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1- gr-
Hver sem vill fást við fuglaveiðar, skal vera skyldur að sanna veiði- 

heimild sina fyrir lögreglustjóra og kaupa veiðimerki og hafa það á sjer í 
hvert sinn, er hann fer til veiða, og sýna hverjum þeim, er þess krefst, til 
sönnunar á heimild sinni.

2. gr.
Hver maður á rjett á að fá veiðimerki hjá lögreglustjóra, ef hann fær- 

ir gilda sönnun fyrir veiðiheimild sinni.
A veiðimerki skal standa fult nafn heimildarhafa, tilgreint hvar fugla- 

veiðin er honum heimil og nefndur heimildartiminn.

3. gr.
Lögreglustjórar skulu halda skrá yfir alla þá, er fá hjá þeim veiði- 

merki, og gera aðvart um hvert nýtt veiðimerki sveitarstjórn þeirri, er veiði- 
gjald á að heimta, sbr. 8. gr.

Stjórnarráðið setur reglur um skrásetningu fuglaveiðimanna og lætur 
gera eyðuspjöld undir veiðimerkin; skulu þau spjöld vera fyrirferðarlitil 
og baldgóð.

4. gr.
Um veiðirjett jarðeigenda og landseta i heimalöndum skulu haldast öll 

ákvæði i tilskipun um veiði á íslandi 1849.

5. gr.
Ef land er almenningseign, má enginn veiða þar fugla, nema rjettir 

umráðamenn landsins veiti heimild til.



6. gr.
Nú vill maður stunda fuglaveiði á sjó fyrir utan veiðihelgi landeigenda, 

og skal hann sækja um þá veiðiheimild til sveitarstjórnar i þeirri sveit, þar 
sem hann á lögheimili.

7. gr.
Fyrir hvert veiðimerki skal greiða lögreglustjóra 1 kr., og fær hann 

helming gjaldsins fyrir skrásetningu, en helmingur rennur í landssjóð.

8. gr.
Hver sá, er veiðimerki hefir fengið, skal greiða veiðiskatt fyrir hvert ár 

eða árshluta meðan heimildin helst; skalgreiða skattinn fyrir fram og er veiði- 
merki ekki gilt fyr en fyrsti skattur er goldinn. Skatturinn rennur í sveitar- 
sjóð þeirrar sveitar, þar sem veiðiheimild er veitt.

Hver landseti skal greiða 1 kr. á ári fyrir veiðiheimild i landareign 
sinni, og sama skatt skal hann greiða fyrir hvern heimamann sinn, er stundar 
veiði þar i hans þarfir.

Allir aðrir skulu greiða 5 kr. á ári.

9. gr.
Nú er skatturinn ekki greiddur á rjettum gjalddaga, og skal þá sveit- 

arstjórn tafarlaust heimta til sín veiðimerkið, og er eigandi þess skyldur að 
láta það af hendi, enda missir hann þá heimild sina. Rjett er að hann fái 
veiðimerkið aftur ef hann geldur skuld sina.

10. gr.
Hver sá, er veiðir fugla og hefir ekkert veiðimerki, skal sæta sektum, 

20—50 kr., og renna þær sektir að ’/b i sveitarsjóð, en að 2/s til uppljóstrar- 
manns. Sektin skal tvöfaldast við hverja itrekun brotsins.

Sömu sektum skulu þeir sæta, er hafa veiðimerki, ef þeir veiða fugla 
fyrir utan heimildarsvæði sitt.

11- gr.
Nú verður maður tvisvar brotlegur við þessi lög eða fuglafriðunarlög, 

og hefir hann þá fyrirgert veiðiheimild sinni og veiðimerki, ef til var, í 3 ár, 
og getur því að eins fengið veiðimerki aftur, að hann hafi ekki á þeim tíma 
orðið sekur við þessi lög eða fuglafriðunarlög.

12. gr.
Mál sem risa út af brotum á lögum þessum, skal fara með sem opin- 

ber lögreglumál.

13. gr.
Með þessum lögum er numin úr gildi 2. gr. i tilskipun um veiði á ís- 

landi, 20. júni 1849.


