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Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið it þremur fundum og leggur til, að það verði
samþykkt með breytingu, sem birtist á sérstöku þskj. Tveir nefndarmanna, þeir
Benedikt Gröndal og Eðvarð Sigurðsson, voru fjarstaddir, þegar málið var afgreitt.

Nefndin kvaddi it sinn fund Svein Einarsson veiðistjóra, og gerði hann grein
fyrir sjónarmiðum sínum varðandi frv. Þá lá fyrir hjá nefndinni afrit af bréfi veiði-
stjóra til landbúnaðarráðuneytisins, dags. Hl. marz 1969, þar sem koma m. a. fram
tillögur hans um breytingar á lögum þessum.

Breyting sú, sem nefndin leggur til að gerð verði á frv., felur í sér, að veiði-
stjóra og sérstökum trúnaðarmönnum hans verði heimilað að eitra fyrir yrðlinga
inni í grenjum, þar sem sérstakir erfiðleikar eru á því, að þeir náist með öðrum
hætti. Það er kunnugt, að í sumum tilfellum getur verið mjög örðugt að vinna yrðl-
inga í grenjum, einkum þá síðustu, sem hafa þú gjarnn hvekkzt, þegar hinir fyrri
hafa náðst. Getur sá tími skipt sólarhringum, sem tekur að vinna slík dýr, 08 veldur
það miklum erfiðleikum og ærnum kostnaði. Þegar svo vill til, að greni liggja fjarri
byggð og akfærum leiðum, getur svo farið, að grenja skyttur neyðist til að yfirgefa
þau, áður en vinnsla hefur tekizt að fullu. Sé eitrað í greni af samvizku semi, eftir
að fullorðnu dýrin hafa verið felld, er talið nokkuð öruggt, að það verði yrðlingun-
um að grandi. Jafnframt má álíta, að sé verk þetta unnið af fullri aðgæzlu og kost-
gæfni, skapist ekki af því teljandi hætta fyrir önnur dýr, sizt fugla.

Með þeirri breytingu, sem nefndin gerir tillögu um, er stefnt að því að öðlast á
næstu fimm árum reynslu af slíkri takmarkaðri heimild til eitrunar, sem hér hefur
verið rakið.

Alþingi, 23. apríl 1969.
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