
Ed. 143. Frumvarp

til laga um friðun fugla og eggja.

Frá nefndinni í málinu:
Frumvarp til laga um viðauka við lög um friðun tugla frá 27. nóv. 1903.

1. gr.
Þessar fuglategundir skulu friðaðar vera árið um kring: Mariuerlur, 

steindeplar, þrestir, rindlar, auðnutitlingar, snjótitlingar, þúfutitlingar, silkitopp- 
ar, óðinshanar, þórshanar, kríur, tildrur, sandlóur, jarðrakan, rauðbrystingar, 
svanir, hettumáfar, haftyrðlar, himbrimar, svölur, starrar, sendlingar.

2. gr.
Ernir skulu vera friðaðir allan tima árs, og hvervetna nema þegar, og 

þar sem þeir sækja i vörp æðar og anda, þá hafa varpeigendur rétt til að 
drepa þá, en afhenda skulu þeir hlutaðeigandi lögreghistjóra, nef, vængi og 
klær hinna drepnu fugla.

3. gr.
Þessar fuglategundir skulu ekki vera friðaðar á neinum tíma árs: 

Valir, smyrlar, uglur, hrafnar, kjóar, skúmar, svartbakar, hvitmáfar, skarfar, 
súlur, langviur, stuttnefjur, teistur, ritur, skarfar, álkur, sefandir, fiskiandir, 
lómar.

4. gr.
Aðrar fuglategundir skulu friðaðar, svo sem hjer segir:

a. Rjúpur alfriðaðar fyrir skotum í 2 ár að telja frá 1. jan. 1914 og, að þeim 
tima liðnum, á tímabilinu frá 20. desember til 20. semptember.

b. Sýslunefndum veitist heimild til að ákveða friðunartimann fyrir fýl, hver 
í sinu hjeraði, þó má friðunartíminn ekki byrja siðar en 20. mars og 
ekki enda fyr en 10. ágúst.

c. Lundi frá 10. maí til 20. júni.
Skot og net, nema háfa, má ekki hafa við lunda- eða fýlaveiði. Þó 

getur ráðherra íslands eftir tillögum sýslunefnda veitt leyfi til að veiða lunda 
með netum í eyjum, þar sem lundagröftur stendur æðarvarpi fyrir þrifum, 



enda sje það sannað að lundanum verði ekki útrýmt með háfaveiði. Fyrir 
slíku leyfi skal það þó ávalt gert að skilyrði, að netaveiði þessi fari fram á 
þann hátt, að verið sje yfir netunum og fuglinn hirtur úr þeim jafnóðum. 
Skal sýslumaður annast um, að stöðugt eftirlit sje haft með veiðinni, og greiða 
varpeigendur allan kostnað við eftirlitið. Brot gegn þessum ákvæðum varða 
10—15 kr. sektum. Allar fuglategundir sem hjer hafa ekki verið taldar, skulu 
friðaðar vera frá 1. apríl til 1. ágúst.

5. gr.
Egg allra fugla skulu friðuð vera, nema egg kriu, lunda, fýls, dugg- 

andar, húsandar, hávellu, hrafnsandar, grágæsar og allra þeirra fugla, er taldir 
eru í 3. gr.

6. gr.
Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er í lögum þessum, skal sá, er brotleg- 

ur verður, gjalda 2 kr. sekt, er tvöfaldast við ítrekun brotsins, alt að 32 kr., 
en fyrir örn skal greiða 10 kr., er tvöfaldast við ítrekun brotsins, alt að 60 kr.

7. gr.
Fyrir hvert friðað egg, er tekið er, skal sá er brotlegur verður greiða 

1 kr. sekt, nema fyrir egg arnar skal greiða 10 kr.

8. gr.
Ráðherra getur veitt visindalega mentuðum fuglafræðingum, og nátt- 

úrufræðiskennurum við skóla landsins, undanþágu frá ákvæðum laga þessara.

9. gr.
Mál þau, er risa út af lögum þessum, skal farið með sem opinber lög- 

reglumál. Sektirnar renna að x/s hluta í sveitar- eða bæjarsjóð, þar sem brotið 
er framið, en að 2/g til uppljóstanda.

10- gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1914, og eru um leið úr gildi numin 

lög um friðun fugla frá 27. nóvember 1903.


