
Nd. 369. Frumvarp til laga [174. mál]
um breyting á lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði.

(Lagt fyrir Alþingi á 90. löggjafarþingi, 1969-70.)

1. gr.
tLgr. breytist skilgreining orðanna alifiskur, fiskur og veiðimál, og við bæt-

ast nýjar mgr. með skilgreiningu á hugtakinu almenningur í stöðuvatni, sem komi
á eftir orðinu alifiskur. á hugtakinu jörð, er komi á eftir orðinu göngusílungur,
og á hugtakinu veiðihlutur, sem komi á eftir orðinu vatnasilungur.

Alifiskur: Fiskur, sem alinn er eða látinn ganga sjálfala i tjörnum eða ílátum,
Fiskur: Lax (Salmo salar), silungur (S. trutta og S. alpinus) og regnbogasil-

ungur (S. irideus) eða annar vatna fiskur, ef ræktaður verður.
Veiðimál: Hvers konar mál, er lúta að lax-, silungs- og álaveiði, fiskrækt eða

fiskeldi.
Almenningur i stöðuvatni: Sá hluti stöðuvatns, sem liggur fyrir utan 115 m

breitt vatnsbelti (netlög) landareigna þeirra, sem að vatninu liggja.
Jörð: Lögbýli samkvæmt ábúðarlögum.
Veiðihlutur: Hundraðshluti jarðar í veiði vatns samkvæmt arðskrá.

2. gr.
2. mgr. 4. gr. orðist svo:
2. Nú er landareign í sameign, en skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar,

og skal réttur hvers aðila til veiði vera í hlutfalli við landverð hvers jarðarhluta,
þegar landskipti fara fram, án tillits til legu jarðarhlutans að veiðivatni, enda verði
eigi samkomulag um aðra skipan. Að öðru leyti fara landskiptin fram í samræmi
við landskiptalög. nr. 46 27. júní 1941.

3. gr.
Síðasti málsliður 5. gr. hljóði svo:
Veiðifélagi við slík vötn er heimilt að ráðstafa veiði í samræmi við lög þessi.

4. gr.
6. gr. orðist svo:
Nú skilur vatn landareignir. enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum, og

er hvorum landeiganda heimil veiði í því veiðivatni innan þeirra marka. er lög þessi
segja til um. Eigi er landeiganda rétt að standa að veiði hinum megin ár, en bjarga
má hann veiði og veiðitæki að hinu landinu.

5. gr.
Á eftir síðustu mgr. 14. gr. komi ný mgr., svo hljóðandi:
7. Með sama skilorði og í 6. mgr. segir er ráðherra rétt að banna veiði fiska

framan við árósa, þar sem hætta er á, að lax geti veiðzt i veiðiútbúnað. sem ætlaður
er til slíkrar veiði.

6. gr.
t. málsliður 2. mgr. 15. gr. orðist svo:
Eigi má leggja net né hafa ádrátt i sjó nær ósi straumvatns á tímabilinu frá 1.

marz till. október en 1000 metra, ef meðalvatnsmagn ár er innan við 25 m3 á sekúndu,
en 2000 metra, ef vatnsmagnið er meira.



7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
1. A veiðitíma þeim, er getur í 18. gr., skal lax- og göngusilungur vera friðaður

gegn allri veiði, annarri en stangaveiði. 84· stundir á viku hverri, frá föstudags-
kvöldi kl. 10 til þriðjudagsmorguns kl. 10. Friðunartíma þennan má stytta í 60
stundir á viku, sé að dómi veiðimálastjóra, veiðimálanefndar og hlutaðeigandi
veiðifélags engin hætta á, að um þverrandi fiskstofn sé að tefla á viðkomandi veiði-
svæði. Með sama skilorði má lengja friðunartímann um allt að 24 stundir, verði talin
hætta á þverrandi fiskistofni í fiskihverfinu. Ádrátt má aldrei hafa frá kl. 9 síð-
degis til kl. 9 árdegis og aldrei nema tvo daga í viku hverri, þriðjudag og miðviku-
dag. Stangaveiði og veiði með færi má eigi stunda frá kl. 10 síðdegis til kl. 7 árdegis
og aldrei lengur en 12 klst. á sólarhring hverjum. Rétt er að setja nánari reglur um,
daglegan stangarveiðitíma með sama hætti og ákveðið er í 2. mgr. 18. gr. Nú fer lax
og göngusilgungur um stöðuvatn, og skal hann friðaður þar, svo sem nú var sagt.

2. Ráðherra er rétt að ákveða, að friðun sú, sem getur í 1. mgr., skuli gilda aðra
daga ofar í straumvatni en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til jöfn-
unar fiskgengd í því vatni.

3. Ráðherra er rétt, eftir tillögum veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, að leyfa
veiðifélagi að veiða lax til flutnings á hrygningarstaði í sama fiskihverfi. Kostnað,
sem af þessu leiðir, má greiða úr fiskræktarsjóði.

8. gr.
1. mgr. 22. gr. hljóði svo:
1. Þrátt fyrir ákvæði 16.-21. gr. svo og ákvæði 38. gr. er leyfilegt að veiða lax

og silung til klaks og vísindalegra rannsókna, hvenær sem er, hvar sem er og án
tillits til stærðar.

