
Ed. 733. Frumvarp til laga [174. mál]
um breyting á lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði.

(Eflir 2. umr. í Ed., 27. apríl.)

Samhljóða þskj. 369 með þessum breytingum:

5. gr. hljóðar svo:
Á eftir síðustu mgr. 1,1. gr. komi ný mgr., svo hljóðandi:
7. Mleð sama skilorði og í 6. mgr. segir er ráðherra rétt að banna veiði fiska

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

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

gegn allri veiði, annarri en stangarveiði. 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. veiðimáIanefndar og hlutaðeigandi veiði-
félags 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 fiskstofni í fiskihverfinu eða til jöfnunar fiskgengd í því vatni.
Ádrátt má aldrei hafa frá kl. 9 síðdegis til kl. 9 árdegis og aldrei nema tvo daga í
viku hverri, þriðjudag og miðvikudag. Stangarveiði og veiði með færi má eigi stunda
frá kl. 10 síðdegis til kl. 7 árdegis og aldrei lengur en 12 klst. it sólarhring hverjum,
Rétt er að setja nánari reglur um daglegan stangarveiðitíma með sama hætti og
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ákveðið er i 2. mgr. 18. gr. Nú fer lax og göngusilungur 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 veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, að leyfa
veiðifélagi að veiða lax til flutnings á hrygningarstaði. Einnig getur hann leyft, eftir
tillögum veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, veiðifélagi að veiða göngulax og flytja
hann upp fyrir ólaxgenga fossa eða mannvirki, er hindra fiskför um vötn. Kostnað,
er af þessu leiðir, má greiða úr fiskræktarsjóði að Y3 hluta.

11. gr. hljóðar svo:
Ný mgr. komi í 27. gr., sem verði 2. mgr., og breytist töluröð annarra mgr. til

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

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

4. málsgr. 27. gr. laganna (sem verður 5. málsgr.) orðist svo:
Eigi má fjölga lögnum frá því, sem verið hefur síðustu 5 ár fyrir gildistöku laga

þessara. Nú er breytt um veiðiaðferðir og veiði með föstum veiðivélum tekin upp, og
skal þá heimilt að nota gamlar lagnir, sem löglegar teljast samkvæmt ákvæðum þess-
ara laga. Einnig er það heimilt, ef veiði hefur ekki verið stunduð um ákveðið árabil,
en er tekin upp aftur, eða ef veiði er tekin upp í vatni, þar sem ræktun hefur farið
fram, þótt eigi hafi þar áður verið veitt.

19. gr. hljóðar svo:
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 sinum.
2. Veiðifélagi er skylt að stunda fiskrækt, eftir því sem við á. fiskrækt telst

friðun fisks, umbætur á lífsskilyrðum fisks, flutningur fisks í veiðivatn, auðveldun
á gönguleiðum fisks, 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
kafla þessum.

20. gr. hljóðar svo:
45. gr. (áður 63. gr.) orðist svo:
1. Félagssvæði veiðifélags getur tekið yfir:

a. Heilt Iiskihverfi.
b, Einstakt veiðivatn í fiskihverfi.
e. Hluta af veiðivatni. þar sem sérstaklega hagur til um veiði eða vatnskosti.
d. Veiðivötn á afrétti, sem eru hluti af einu eða fleiri fiskihverfum og 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.
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29. gr. hljóðar svo:
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 til jarða á félagssvæðinu i arðskrárhlutfalli.

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

32. gr. hljóðar svo:
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 21" atkvæða félagsmanna, enda fari um fundarboðun og
atkvæðagreiðslu eins og mælt er í 49. gr. laga þessara, og fundarefnis sé getið í fund-
arboði.

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

34. gr. hljóðar svo:
Á eftir 66. gr. komi ný grein, sem verði 67. gr. (áður 1. mgr. 60. gr.) :
Skylt er 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, er bygging slíkra
stöðva eða starfsemi kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir eftir
mati, nema samkomulag verði.

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

sjúkdómanefnd. en i 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 i kafla þessum, og
annað, er að fisksjúkdómum lýtur.

2. Rétt að ráðherra þeim, er í hlut á. að skipa við Tilraunastöð Háskólans í
meinafræði að Keldum sérfræðing í Iisksjúkdómum, og skal hann vera fisksjúk-
dómanefnd til aðstoðar og ráðuneytis.

45. gr. hljóðar svo:
a. 1. málsgr. 83. gr. (áður 98. gr.) orðist svo:

Nú eru friðlýst eða arðgæf selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær ósi
vatns, er lax eða göngusilungur fer um, en 7 km, og getur þá ráðherra ófriðað
þau eftir tillögum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, enda sýni mat, að arður
af laxveiði eða göngu silungs- í ánni sé meiri en arður af selveiði.

b, Upphaf 2. málsgr. sömu greinar orðist svo:
Níl eru friðl~'st eða arðgæf selalátur eða selalagnir í veiðivatni o. s. frv.

48. gr. hljóðar svo:
47. gr. (áður 102. gr.) hljóði svo:
1. Í veiðimálanefnd eiga sæti fimm menn. Ráðherra skipar nefndina til 4 ára

í senn, einn án tilnefningar, einn samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags íslands, einn
samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunarinnar, einn samkvæmt tilnefningu
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Landssambands stangarveiðifélaga og einn samkvæmt tilnefningu Landssambands
veiðifélaga. Ráðherra skipar formann nefndarinnar. Nú tilnefnir einhver framan-
greindra aðila eigi mann í veiðimálanefnd, og skipar ráðherra i nefndina i 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.

51. gr. hljóðar svo:
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 skirum veiðitekjum. 2%, er innheimtist af veiðifélögum.
c. Tekjuafgangur fiskeldisstöðva ríkisins, eftir ákvörðun ráðherra.
d. 3%0 af óskirum 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. hljóðar svo:
91. gr. (áður 105. gr.) orðist svo:
1. Lán og styrki skal veita úr Fiskræktarsjóði til framkvæmda, er lúta að fisk-

rækt eða fiskeldi, enda samþykki veiðimálastjóri tilhögun framkvæmda, þær séu
gerðar undir eftirliti hans og hann mæli með styrkveitingu.
2. Þessar framkvæmdir njóta styrks, er nemi allt að % af áætluðum kostnaði:

1. Fiskvegir og önnur meiri háttar mannvlrki, er stefna að því að auka fiskför
um vatn.

2. Klakhús og eldisstöðvar.
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