
Nd. 578. Breytingartillögur [186. mál]
við frv. til l. um eyðingu refa og villiminka.

Frá Jörundi Brynjólfssyni og Pétri Ottesen.

1. Við 1. gr. Fyrir "villiminka" í niðurlagi greinarinnar komur: minka.
2. Fyrir IlL-IV. kafla (11.-13. gr.) kemur nýr kafli í níu greinum og breytist

kafla- og greinatala samkvæmt því:

III. KAFLI
Útrýming minka.

a. (11. gr.) Frá 1. janúar 1950 skal minkaeldi með öllu bannað í landinu, og
skal öllum aliminkum lógað fyrir þann tíma. H.íkissjóður greiðir eigendum
minkabúa bætur fyrir tjón, er af banni þessu leiðir, samkvæmt mati þriggja
dómkvaddra manna.

b. (12. gr.) Landbímaðarráðueytið skal hafa eftirlit með eyðingu minka sam-
kvæmt lögum þessum.

c. (13. gr.) Sérstakar ráðstafanir skulu gerðar til útrýmingar villiminka.
d. (14. gr.) Skylt er hreppsnefndulll á þeim svæðum, þar sem vart hefur orðið

villiminka. að gera skýrslur um útbreiðslu þeirra og dvalarstaði, eftir því
sem unnt er. Skýrslur þessar sendir hreppsnefnd hlutaðeigandi sýslumanni.

e. (15. gr.) Sýslumaður ákveður, að fram fari að minnsta kosti tvisvar á ári,
að vetrar- og vorlagi, allsherjar útrýming á þeim svæðum í lögsagnarum-
dæminu, þar sem villiminka hefur orðið vart.

Sýslumaður ákveður hverju sinni, hvenær útrýming skuli fram fara.
f, (16. gr.) Hreppsnefnd sér um framkvæmd útrýmingarinnar eftir fyrirlagi

sýslumanns.
g. (17. gr.) Nú verður vart villíminka, eftir að allsherjar útrýming fór fram,

og er hreppsnefnd þá skylt að ráða einu eða fleiri menn til útrýmingar
dýranna.

h. (18. gr.) Nú vinna menn villiminka. án þess að þeir hafi verið ráðnir til
þess, og skulu þeir þá fá verðlaun úr ríkissjóði, allt að 60 kr. fyrir hvert
dýr, sem unnið er, og hefur oddviti tl hendi greiðslu verðlaunanna.

i. 09. gr.) Skylt er mönnum að hlíta fyrirmælum hreppsnefndar um útrým-
ingu villiminka, enda fái þeir greiðslu úr ríkissjóði fyrir starfa sinn sam-
kvæmt ákvæðum reglugerðar, er landbúnaðarráðuneytið setur. Auk þeirrar
greiðslu, er hér um ræðir, skulu menn þessir, þegar þeir vinna að útrýmingu
á vegum hreppsnefndar, fá hálf verðlaun samkvæmt ákvæðum 18. greinar
fyrir hvert dýr, sem þeir vinna.

3. Við 14. gr. greinin orðist svo:
Hreppsnefndir eða þeir, sem falið hefur verið að sjú um refaveiðar, skulu

samhliða hreppsreilmingi úr hvert hafa tilbúna reikninga yfir kostnað við starf-
semi þessa, er séu í samræmi við samninga, er gerðir hafa verið við þá aðila,
sem störfin hafa leyst af hendi.

Allan kostnað, sem leiðir af ref'aveiðum, þar með talin grenja leit og verð-
laun fyrir unna refi, skal greiða úr hlutaðeigandi hreppssjóði eða fjallskilasjóði,
eða sameiginlega úr fleiri hreppssjóðum eða fjallskilasjóðum. ef þannig stendur
á, sbr. 3. gr.

Alla slíka reikninga skal leggja fyrir næsta sýslulund til úrskurðar. Nú
úrskurðar sýslunefnd, að reikningarnir séu réttir og ekki úr hófi háir. Skal
þá endurgreiða hrepps félögum þannig, að ríkissjóður greiði V3 kostnaðar og
sýslusjóður 113.

4. Við 15. gr. Fyrsta málsgr. orðist svo:
Landbúnaðarráðuneytið setur reglugerð um nánari framkvæmd III. kafla

laga þessara, svo sem hverra sannana beri að krefjast fyrir drápi vllliminka,
til þess að verðlaun skuli veitt. .

5. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo: Frv. til I. um eyðingu refa og minka.


