
sþ. 549. Nefndarálit [134. mál]
um till. til þál. um friðun rjúpu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin sendi tillögu þessa til umsagnar menntamálaráðuneytisins. Svar þess
hefur borizt og fylgir hér með sem fylgiskjal. Er ráðuneytið fremur andstætt al-
gerðri friðun rjúpurmar. En þrátt fyrir það er nefndin þeirrar skoðunar, að skot
hljóti alltaf að verða til þess að fækka þessum fuglastofni, og leggur því til, að þings-
ályktunartillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
'T'illgr. orðist þannig:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að alfriða rjúpu fyrir skoturn til 31. des.

1955.
Alþingi, 18. apríl 1950.

Ingólfur Jónsson,
form.

J ón Sigurðsson.

Jón Gíslason, Stefán Stefánsson.
funda skr ., frsm.

Skúli Guðmundsson. Finnur Jónsson.
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Reykjavík, 3. apríl 1950.

Í tilefni tillögu til þingsályktunar á þskj. 484 (134. mál) um friðun rjúpu æskir
ráðuneytið að láta í té eftirfarandi upplýsingar:

Í tillögunni er gert ráð fyrir að friða rjúpuna um næstu fimm ár frá fyrsta
sumardegi næst komandi, en samkvæmt lögum nr. 27/1924 eru rjúpur alfriðaðar
árlega frá 1. janúar til 15. október.

Eins og alkunnugt er, hefur verið lítið um rjúpur á síðustu árum. Þegar frið-
unartími þeirra var að renna út haustið 1949, leitaði ráðuneytið álits dr. Finns Guð-
mundssonar náttúrufræðings á því, hvort friða bæri rjúpuna 15. októher til ársloka
1949. Hann sendi ýtarlega greinargerð um málið, dagsetta 22. september, og fylgir
hún hér með í afriti. Telur náttúrufræðingurinn veiðarnar ekki aðalorsök rjúpna-
fækkunarinnar, heldur lúti rjúpan þar vissum lögmálum náttúrunnar og sé fækkun
hennar háð sveiflum, er geri vart við sig á nokkurra ára fresti. Rrjúpunni sé þegar
farið að fjölga aftur og sé æskilegt að fá úr því skorið á vísindalegan hátt, hvort
stofninn nái ekki aftur hámarki á árunum 1951-1953 án friðunarráðstafana, sem
stundum séu nokkuð af handahófi.

Ráðuneytið féllst á þessi rök og telur æskilegt, að reynsla fengist í þessum
sökum, án þess að gripið yrði til algerra friðunarráðstafana. Hins vegar væri at-
hugandi að lengja enn hinn árlega friðunartíma, t. d. að hann væri frá 1. jan. til
15. nóvember.

Björn Ólafsson.

Birgir Thorlacius.
Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


