
Ed. 655. Nefndarálit [124. mál]
um frv. til I. um fuglaveiðar og fuglafriðun.

Frá menntamálanefnd.

Frumvarp þetta er samið af fimm manna nefnd, er menntamálaráðuneytið
skipaði til að endurskoða lagaákvæði þau, er gilda um friðun fugla. Var það lagt
fyrir Nd. með nokkrum breytingum. Nefndin hefur athugað frv. Kom dr. Finnur
Guðmundsson á fund nefndarinnar, og var rætt við hann um málið. Einn nefndar-
manna (HG) var fjarstaddur. Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Fastráðnum starfsmönnum við dýrafræðideild Náttúrugripasafns íslands i
Reykjavik skal heimilt að veiða fugla og safna eggjum handa safninu, hvar sem
er, án þess að endurgjald komi fyrir, enda geri þeir landeigamla aðvart fyrir
fram og sýni skilríki sín, verði því við komið.

2. Við 9. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

Frá 15. april til 14. júlí ár hvert eru öll skot bönnuð nær friðlýstu æðar-
varpi en 2 km, nema brýna nauðsyn beri til. Á sama tíma má eigi án leyfis
varpeigenda leggja net nær friðlýstu æðarvarpi en % km frá stórstraums-
fjörumáli.

b. Við 2. málsgr. Í stað "bæjarfógetar og sýslumenn" komi: lögreglustjórar.
e, Við 3. málsgr. Í stað "sýslumanni" og "sýslumaður" komi: lögreglustjóra,

lögreglustjóri.
3. Við 10. gr. 3. málsgr, falli niður.
4. Við 18. gr. Greinin orðist svo:

.Við fuglaveiðar má eigi nota önnur skotvopn en þau, er skjóta má með
fríhendis frá öxl. Hlaupvíðari haglabyssur en cal. 12 má eigi nota til fugla-
veiða.

5. Við 19. gr. Greinin orðist svo:
1. Eigi má nota flugvélar, bifreiðar eða önnur vélknúin farartæki á landi til

fuglaveiða eða til að' elta uppi eða reka fugla. Farartæki þessi má þó nota
til að flytja veiðimenn, veiðihunda og veiðitæki að og frá veiðistað.

2. Eigi má nota vélknúna 'báta til fuglaveiða á. ósöltu vatni, og til fuglaveiða
á sjó má eigi nota vélknúna báta, sem ganga hraðar en 9 sjómilur á klst.

6. Við 20. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

Eigi má nota net til fuglaveiða á sjó eða vötnum.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr., er orðist svo:

Eigi má nota net til fuglaveiða á landi. Þó skal heimilt að veiða lunda
i net, þar sem lundagröftur stendur æðarvarpi fyrir þrifum. Þessa veiði-
aðferð má þó ekki stunda, nema verið sé yfir netunum og fuglinn hirtur úr
þeim jafnóðum eða þeirra sé vitjað minnst tvisvar á dag. Heimilt skal að nota
háfa til bjargfuglaveiða.

7. Við 21. gr.
a. Qrðið "svartfuglasnöru" falli niður.
b. Siðari málsl. falli niður.
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