9. gr.
Aftan við 2. mgr. 22. gr. komi:
Hrogn, sem þannig er aflað, er óheimilt að flytja úr landi nema að fengnu leyfi

ráðherra með tilteknum skilyrðum, ef þurfa þykir, enda mæli veiðimálastjóri með
útflutningnum.

10. gr.
Á eftir 2. mgr. 25. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi:
3. Nú telst rétt að uppræta fisk úr veiðivatni til þess að rækta annan stofn

kynbetri eða aðrar fisktegundir en þær, er fyrir voru i vatni, og skal ráðherra
heimilt að fengnum meðmælum veiðimálastjóra að leyfa notkun sérstakra efna við
eyðingu fiskstofns vatns með þeim skilyrðum, sem þurfa þykir.

11. gr.
Ný mgr. komi í 27. gr., sem verði 2. rngr., og breytist töluröð annarra mgr.

til samræmis við það:
2. Leyfi veiðimálanefndar og veiðimálastjóra þarf til að taka í notkun til

veiða á laxi og silungi veiðarfæri úr nýjum efnum eða úr efnum framleiddum með
nýjum aðferðum.

12. {Jr.
2. mgr. 30. gr., sem er ný, verði svo hljóðandi, enda breytist töluröð annarra

mgr. til samræmis við það:
2. Eigi má stunda stangarveiði í þeim hluta straumvatns, þar sem veitt er

með föstum veiðivélum eða ádrætti né á vikufriðunartíma þessara veiðitækja. Veiði-
málastjóra er rétt að setja nánari reglur um, hversu haga skuli veiði og friðun f
vatni hverju, en hafa skal hann samráð um það við veiðifélag. Nú verða öll net

2



tekin upp ákveðið tímabil veiðitímans, samkvæmt ákvörðun stjórnar veiðifélags, og
getur hún þá um það tímabil leyft stangarveiði í þeim hluta straumvatns. þar sem
veitt var með föstum veiðivélum eða ádrætti.

13. gr.
4. mgr. (áður 3. mgr.) 30. gr. orðist svo:
4. Veiðimálastjóri ákveður með samþykki veiðimálanefndar. hversu margar

stengur megi hafa um sinn í veiðivatni. Leita skal hann um það álits veiðifélags.

14. gr.
5. mgr. 34. gr. orðist svo:
5. Þann tíma viku, sem fiskur er friðaður gegn veiði samkvæmt 19. gr., skulu

kistur og veiðikrær vera tryggilega lokaðar, en lagnet og króknet vera tekin öll upp
úr vatni og á land flutt. 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. Hlið á girðingum að
kistu eða veiðikró skulu standa opin á sama tíma. Veiðimálastjóra er rétt að setja
nánari reglur um þetta efni.

15. gr.
3. mgr. 35. gr. hljóði svo:
3. Til lengdar fastrar veiðivélar samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar telst fjar-

lægð hennar frá bakka straumvatns, hvort sem girt er yfir allt það svæði eða eigi.
Leiðari telst til fastrar veiðivélar.

16. gr.
Málsliður b í 2. mgr. 41. gr. hljóði svo:
b. Ef mannvirki lýtur að því að bæta veiðiskilyrði eða lífsskilyrði í veiðivatni,

og það hefur verið samþykkt á aðalfundi veiðifélags, enda sé það háð samþykki
veiðimálastjóra á sama hátt sem fiskvegur.

17. gr.
VIII. kafli: Um fiskræktarfélög falli niður.

18. gr.
IX. kafli: Um veiðifélög verði VIII. kafli, og töluröð annarra kafla og greina

breytist í samræmi við það.

19. gr.
44. gr. (áður 62. gr.) orðist svo:
1. Skylt er mönnum að gera með sér félagsskap um skipulag veiði i hverju fiski-

hverfi, svo fljótt sem kostur er. Rétt er félagi:
a. Að ákveða, að veiða skuli með tilteknum veiðitækjum, eftir því sem segir i

lögum þessum.
b. Að láta stunda veiði.
e. Að selja á leigu rétt til stangarveiði .í öllu fiskihverfinu eða hluta þess.
d. Að skipta veiði milli félagsmanna og úthluta hverjum veiðihlut sínum.

2. Veiðifélagi er skylt að stunda fiskrækt, eftir því sem við á. Fiskrækt telst
friðun fisks, umbætur á lífsskilyrðum fisks, flutningur fisks i veiðivatn, auðveldun
á gönguleiðum fisks, eyðing sels og annars veiðivargs, eftirlit með veiði og annað,
er lýtur að aukningu fiskstofns eða viðhaldi hans.

3. Um slíkan félagsskap, sem getur í grein þessari, skal fara svo sem mælt er
í kafla þessum.
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20. gr.
45. gr. (áður 63. gr.) orðist svo:
1. Félagssvæði veiðifélags getur tekið yfir:

a. Heilt fiskihverfi.
b. Einstakt veiði vatn í fiskihverfi.
c. Hluta af veiðivatni, þar sem sérstaklega hagar til um veiði eða vatnskosti.
d. Veiðivötn á afrétti, sem eru hluti af einu eða fleiri fiskihverfum, er staðsett eru

á sama landssvæði.
2. Veiðifélag skal taka til allrar veiði á félagssvæðinu.
3. Nú er félagssvæði hluti straumvatns, og er rétt, að félagssvæði nái svo langt

upp með vatninu sem veiði er stunduð, nema sérstaklega standi á.

