
Ed. 545. Breytingartillögur [82. mál]
við frv. til I. um lax- og silungsveiði.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
1. Við 2. gr.

a. Aftan við 3. mgr. bætist: að fengnu áliti veiðimálastj óra.
b. Framan við orðin ,,2. mgr. 60. gr." i 4. mgr. komi: 5. mgr. 14. gr. og.

2. Við 3. gr.
2. málsl. 1. mgr. orðist svo:
Nú á maður fleiri jarðir en eina, og hefur hann þá eitt atkvæði fyrir lög-

býli hvert, sem metið er til verðs i gildandi fasteignamati.
3. Við 5. gr. Aftan við gr. bætist:

Nú er veiðifélag stofnað við slík vötn, og er þvi þá heimilt að ráðstafa
veiði eftir því, sem það telur henta.

4. Við 9. gr. Aftan við gr. bætist: en veiðifélagi skal þó heimilt að leyfa veiði á
slíkum stöðum.

5. Við 15. gr. Í stað orðsins "veiðimálanefndar" í 2. mgr. komi: veiðimálastjóra,
6. Við 18. gr.

a, Í stað orðanna "í lagnet og á stöng" í 3. mgr. komi: i lagnet, á stöng og færi.
b. A eftir orðinu "stöng" í 4. mgr. komi: færi.

7. Við 20. gr. Á eftir orðinu "missir" í 3. mál sl. 1. mgr. komi: verulega og.
8. Við 29. gr.

a. 1. mgr. orðist svo:
Lagnet og króknet skulu liggja frá bakka eða garði, et gengur þvert

á straum út frá bakka, beint út Í straumvatn eða forstreymis. Leiðara má
hafa niður frá krók, og telst hann hluti veiðivélar.

b. 3. mgr. falli niður.
9. Við 31. gr. Aftan við 1. mgr. bætist:

Eigi má hafa nema einn leiðara við girðingu, og telst hann hluti veiði-
vélarinnar .

10. Við 32. gr. Í staðinn fyrir ,,40 cm" i 2. mgr. komi: 50 cm.
ll. Við 34. gr.

a. Á undan orðinu "krókneti" i 3. mgr. bætist: lagneti og.
b. Á eftir orðunum "fleiri en" í 4. mgr. bætist: eitt lagnet.
e, Á undan síðasta málsl. 5. mgr. komi:

Veiðimálastjóri getur mælt svo fyrir, að á garði að lagneti, krókneti, kistu
eða veiðikró skuli höfð fleiri hlið en áður getur, og skulu þau standa opin
þann tíma viku, er vötn eru friðuð samkvæmt 19. gr.

12. Við 35. gr. Siðari málsl. 3. mgr. falli niður.
13. Við 45. gr.

a. Aftan við 1. mgr. bætist:
Eigi skulu þeir hafa atkvæðisrétt um málefni, er varða aðrar veiði-

aðferðir en dorgarveiði.
b. Á eftir orðinu "skriflega" í 2. mgr. komi: eða með símskeyti.

14. Við 46. gr. 2. mgr. orðist svo:
Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Fyrir hvert

lögbýli, sem metið er til verðs i gildandi fasteignamati, skal koma eitt atkvæði.
Nú á maður fleiri en eina jörð, og hefur hann þá eitt atkvæði. Nú eru eigendur
lögbýlis fleiri en einn, og skulu þeir gera með sér skriflegan samning um,
hver fari með atkvæðisrétt býlisins. Fela má öðrum að fara með atkvæði,
enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og þess getið í
fundarbók. Nú er leiguliði boðaður á fund í stað landeiganda, og má hann þá



taka þátt í umræðum, en hefur eigi atkvæðisrétt, fyrr en hann hefur verið
gerður félagi í stað landeiganda samkvæmt 48. gr.

15. Við 50. gr. Á eftir 3. málsl. komi nýr málsl., svo hljóðandi:
Líða skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt

er staðfest.
16. Við 51. gr. Greinin orðist svo:

Nú hefur fiskræktarfélag verið stofnað samkvæmt 45.-48. gr. og getur þá
sá, sem telur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra,
áður en sex mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging, sem síðar
berst um stofnun félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir
ráðherra verið borin fram á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina,
og er þá rétt að skjóta málinu til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir
frá staðfestingu samþykktar.

17. Við 65. gr. Á eftir orðinu "skriflega" í 4. mgr. komi: eða með símskeyti.
18. Við 66. gr. 2. mgr. orðist svo:

Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Ábúandi
hvers lögbýlis, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati, skal hafa eitt
atkvæði. Nú býr maður á fleiri en einni jörð, og hefur hann þá eitt atkvæði.
Nú er jörð í eyði, og hefur eigandi hennar eitt atkvæði. Nú eru ábúendur lög-
býlis eða eigendur eyðijarðar fleiri en einn, og skulu þeir gera með sér skrif-
legan samning um, hver fari með atkvæðisrétt jarðarinnar. Fela má öðrum
að fara með atkvæði, enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mán-
aða og þess getið í fundarbók.

19. Við 72. gr. Á eftir 3. málsl. komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Líða skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt

er staðfest.
20. Við 73. gr. Greinin orðist svo:

Nú hefur veiðifélag verið stofnað samkvæmt 65.-68. gr., og getur þá sá,
sem telur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra,
áður en sex mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging, sem síðar
berst um stofnun félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir
ráðherra verið borin fram á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina,
og er þá rétt að skjóta málinu til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir
frá staðfestingu samþykktar.

21. Við 78. gr. Greinin hljóði svo:
Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála-

nefndar að veita veiðifélagi undanþágu frá ákvæði 1. mgr. 31. gr. laga þessara
um hlið á girðingum, 1. mgr. 34. gr. um lengd fastra veiðivéla út í vatn og
4. mgr. 34. gr. um fjölda veiðitækja við garð og binda undanþágu þeim skil-
yrðum, sem þurfa þykir.

22. Við 93. gr.
a. Síðari málsl. 1. mgr. orðist svo:

Veiðimálastjóri og yfirdýralæknir gefa fyrirmæli um sótthreinsun og
hafa eftirlit með henni.

b. 2. mgr. orðist svo:
Nú er fiskur fluttur milli landa með viðkomu á Íslandi, og skal sá flutn-

ingur háður leyfi veiðimálastjóra og yfirdýralæknis.
23. Við 94. gr. A eftir orðinu "veiðimálastjóra" komi: og yfirdýralæknis.
24. Við 95. gr. í stað orðanna "veiðimálastjóra og veiðimálanefndar" komi: veiði-

málastjóra, veiðimálanefndar og yfirdýralæknis.
25. Á eftir 98. gr. komi ný grein í nýjum kafla, sem verður XIII. kafli, með

fyrirsögninni: Um álaveiðar, (og breytast kafla tölur og greinatölur á eftir
samkvæmt því):
Ráðherra er rétt að setja reglur um álaveiðar að fengnum tillögum veiði-

málastjóra og veiðimálanefndar. í reglum þessum má mæla fyrir um gerð
veiðitækja og veiðitíma. og skal þess gætt, að lax og silungur veiðist eigi i
blóra við ál.


