d. 
lax, sem oftast hrvgnir ekki nema einu sinni.

En ja fn fram t þessu hlaut að verða meira af göngnsilungi á ferð í sjónum, um- 
hverfis árm ynnin  og í þeim fjörðum, sem viðkomandi á r  renna i. Þetta hefur  þvi 
orðið til þess að örva silungsveiðiframkvæmdir við sjóinn og þar með draga n iður  eða 
eyðileggja þá viðleitni til fr iðunar og fiskræktar, sem hafin  var við árnar.

Hvergi hefur þetta komið ljósar fram  en í Eyjafirði. F y r i r  5 á rum  var stofnað 
fiskiræktar- og veiðifélag við F njóská og áin leigð til stangarveiði. Leigjendurnir, 
sein voru Englendingar, hafa með mikilli lagni og dálítilli þóknun fengið því til vegar 
komið, að sjóveiði á silungi er ekki stunduð á allstóru svæði við ármynnið, eða frá 
Nolli til Kljástrandar, enda er á rangur á þessu árabili alveg stórkostlegur og langt 
fram  yfir það, sem enskir fræðimenn þorðu að vona.

Við Ólafsfjörð hefur félag starfað álika lengi og áin verið alfriðuð. Þ a r  mátti 
því vænta góðs árangurs, en hann  hefur því nær enginn orðið, enda er silungsveiði 
í sjó s tunduð þar m un meira en áður, og við Héðinsfjörð hafa Siglfirðingar fundið 
ágæta silungsveiðistaði, sem efalaust er silungur á göngu til æskustöðvanna í Ólafs- 
firði. Þannig  mætti nefna m argar ár, sem félög starfa við, að á rangurinn  virðist svo 
mjög bundinn  þvi, hvort veiðiaðstaða við sjóinn er hæg og mikið stunduð eða óhæg 
og ekki notuð.

Málið horf ir  því þannig við: Þó að bæ ndur leggi á sig gjöld til k lakstarfsem i og 
höm lur um veiði, þá getur brugðið til heggja vona um árangurinn, m eðan ekki er 
hægt að hafa vald á sjóveiðinni. Hér á að fara  alveg eins og með laxinn. Alfriða þess- 
ar fisktegundir í sjó; þær eru uppvaxnar lengst inni í dölum landsins og með því 
eðli að ganga þangað aftur. Þessi f iskur er að því leyti betri en búpeningurinn, að 
það þarf  ekki að fóðra hann, ekki reka á afrétt og ekki fara í göngur eftir honum. 
Það er því afar  óhyggilegt að veiða þennan fisk hálfvaxinn ú t  við sjó, þar sem gnægð 
er af öðrum góðfiski.

Takm arkið  er að fá það m ikinn stofn í á rn a r  af laxi og göngusilungi eins og 
lifsorka hvers vatns leyfir. Borgarfjarðarhérað eitt er koinið einna lengst áleiðis með 
að eignast góðan stofn í ánum, enda er þar víðast óhægt um ádráttarveiði i sjó, og 
enskir laxveiðimenn innleitt þar það, sem kalla mætti laxveiðimenning.