21. gr.
46. gr. (áður 64. gr.) orðist svo:
1. Veiðimálastjóri og veiðimálanefnd ákveða félagssvæði veiðifélags innan marka

laganna.
2. Frumkvæði að stofnun veiðifélags hafa:

a. Einn eða fleiri ábúendur eða eigendur jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði
samráði við veiðimálastjóra og veiðimálanefnd.

b. Veiðimálastjóri í samráði við veiðimálanefnd.
3. Veiðimálastjóri hlutast til um boðun stofnfundar.

22. gr.
47. gr. (áður 65. gr.) orðist svo:
1. Nú ber að stofna félag við vatn, sem veiði er Í, og skal kveðja til fundar

ábúendur allra jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði svo og eigendur eyðijarða. Ef
félag á eða hefur til afnota land, sem veiðiréttur fylgir, skal boða formann félags.
Nú hefur veiðiréttur verið skilinn frá landareign að fullu, og skal boða handhafa
veiðiréttar. Þá menn, er veiði kunna að eiga í almenningi stöðuvatns samkvæmt 2.
mgr. 8. gr., er eigi skylt að boða, en gefa skal þeim kost á þátttöku Í félaginu, þá
er stofnað hefur verið, ef þeir sanna rétt sinn. Eigi skulu þeir hafa atkvæðisrétt um
málefni, er varða aðrar veiðiaðferðir en dorgarveiði.

2. Nú ber að stofna veiðifélag við vatn, sem verið hefur veiðílaust, og skal
boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni á hinu fyrir-
hugaða félagssvæði.

3. Fund skal boða skriflega eða í símskeyti og eigi siðar en 14 dögum fyrir
fundardag og auk þess með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar
en viku fyrir fundardag. Fundur er lögmætur, ef hann er löglega boðaður.

48. gr. (áður 66. gr.) orðist svo:
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefur verið samkvæmt 47. gr., skal leggja fram

bréf með ákvörðun veiðimálastjóra og veiðimálanefndar um félagsstofnun ásamt
öðrum skjölum, sem fram hafa komið um málið. Á fundinum skal ræða um stofnun
félags og verkefni, kjósa stjórn og bóka fundargerð.

2. Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Ábúandi
hvers lögbýlis, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati við gildistöku laga
þessara, 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 lögbýlis eða eigendur eyðijarðar fleiri en einn, og skulu þeir gera með
sér skriflegan samning um, hver fari með atkvæðisrétt jarðarinnar. Fela má öðrum
að fara með atkvæði, enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og
þess getið í fundarbók.

23. gr.
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3. Nú er stofnað veiðifélag, sem einungis tekur til veiðivatna á afréttum, og
skal koma eitt atkvæði fyrir hvert lögbýli við gildistöku laga þessara, sem á veiði-
rétt á þeim afréttum eða rétt á til upprekstrar á þá.

24. gr.
67. gr. falli niður.

25. gr.
68. gr. falli niður.

26. gr.
t stað 1. mgr. 69. gr. laganna (verður 49. gr.) komi tvær mgr., svo hljóðandi:
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal setja félaginu samþykkt á stofn-

fundi eða á öðrum fundi, sem boðaður er á sama hátt sem stofnfundur. Atkvæði %
félagsmanna þarf til þess, að samþykkt sé gerð. Greiða má atkvæði skriflega, enda sé
þess getið í fundarbók. Nú verður samþykkt eigi gerð vegna ónógrar fundarsóknar
eða af öðrum ástæðum, og skal boða til annars fundar á sama hátt og að framan
greinir. Ræður þar afl atkvæða. Um félagsmál, sem eigi er sérstaklega ákveðið i
lögum, gildir afl atkvæða.

2. Nú er eigi gerð lögmæt samþykkt samkvæmt 1. mgr., og er þá veiðimálastjóra
og veiðimálanefnd rétt að setja félaginu samþykkt, sem gildir, unz félagið setur .sér
lögmæta samþykkt með þeim hætti, er í 1. mgr. segir. Nú greinir veiðimálastjóra
og veiðimálanefnd á, og sker ráðherra úr.

27. gr.
50. gr. (áður 70. gr.) orðist svo:
1. Á fundi, boðuðum á sama hátt og stofnfundur, skal gera skrá, er sýni hluta

þann af veiði eða arði af veiði, sem koma á í hlut hverrar jarðar eða [arðarhluta,
er veiðiréttur fylgir í vatni á félagssvæði. Við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni
skal m. a. taka tillit til aðstöðu við net jav eiði og stangarveiði, landlengdar að veiði-
vatni, til hrygningarskilyrða og uppeldis skilyrða fisks.

