
Ed. 237. Nefndarálit [115. mál]
um frv. til 1. um breyt. á l. nr. 63/1954, um fuglaveiðar og fuglafriðun.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin sendi frv. til umsagnar dr. Finns Guðmundssonar forstöðumanns
náttúrugripasafnsins, og er svar hans prentað með nál. sem fylgiskjal. Nefndin fellst
alveg á skoðun þá, er fram kemur í bréfi dr. Finns, og sér því ekki ástæðu til
breytinga á lögunum.

Nefndin leggur því til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með þVÍ að ekki þykir tímabært að breyta lögunum um fuglaveiðar og fugla-

friðun Í þá átt, sem frv. á þskj. 153 fer fram á, tekur deildin fyrir næsta mál á
dagskrá.

Alþingi, 12. jan. 1956.

Ingólfur Flygenring, Andrés Eyjólfsson, Bernh. Stefánsson.
form., frsm. funda skr .

Sigurður Ó. Ólafsson. H. Guðmundsson.

Fylgiskjal.

NÁTTÚRUGRIPASAFNIÐ
Reykjavík, 29. des. 1955.

Sem svar við bréfi hæstvirtrar menntamálanefndar efri deildar Alþingis, dags.
17. des. s.l., þar sem óskað er eftir umsögn minni um frv. til laga um breyt. á I.
IiI'. 63/1954, um fuglaveiðar og fuglafriðun, skal eftirfarandi tekið fram:

Ef allt fer að venju um fjölgun og fækkun Íslenzka rjúpnastofnsins, má fast-
lega. gera ráð fyrir því, að hrun stofnsins standi nú fyrir dyrum. Tel ég margt
benda til þess, að rjúpum muni fækka stórlega á næstu árum, ef til vill þegar á
árinu 1956, og ólíklegt þykir mér, að það dragist lengur en til ársins 1957. Ég átti
á sínum tíma nokkurn þátt í þVÍ, að ekki var gripið til alfriðunar rjúpunnar,
þegar stofninn var síðast í lágmarki. Þessi afstaða mín byggðist á því, að ég vildi
geta sýnt fram á, að rjúpunni mundi fjölga með eðlilegum hætti eftir stofnlágmörk.
þótt ekki væri gripið til alfriðunar. Þetta hefur rætzt, og nú hefur rjúpnastofninn
náð hámarki aftur, enda þótt veiðar hafi árlega verið leyfðar. Ef horfið yrði að því
að lengja veiðitíma rjúpurmar nú, óttast ég mjög, að hrun stofnsins, sem nú vofir
yfir, verði sett í samband við hinn lengda veiðitíma .. Ég hef grun um, að enn séu
margir þeirrar skoðunar, að hrun rjúpnastofnsins stafi fyrst og fremst af ofveiðum.
Sú ráðstöfun að lengja veiðitímann nú, einmitt þegar hrun stofnsins er á næstu
grösum, mundi því gefa slíkum skoðunum byr undir báða vængi. Af þessari ástæðu
tel ég óheppilegt, að veiðitíminn verði lengdur nú, en hins vegar tel ég tímabært
að taka þetta mál til athugunar, þegar rjúpum fer að fjölga aftur að afstöðnu hruni
því, sem ég tel víst að nú sé framundan. Ég tel, að þá geti vel komið til greina að
lengja veiðitímann frá því, sem nú er, enda er ég enn sem fyrr þeirrar skoðunar,
að veiðar hafi ekki úrslitaáhrif á hinar reglubundnu sveiflur íslenzka rjúpna-
stofnsins.

Það skal að lokum tekið fram, að ég hef borið mál þetta undir meðlimi fugla-
friðunarnefndar, og hafa þeir allir lýst yfir samstöðu sinni um þá afstöðu til máls-
ins, sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan.

Með sérstakri virðingu,

Finnur Guðmundsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis, Alþingi, Reykjavík.


