
sþ. 70. Nefndarálit [25. mál]
um till. til þál. Um friðun rjúpu.

Frá 2. minni hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Þegar
mál þetta var til meðferðar á síðasta þingi, var litið svo á, ~,ð rjúpnastof'ninn hér
á landi færi stöðugt minnkandi, og var þessi fækkun eingöngu sett í samband við
ofveiði. Þótti þvi ástæða til að gripa í taumana og alfriða rjúpuna næstu árin.

Síðan þessu fór fram, hefur Finnur Guðmundsson náttúrufræðingur birt opin-
berlega glögga og ýtarlega greinargerð um þetta mál, þar sem hann gerir grein
fyrir erlendum rannsóknum á reglubundinni fækkun og fjölgun hænsnfugla og
fleiri dýra og þeim lögmálum, er rannsóknir þessar hafa leitt i ljós. Jafnframt
færir hann sterkar líkur fyrir því, að íslenzka rjúpan sé háð sama lögmáli og aðrir
villtir hænsnfuglar, frændur hennar í hinum norðlægari löndum. En samkvæmt
því ætti rjúpunni að fjölga mjög á næstu árum og ná hámarksfjölda á árunum
1951-1953, en fara svo aftur fækkandi.

Þá hefur einnig það gerzt í málinu, að fregnir berast nú um, að rjúpum sé að
fjölga að mun í sumum héruðum, gagnstætt því, er verið hefur undanfarin ár,
þrátt fyrir að hún var ófriðuð síðastliðið ár eins og lög mæla fyrir, eða frá 15. okt.
til 31. des. Reynist þetta rétt, styður það mjög kenningar fræðimannanna, sem
áður er getið. Auk þess er þá fallinn burtu grundvöllurinn fyrir því, að hægt sé að
gefa út reglugerð um alfriðun rjúpunnar að þessu sinni, þar eð heimildin fyrir al-
friðun rjúpu er bundin því skilyrði, að rjúpunni sé að fækka, en ekki fjölga. Með
tilliti til framangreindra ástæðna, og þar sem 2. minni hluti nefndarinnar hefur
ekki ástæðu til að ætla annað en að ríkisstjórnin fari að lögum um meðferð þessa
máls, þá leggur hann til, að málinu verði að umræðu lokinni vísað til ríkisstjórn-
arinnar.

Alþingi, 23. okt. 1950.

Jón Sigurðsson,
frsm.

Jörundur Brynjólfsson.