2. Arðskrá skal leggja undir úrskurð fundarmanna, og skal greiða atkvæði
um hana, eins og segir í 1. mgr. 49. gr. Í arðskrá skal greina tímamark fyrir gildis-
töku hennar. Nú verður arðskrá eigi löglega samþykkt, og skal stjórn veiðifélags
óska eftir mati samkvæmt 93. gr. Einnig er félagsmanni, sem telur gengið á hlut
sinn með arðskrá. rétt að krefjast mats samkvæmt 93. gr. Tekur mat gildi tveimur
mánuðum eftir birtingu i ábyrgðarbréfi frá stjórn veiðifélags eða á annan sannan-
legan hátt, enda sé yfirmats eigi krafízt. Nú fcl' yfirmat fram, og tekur það gildi
frá þeim tíma, er yfirmatsmenn ákveða.

3. Rétt er félagsmanni að krefjast endurskoðunar á arðskrá fimm árum eftir
setningu hennar í fyrsta skipti, en síðar á átta ára fresti.

28. gr.
5. mgr. 56. gr. (áður 76. gr.) er ný og orðist svo:
5. Um endurskoðun arðskrár skal að öðru leyti fara eins og segir í 50. gr.

29. gr.
59. gr. (áður 79. gr.) orðist svo:
1. Nú verða ábúendaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda

skylt að gerast félagi og taka á sig skuldbindingar félagsmanns.
2. Eignir veiðifélags skulu teljast fylgifé jarða á félagssvæðinu í arðskrárhlut-

falli. Ef ágreiningur verður vegna eignarhluta í veiðifélagi, sker mat úr, sbr. 94. gr.

30. gr.
80. gr. og 81. gr. laga nr. 53/1957 falli niður.
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31. gr.
58. gr. laga nr. 53/1957 verði 60. gr.

32. gr.
61. gr. (áður 59. gr.) orðist svo:
1. Nú vill veiðifélag með ráði og samþykki veiðimálastjóra auka friðun eða

láta vikufriðun gilda aðra daga ofar í straumvatni en neðar, auka fjarlægð milli
fastra veiðivéla frá því, sem í lögum er mælt, stytta hámarkslengd þeirra, draga
úr veiðni veiðitækja. fækka þeim eða kveða á um meiri lágmarksstærð fisks, sem
veiða má, og er það rétt, ef allir félagsmenn hverfa að einu ráði eða lögmætur félags-
fundur samþykkir með % atkvæða félagsmanna, enda fari um fundarboðun og
atkvæðagreiðslu eins og mælt er í 49. gr. laga þessara, og fundarefnis sé getið i fund-
arboði.

2. Samþykkt samkvæmt 1. mgr. öðlast gildi, þá er ráðherra staðfestir hana,
enda mæli veiðimálanefnd með samþykkt.

33. gr.
66. gr. (áður 86. gr.) orðist svo:
Nú tekur maður upp fiskeldi, og skal hann þá tilkynna veiðimálastjóra það.

Tilkynningu skulu fylgja skilríki um vatnsafnot og uppdrættir af ráðgerðum mann-
virkjum. Er slíkum skilrikjum hefur verið skilað og þau teljast fullnægjandi, skal
veiðimálastjóri gefa út viðurkenningu á eldisstöðinni, og öðlast hún þar með rétt-
indi samkvæmt því, sbr. 70. gr. Ráðherra er rétt að setja skilyrði í reglugerð.

34. gr.
Á eftir 66. gr. komi ný grein, sem verði 67. gr. (áður 1. mgr. 60. gr.):
Hverjum manni er skylt að láta af hendi við veiðifélag land eða landsafnot,

vatn eða afnot vatns, er þarf til byggingar eða starfsemi klakstöðvar eða klak- og
eldisstöðvar, svo og þola þær eignarkvaðir. óhagræði og takmörkun á afnotarétti,
CI' bygging slíkra stöðva eða starfsemi kann að hafa i för með sér, enda komi fullar
bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði.

35. gr.
Á eftir 72. gr. komi ný grein, er verði 73. gr., svo hljóðandi:
Ráðherra er rétt að fengnum meðmælum veiðimálastjóra að ákveða friðunar-

svæði í sjó framan við frárennsli fiskeldisstöðva á sama hátt og ákveðið er i 6. og
7. mgr. 14. gr., enda hafi gönguseiðum verið sleppt frá stöðinni í því skyni, að fiskur
gangi aftur upp í hana úr sjó.

36. gr.
Á eftir 73. gr. komi ný gr., er verði 74 gr., svo hljóðandi:
Ráðherra er rétt, samkvæmt meðmælum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra,

að heimila eldisstöð laxveiði í sjó innan 200 metra frá frárennsli hennar, enda hafi
gönguseiðum verið sleppt í frárennslið í því skyni, að þau gangi í sjó og komi aftur
upp í eldisstöðina að sjávarvist lokinni.

37. gr.
75. gr. (ný gr.) orðist svo:
1. Ráðherra fer með yfirstjórn fisksjúkdómamála. Honum til aðstoðar er fisk-

sjúkdómanefnd, en í henni eiga sæti yfirdýralæknir, og sé hann formaður, veiðimála-
stjóri og forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskólans í meinafræði að Keldum. Hún
skal hafa forgöngu um fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um
aðgerðir til Varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í kafla þessum, og
annað, er að fisksjúkdómum lýtur.

