
Ed. 83. Nefndarálit

í málinu frumv. til laga um breytingu á viðaukalögum frá 22. mars 1890 við til- 
skipun um veiði á íslandi 20. júní 1849.

Frumvarp þetta fer i þá átt að takmarka æðareggjatöku enn meir en 
gert er i gildandi lögum.

Með lögum 22. mars 1890 er bannað að selja eða kaupa æðaregg. Með 
banni þessu átti að koma i veg fyrir að varpeigendur sköðuðu æðarvarps- 
ræktina með ofmikilli eggjatöku. Eggjatakan mun og hafa minkað töluvert siðan, 
en ekki þó sem skyldi, enda mun alls ekki örgrant um, að farið sje í kring um 
sölubannsákvæði laganna með því að selja egg undir því yfirskyni, að þau sjeu 
gefin. Eggjasölubannið hefir því ekki náð tilgangi sínum.

Það liggur í augum uppi, að því færri egg sem tekin eru, því örar hlýt- 
ur æðarfuglinum að fjölga og æðarvarpið þar af leiðandi að vaxa í landinu. Að 
vísu mun varpið hafa vaxið töluvert síðan 1890, en þó ekki nærri eins mikið og 
við hefði mátt búast, og telur nefndin eggjatöku varpeiganda valda allmiklu þar um.

Varpeigendum ætti að vera það hið mesta áhugamál, að æðarfuglinum 
fjölgaði sem mest, en þó mun æðarfuglinn vera árlega drepinn i fæðingunni svo 
tugum eða jafnvel hundruðum þúsunda skiftir með eggjatöku varpeigenda sjálfra, 
og þegar þar við bætast æðarfuglaskotin, sem mjög hafa farið í vöxt hin síðustu 
ár, að minstu í sumum hlutum landsins, er ekki að kynja þótt æðarvarpið í land- 
inu vaxi ekki mjög ört.

Margir, hæði varpeigendur og aðrir, trúa þvi, að æðarfuglinn eigi fleiri 
egg en hann fái klakið út, og telja því ekki einungis skaðlaust, heldur sjálf- 
sagt að taka eggin.

En þetta er kredda, sem kemur i algerðan bága við þá staðreynd i nátt- 
úrunni, að hún sér sjálfri sér að öllum jafnaði borgið, ef hún er látin sjálfráð og 
afskiftalaus af völdum mannanna. Flestir, sem nokkuð þekkja til villifuglanna, 
munu hafa tekið eftir því, að þeir eiga ekki fleiri egg en þeir fá klakið út, og 
hversvegna ætti æðarfuglinn einn þá að vera undantekning frá þeirri allsherjar- 
reglu.

En það er ekki nóg með það, að eggjatakan út af fyrir sig tefur fjölgun 
æðarfuglsins, heldur verður hún og mörgum eggjum að bana, sem ætlast er til að 
lifi; veldur því handfjatlið á eggjunum, ógætileg meðferð þeirra, ónæði og stygð, 
er fuglinn verður fyrir af eggjatökunni, sem enda getur fælt ungar æðarkollur 
algerlega burt frá hreiðrum sínum.

Hin langbesta og öruggasta vörn gegn eggjadauðanum er að láta fuglinn 
hafa sem mest næði, þar til varpið er alsezt og dúntekjan byrjar, og ganga þvi 
sem minst um það framan af varptimanum eða þann tíma, sem eggjatakan ann- 
ars fer fram.

Þvi heyrist oft varpað fram, að varpeigendurnir sjeu mestu æðarfugla- 
morðingjarnir, þeir drepi fuglinn unnvörpum með eggjatökunni, og því sje öðrum 
óvandara, þótt þeim verði það á að brjóta friðunarlögin. Því verður ekki neitað, 
að það er nokkur ósamkvæmni í því að leyfa varpeigendum takmarkalausa eggja- 
töku, en leggja afarháar sektir við, ef æðarfugl er drepinn, þegar hann er skriðinn 
úr egginu og víst er um það, að eggjataka varpeigendanna hefir ekki alllitið 



aukið óvinsældir friðunarlaganna hjá almenningi og þannig ýtt undir æðarfugla- 
skotin.

Varpeigendur hafa að lögum engin veruleg hlunnindi af eggjatökunni. Það 
er þvi engin skerðing á atvinnu þeirra eða eignarjetti, þótt eggjatakan verði enn 
meira takmörkuð, eins og farið er fram á í frumvarpi þessu. Að visu hverfa 
eggjagjafirnar þá úr sögunni, en þær verða ekki taldar varpeigendum til hlunn- 
índa, og þar sem hjer er að ræða um efling æðarvarpsræktarinnar, ættu hvorki 
gefendur nje þiggjendur að láta sjer það illa lika eða láta það hafa nokkur áhrif 
á afskifti sín af þessu máli. Öllum landsmönnum, og þá ekki sist varpeigend- 
um, ætti að vera það áhugamál, að æðarvarpsræktin taki sem mestum og skjót- 
ustum framförum.

Hjer er um einn hinn arðmesta og jafnframt skemtilegasta atvinnuveg landsins 
að ræða, sem, ef vel er á haldið, getur átt mikinn þátt í efnalegu sjálfstæði þjóð- 
arinnar. Þess vegna er það líka sjálfsögð skylda löggjafarvaldsins að hlynna að 
honum á allan hátt.

Það er enginn efi á því, að koma má upp æðarvörpum á miklu fleiri 
stöðum á landinu en nú er til reynt, en aðalskilyrðið fyrir því er ströng friðun 
fugls og eggja.

Nefndin telur því frumvarp þetta, ef að lögum verður, mikla rjettarbót.
En jafnframt þvi sem eggjatakan er því nær algerlega heft að lögum, tel- 

ur nefndin rjett, að hækka allar sektir fyrir brot á friðunarlögum æðarfuglsins.
Auk viðaukalaganna 22. mars 1890 við veiðitilskipunina, eru i henni ýms 

ákvæði, á við og dreif, um friðun á æðarfugli. Nefndin telur rjett að safna öll- 
um þessum ákvæðum í eina heild, ásamt ákvæðum viðaukalaganna, og hefir þvi 
samið nýtt frumvarp um friðun æðarfugla, sem hún leggur fyrir hv. efri deild; 
er frumvarp það sem nefndin fjekk til meðferðar tekið upp i þetta frumvarp með 
dálitlum breytingum. Auk þess hefir nefndin breytt hinum gömlu friðunarákvæð- 
um í ýmsum greinum, og mun gerð grein fyrir þeim breytingum í framsögu málsins.

Flutningsmenn hins upphaflega frumvarps munu taka það aftur.
Vjer ráðum hinni háttvirtu deild því til að samþykkja frumvarp á 
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