
Nd. 172. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 112 9. okt. 1941, mn lax- og silungsveiði.

Flm.: Garðar Þorsteinsson.

1. gr.
Aftan við 14. gr. laganna, 2 tölul. (sein orðinn er tölul. H., sbr. lög nr. 40 1942), 

bæ tis t :
Þó tekur þetta ákvæði ekki til þeirra  staða, jiar sem beitusild (smásild og loðna) 

hefur verið veidd að staðaldri, enda sé slík veiði eigi s tunduð nema á tímabilinu frá 
1. marz til 30. apríl.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F rá  þvi laust eftir aldamóíin síðustu hefur það verið venja D alvikurbúa að draga 

á fyr ir  beitusíld (smásíld og loðnu), sem veiðist þar við sandana, einkum þó við ósa 
Svarfaðardalsár. Veiði þessi hefur verið stunduð í m ánuðunum  m arz og apríl, en þá 
gengur síldin þarna upp að til að lirygna. Hefur veiði þessi ja fnan  verið látin óátalin, 
eins eftir að laxveiðilögin gengu i gildi, þar til vorið 1942, en þá var kæ rt  y fir  þessari 
veiði af hálfu  fiskiræktarfélags Svarfdæla, með þeim árangri, að þeir, sem veiðina 
stunduðu, fengu lítils há t ta r  sekt.

Á þessum stað hefur oft verið iim allmikla veiði að ræða, þótl áraskipti  séu um 
veiðimagn. Vorið 1942 var þarna talsverð ganga, enda m unu hafa aflazt uin 500—600 
■skp. á þá beitu, er þarna veiddist þá. Hér er því um mikið verðmæti að ræða, en hins 
vegar ósannað mál, að veiði beitusildar þarna á þessum tima skaði á nnkkurn hátt  
laxveiðimöguleika í Svarfaðardalsá.

Nánar i framsögu.

Fylgiskjal I.

F u n d u r  haldinn í Fiskifélagi Dalvikur 7. marz 1943 skorar á þingmenn Eyfirð- 
inga að beita sér fy r ir  því á Alþingi því, er nú situr, að lögum um  lax- og silungs- 
veiði frá 1932 verði breytt á þann  hátt, að Dalvíkinguni sé heimilt að veiða síld og 
loðnu til beitu á svæði innan 500 metra frá  árósum  Svarfaðardalsár á tímabilinu 
frá  1. marz til 30. apríl á r  hvert.

F. h. Fiskilel. Dalvikur,
Sigurður P. Jónsson.

Fylgiskjal II.

E ftirfarandi tillaga var sam þykkt með ölium atkvæðum á fjölm ennum  fundi:
F u n d u r  haldinn í Verklýðsfélagi Dalvíkur sunnudaginn 7. febrúar 1943 skorar á 

þingmenn kjördæm isins að bcita sér fyr ir  þvi á þessu Alþingi, að Iögum um  Iax- og 
silungsveiði frá  1932 verði breytt þannig, að heimilt sé að veiða loðnu og sild til beitu 
innan 500 m frá  árósum Svarfaðardalsár á timabilinu frá  1. marz til 1. maí.

Réttur ú td rá ttu r  ú r  fundarbók staðfestist hér með.

M. Jónsson, 
fundarstjóri.