2. Rétt er ráðherra þeim, er í hlut á, að skipa, þá er fé verður til þess veitt
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á fjárlögum, við Tilraunastöð Háskólans i meinafræði að Keldum sérfræðing i fisk-
sjúkdómum, og skal hann vera fisksjúkdómanefnd til aðstoðar og ráðuneytis.

38. gr.
76. gr. (áður 92. gr.) orðist svo:
Bannað er að flytja til landsins lifandi laxfisk eða annan fisk, er lifir í ósðltu

vatni. Ráðherra er rétt að leyfa innflutning lifandi hrogna slíkra fiska, enda mæli
fisksjúkdómanefnd með því og telji eigi hættu á, að sjúkdómar flytjist til landsins
með slíkum hrognum, og þeim fylgi heilbrigðisvottorð frá viðkomandi yfirvöldum.

39. gr.
77. gr. orðist svo:
Eigi má flytja til landsins lifandi skrautfiska né hrogn þeirra. Rétt er ráðherra

að leyfa tilteknum aðilum slíkan innflutning, enda samþykki fisksjúkdómanefnd
það hverju sinni og sé fyrir hendi heilbrigðisvottorð, sem hún metur gilt.

40. gr.
78. gr. (áður 93. gr.) orðist svo:
1. Sótthreinsa skal hrogn, ílát og umbúðir um hrogn eða skrautfiska, sem flutt

eru til landsins samkvæmt 76. og 77. gr., baða skrautfiska úr lyfjablöndu, ef ástæða
þykir til, svo og hafa hrogn og fisk í sóttkví, ef nauðsynlegt þykir. Fisksjúkdóma-
nefnd gefur fyrirmæli um sótthreinsun og sóttkvi og hefur eftirlit með henni.

2. Nú er fiskur fluttur milli landa með viðkomu á íslandi, og skal sá flutn-
ingur háður fyrirmælum yfirdýralæknis.

79. gr. orðist svo:
Fisksjúkdómanefnd er rétt, ef ástæða þykir til, að fyrirskipa sótthreinsun veiði-

tækja og veiðibúnaðar, sem notaður hefur verið erlendis, áður en leyfilegt sé að
flytja hann inn í landið, enda sé vottorð eigi lagt fram um, að veiðitæki og veiði-
búnaður hafi verið sótthreinsaður erlendis. Enn fremur er nefndinni rétt að banna,
ef ástæða þykir til, innflutning á dauðum vatnafiski, ferskum eða frystum.

41. gr.

80. gr. (áður 95. gr.) orðist svo:
Nú kemur upp næmur sjúkdómur í veiðivatni eða í klak- og eldisstöð eða grun-

samlegt þykir, að næmu I' sjúkdómur leynist í fiski á slíkum stöðum, og er ráð-
herra rétt að fengnum tillögum fisksjúkdómanefndar að gera hvers konar ráðstaf-
anir, sem taldar eru nauðsynlegar til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins.

42. gr.

43. gr.
81. gr. orðist svo:
Ráðherra er rétt eftir tillögum fisksjúkdómanefndar að setja reglur um heil-

brigðiseftirlit í klak- og eldisstöðvum, um töku sýnishorna, um sóttvarnaraðgerðir
og um kostnað af nauðsynlegum ráðstöfunum, svo og kveða nánar á um önnur
ákvæði þessa kafla, eftir því sem þurfa þykir.

44. gr.
82. gr. (áður 97. gr.) orðist svo:
Rétt er að skjóta eða styggja sel í veiðivatni og í ósi þess eða ósasvæði, enda

sé eigi öðruvísi mælt i lögum.
45. gr.

Í upphafi 1. og 2. mgr. 83. gr. (áður 98. gr.) komi orðið arðgæf i stað orðsins
friðlýst, og hefjist báðar mgr. þannig: "Nú eru arðgæf selalátur og ... "
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46. gr.
2. mgr. 84. gr. (áður 99. gr.) orðist svo:
2. Bætur greiða eigendur laxveiði eða göngusilungs í því fiskihverfí, er í hlut

á. Skulu þær vera árgjald, sbr. þó 3. mgr. Bætur skulu ákveðnar með mati, ef eigi
semur, og greiða veiðieigendur þær í arðskrárhlutfalli. Sýslumaður jafnar niður
gjaldi og innheimtir á manntalsþingi. Fylgir þvi lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur
leigður samkvæmt 2. gr., og greiðir þá leigutaki bætur i stað leigusala.

47. gr.
Á 2. mgr. 86. gr. (áður 101. gr.) laganna verði þær breytingar, að við bætist

tveir nýir stafliðir, sem verða a- og e-liðir, og aðrir stafliðir í gr. breytist til sam-
ræmis við það, og auk þess bætist orðið fiskeldi inn í f-lið (áður d-lið):
a. Hann annast þau verkefni, sem honum eru falin í lögum þessum.
c. Hann annast merkingu vatnafiska, en getur gefið öðrum leyfi til merkinga með

skilyrðum, sem hann setur.
f. Hann gerir tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði, sem sett eru samkvæmt

lögum um friðun, fiskeldi eða veiði.

48. gr.
87. gr. (áður 102. gr.) hljóði svo:
1. Í veiðimálanefnd eiga sæti fimm menn. Ráðherra skipar nefndina, einn án

tilnefningar, einn samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Islands, einn samkvæmt til-
nefningu Hafrannsóknastofnunarinnar, einn samkvæmt tilnefningu Landssambands
stangarveiðifélaga og einn samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga. Ráð-
herra skipar formann nefndarinnar. Nú tilnefnir einhver framangreindra aðila eigi
mann í veiðimálanefnd, og skipar ráðherra í nefndina í hans stað. Varamenn skal
skipa með sama hætti og aðalmenn.

2. Veiðimálanefnd er ráðherra til aðstoðar um veiðimál og fer með þau mál,
sem henni er falið í lögum þessum. Getur hún gert tillögur um allt, er að veiðimálum
lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar skal leita um setningu reglugerða og annarra
ákvæða um friðun, fiskeldi og veiði.

3. Fundur er ályktunarfær, ef minnst þrír menn eru á fundi.
4. Atkvæði þriggja nefndarmanna þarf til þess, að ákvörðun veiðimálanefndar

sé lögmæt.
49. gr.

5. og 6. mgr. 88. gr. (áður 103. gr.) eru nýmæli og hljóði svo:
5. Nú leikur grunur á, að fiskur sé ólöglega veiddur, og getur eftirlitsmaður

krafizt þess, að sá, er hefur hann undir höndum, geri eftirlitsmanni grein fyrir, hvar
hann hafi fengið fiskinn, ella telst fiskurinn ólöglegt veiðifang.

6. Nú leikur grunur á. að ólöglegt veiðifang sé geymt í verzlun, reykhúsi, frysti-
húsieða í öðru geymsluhúsi, og er eftirlitsmanni heimilt án undangengins úrskurðar
dómara að gera leit að slíku veiðifangi og taka það í sína vörzlu, ef þurfa þykir, en
gera skal hann dómara þeim, er í hlut á, þegar viðvart, en hann skal þegar taka
málið til meðferðar.

50. gr.
í upphafi XIV. kafla komi ný gr. og fyrirsögn breytist og verði: Um Fiskrækt-

arsjóð og styrkveitingar til fiskræktar.

51. gr.
90. gr., ný gr. hljóði svo:
1. Stofna skal sjóð, er nefnist Fiskræktarsjóður, til stuðnings fiskrækt og fisk-

eldi í landinu. Tekjur sjóðsins eru:
a. Fjárveiting úr ríkissjóði.
b. Gjald af skírum veiðitekjum, 2%, er innheimtist af veiðifélögum.
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e, Tekjuafgangur fiskeldis stöðva ríkisins, eftir ákvörðun ráðherra.
d. 2%0 af óskírum tekjum vatnsaflsstöðva í landinu, sem selja orku til almennings.
e. Aðrar tekjur.

2. Með stjórn Fiskræktarsjóðs fara veiðimálanefnd og veiðimálastjóri. Ákvarð-
anir um styrki og lán úr sjóðnum skulu háðar samþykki ráðherra. Ráðherra er rétt
að setja Fiskræktarsjóði starfsreglur. Nú greinir veiðimálanefnd og veiðimálastjóra
á, og sker ráðherra úr.

52. gr.
91. gr. (áður 105. gr.) orðist svo:
Lán og styrki skal veita úr Fiskræktarsjóði til framkvæmda, er lúta að fiskrækt

eða fiskeldi, enda samþykki veiðimálastjóri tilhögun framkvæmda, þær séu gerðar
undir eftirliti hans og hann mæli með styrkveitingu.

Þessar framkvæmdir njóta styrks, er nemi allt að :Y3 af áætluðum kostnaði:
1. Fiskvegir og önnur meiri háttar mannvirki, er stefna að því að auka fiskför

um vatn.
2. Klakhús og eldisstöðvar, enda hafi fiskur verið alinn þar eigi skemur en 3 ár.

53. gr.
92. gr. (áður 106. gr.) breytist þannig, að orðin "úr Stofnlánadeild landbún-

aðarins samkvæmt lögum nr. 75 27. apríl 1962" komi í stað orðanna "úr Ræktunar-
sjóði samkvæmt lögum nr. 66 31. mai 1947".

54. gr.
Í 3. mgr. 93. gr. (áður 107. gr.) komi orðin "tveir mánuðir" í stað orðanna ,,8

vikur".
55. gr.

Í 1. mgr. 94. gr. (áður 108. gr.) komi orðin "að mestu eða öllu" í stað orðanna
"með öllu", og ný mgr. bætist við gr., sem verði 3. mgr., svo hljóðandi:

3. Nú hefur maður i öðrum tilvikum en í 1. mgr. segir orðið að mun öðrum
fremur fyrir tjóni vegna ákvæða og framkvæmdar laga þessara, og á hann kröfu
til skaðabóta eftir mati. Skaðabætur skulu greiða eigendur veiðiréttar i fiskihverfi
því, sem í hlut á, eftir ákvörðun matsnefndar, og má taka þær lögtaki. Ákveða má
þeim, er tjón hefur beðið, bætur með þVÍ að úthluta honum arði í arðskrá. Stjórn
veiðifélags er skylt að annast innheimtu bóta ft félagssvæði sínu.

56. gr.
96. gr. (áður 110., 111., 112. og 113. gr.) orðist svo:
1. Það varðar mann sektum og varðhaldi, ef miklar sakir eru, ef:

a. Hann veiðir ólofað i vatni annars manns.
b. Hann hittist með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir utan venjulega

vegi, nema sannað sé, að hann hafi átt þar lögmætt erindi.
c. Hann veiðir á tíma, þegar veiði er bönnuð, eða á stöðum, þar sem veiði er

bönnuð.
d. Hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, eða fylgir eigi

settum reglum um tilhögun veiðitækja eða um veiðiaðferð.
e. Hann veiðir fisk, sem er minni en leyft sé að veiða, eða sleppir eigi í vatn veidd-

um fiski, er sleppa skal.
f. Hann brýtur ákvæði 23., 30. eða 38. gr.
g. Hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn.
h. Hann notar sprengiefni, skotvopn, rafmagn, eitruð efni eða deyfandi eða veitir

vatni af fiski við veiði.
i. Hann hlítir eigi settum reglum um veiðifélög eða samþykktum þeirra .
.1. Hann hlítir annars eigi lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim.

2. Brot gegn ákvæðum 14. gr. innan islenzkrar fiskveiðilandhelgi varðar fésekt-
um allt að 500 000 kr. og auk þess varðhaldi, ef miklar sakir eru.
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57. gr.
97. gr. (áður 114. gr.) orðist svo (óbreytt):
Brot þau, er getur í C-, d- og h-liðum 96. gr., teljast fullframin, jafnskjótt og

veiðarfæri er komið að veiðistað, nema sannað sé, að það hafi verið flutt þangað i
lögmætum tilgangi.

58. gr.
98. gr. (áður að nokkru 1. mgr. 110. gr. laganna) orðist svo:
Nú veiðir maður ólofað í vatni annars manns, og skal sá, er misgert var við,

fá allt veiðifang eða andvirði þess auk bóta fyrir annað tjón, sem hann kann að
hafa orðið fyrir.

59. gr.
99. gr. (áður 115. gr.) orðist svo:
Ólögleg veiðitæki og veiðitæki, sem eru notuð með ólöglegum hætti, skulu upp-

tæk ger. Eins fer um ólöglegt veiðifang, sbr. þó 98. gr.

116. gr. laganna verði 100. gr.
60. gr.

61. gr.
101. gr. er nýmæli og orðast svo:
1. Rétt er dómsmálaráðherra að fela Landhelgisgæzlunni löggæzlu samkvæmt

lögum þessum, eftir því sem við verður komið.
2. Rétt er dómsmálaráðherra, samkvæmt tillögu landbúnaðarráðherra, að skipa

sakadómara í Reykjavík til þess að rannsaka og dæma brot gegn lögum þessum.

102. gr. (áður 117. gr.) orðist svo:
Veiðifélag, sem löglega hefur verið stofnað samkvæmt eldri lögum, skal haldast,

en breyta skal samþykktum þess samkvæmt 1.--2. mgr. 49. gr.

62. gr.

63. gr.
Fella skal niður orðið "fiskræktarfélag" úr gr. laganna og setja orðið "veiði-

félag" í staðinn svo og fella niður samt engin gal' eins og t. d. "og", "eða" með orðinu
"fiskræktarfélag", þar sem nauðsyn krefur, og orðin "ef til er" á eftir orðinu "veiði-
félag". Þá skal og breyta tilvitnunum í einstakar gr., þar sem þörf verður á vegna
breyttrar töluraðar á lagagreinum.

64. gr.
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr.

53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði, og gefa þau út svo breytt.

65. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Ríkisstjórnin lagði fyrir síðasta Alþingi frumvarp til laga um breyting á lögum

nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði. Frumvarpið varð ekki útrætt á þinginu,
og er það á ný lagt fyrir Alþingi.

Frumvarp þetta er nokkuð breytt frá hinu fyrra frumvarpi, og skal hér gerð grein
fyrir þeim atriðum, þar sem um frávik er að ræða. Að öðru leyti vísast til greinar-
gerðar frumvarpsins, sem lagt var fyrir síðasta Alþingi.
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1. Við 2. gr. frumvarpsins er bætt nyjurn málslið, svo hljóðandi: "Að öðru leyti
fara land skiptin fram í samræmi við landskiptalög, nr. 46 27. júní 1941." Ákvæði
þetta er sett til skýringar.

2. Felld er niður 5. gr. frumvarpsins, sem ákveður, að öllum, sem stunda lax- og
silungsveiði, skuli gert að skyldu að kaupa veiðimiða.

Hér yrði um allumfangsmikið fyrirtæki að ræða og krcfðist mikils eftirlits.
Hins vegar er ekki líklegt, að tekjuöflun til handa Fiskræktarsjóði yrði í sam-
ræmi við kostnað.

3. Sú breyting er gerð á 7. gr. frv. (áður 8. gr.), að vikufriðunartími fyrir net ja-
veiðum er látinn vera óbreyttur 84 stundir, eins og ákveðið er í gildandi lögum
um lax- og silungsveiði.

Laxveiði í þeim ám, þar sem netjaveiði hefur verið stunduð, hefur aukizt
undanfarið frá ári til árs. Þetta bendir ekki til þess, að um ofveiði sé að ræða í
þessum ám, og virðist því ekki ástæða til að auka vikufriðunina. Ef aðstæður
breytast, sem af myndi leiða aukið veiðiálag, og þar með hætta á ofveiði, er
veiðifélagi heimilað að lengja vikufriðun um allt að 24 stundir, enda sé veiði-
málastjóri og veiðimálancfnd samdóma veiðifélagi um nauðsyn aðgerða. Er
hér um nýmæli að ræða. Er með því ætlað að koma í veg fyrir hugsanlega of-
veiði. Í þessu sambandi skal bent á, að í fleiri greinum í lax- og silungsveiðilög-
unum eru veittar heimildir til að auka friðun, þyki nauðsyn bera til.

Aftan við gr. er bætt nýrri mgr., 3. mgr., þess efnis að heimila veiðifélagi
að veiða lax, flytja hann til og sleppa honum innan sama fiskihverfis. Er með
þessu ákvæði opnuð leið til þess að sjá svo um, að nægjanlegt sé af laxi til að
hrygna á efstu svæðum fiskihverfis eða á stöðum, sem lax gengur treglega á,
og að uppeldisskilyrði á slíkum svæðum verði fullnýtt til hagsbóta fyrir allt
fiskihverfið. Þar sem hér er um tilraun að ræða, þykir eðlilegt, að kostnaður
við hana verði greiddur úr Pískræktarsjóði.

4. Aftan við 12'.gr. frumvarpsins (áður 13. gr.) kemur nýr málsliður, svo hljóðandi:
"Nú verða öll net tekin upp ákveðið tímabil veiðitimans. samkvæmt ákvörðun

stjórnar veiðifélags, og getur hún þá um það tímabil leyft stangarveiði í þeim
hluta straumvatns, þar sem veitt var með föstum veiðivélum eða ádrætti."

Þetta viðaukaákvæði er sett til skýringar.
5. Við 5. málsgr. 14. gr. (áður 15. gr.) er bætt við orðunum "og á land flutt," og

er það gert til þess að koma í veg fyrir ólöglega veiði á friðunartíma.
6. Á eftir orðinu "fasteignamati" í 2. málsgr, 23. gr. frumvarpsins (áður 24. gr.)

koma orðin: "við gildistöku laga þessara."
Á eftir orðinu "lögbýli" í 3. málsgr. 23. gr. frumvarpsins (áður 24. gr.)

koma orðin: "við gildistöku laga þessara."
Hér er lagt til, að atkvæðisréttur í veiðifélagi verði bundinn við lögbýli,

sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati við gildistöku laga þessara.
Ákvæði þetta á að girða fyrir, að lögbýlum sé skipt í þeim tilgangi að afla

atkvæðisréttar í veiðifélögum.
7. Í stað 3. málsgr. 27. gr. frumvarpsins (áður 28. gr.) kemur ákvæði, svo

hljóðandi:
"Rétt er félagsmanni að krefjast endurskoðunar á arðskrá fimm árum eftir

setningu hennar í fyrsta skipti, en síðar á átta ára fresti."
Álitamál er, hversu langur gildistími arðskrár skuli vera. Í 28. gr. frum-

varpsins var gert ráð fyrir, að félagsmaður gæti krafizt endurskoðunar á arð-
skrá, sem gilt hefði í fimm ár. Mat á arðskrá hefur allmikinn kostnað í för
með sér. Talið er, að nægilega tryggilega sé séð fyrir hagsmunum félagsmanna
samkvæmt þeirri reglu, sem hér er gert ráð fyrir, að lögfest verði.
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8. Felldur er niður b-líður 51. gr. frumvarpsins (áður 52. gr.) varðandi sölu veiði-
miða, og er vísað Í því efni til framangreindrar athugasemdal' við 5. gr. frum-
varpsins. Þá er sú breyting gerð á 2. tölulið greinarinnar, að þar er ákveðið,
að ákvarðanir veiðimálanefndar og veiðimálastjóra um veitingu lána og styrkja
úr Fiskræktarsjóði, skuli háðar samþykki ráðherra. Er þetta í samræmi við þá
almennu reglu, er gildir um lánveitingar og styrkveitingar opinLerra sjóða
slíkra, sem hér um ræðir.

9. Hér er um orðalagsbreytingu að ræða.
10. Lagt er til, að 2. málsgr, 61. gr. (áður 62. gr.) orðist þannig:

"Rétt er dómsmálaráðherra, samkvæmt tillögu landbúnaðarráðherra, að
skipa sakadómara í Reykjavík til þess að rannsaka og dæma brot gegn lögum
þessum."

Landbúnaðarráðherra fer með mál varðandi lax- og silungsveiði. Rétt þykir
því, að hann geri tillögu til dómsmálaráðherra um skipun sakadómara til þess
að rannsaka og dæma brot á þessum lögum.
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