
Nd. 232. Kefndarálit

um frv. til laga um hvalveiðamenn (þgskj. 77.)

Nefnd sú, er skipuð var til þess að ihuga mál þetta, hefir fallist á að 
ráða deildinni til að samþykkja frv. með nokkrum breytingum.

Hvalveiðar Norðmanna hafa minkað mjög á seinni árum hjerviðland 
sakir þess, að hvalurinn er nú nær gjördrepinn og fældur frá landinu. Lands- 
sjóður hefir því harla litlar tekjur af veiðum þessum, og minka þær með hverju 
ári. Siðastliðið ár mun útflutningsgjald af hvalafurðum hafa numið kr. 14000,40. 
Þetta árið verður það enn minna.

Nú eru hjer við land að eins þrjú hvalveiðafjelög, eitt vestra og tvö á 
Austfjörðum. Þykjast fjelög þessi skaðast á veiðunum, og má því líklegt telja, 
að þau hætti innan fárra ára. — Sumir nefndarmenn litu svo á, sem þá væri 
óþarfi að banna hvalveiðarnar, er þær mundu hætta af sjálfsdáðum, en aðrir 
hjeldu þvi fram, að vera mætti, að eitt fjelag gæti haldist við nokkur ár, er 
það væri eitt um hituna til þess að elta uppi siðustu hvalina.

Nefndinni þykir vera mega, að hvalir fjölguðu aftur hjer við land og 
hændist hingað, ef hvalveiðar legðist niður um nokkurt árabil. Má geta þess, 
að ekki alllitið virðist enn af hval i norðurhluta Atlandshafs, sem sjest af því. 



að eitt hvalveiðafjelag hafði veitt á annað hundrað hvala við Hjaltland sið- 
astliðið vor. Mætti og vera að hvalveiðar gæti orðið arðsamur atvinnuvegur 
landsmönnum sjálfum, þegar fram í sækir, ef menn vilja þá ekki endurnýja 
veiðibann.

Um skaðabætur til norskra hvalveiðimanna, er hjer kunna að verða, 
þegar lög þessi koma i gildi, getur ekki verið að ræða. í Noregi fengu hval- 
veiðimenn engar skaðabætur, þegar veiðarnar voru bannaðar þar i landi árið 
1904 og eiga þeir engu fremur kröfu til skaðabóta að íslenskum lögum. í 
annan stað eru orð sjálfra hvalveiðimanna fyrir þvi, að þeir hafi bláberan 
skaða af veiðunum siðustu árin.

Nokkrar breytingar þykir nefndinni nauðsynlegt að gera við frv. Hún 
telur með öllu óþarft að banna veiðar smáhvelis, og vill þvi taka þau undan. 
Sjálfsagt er og, að hverjum sje heirpilt að drepa hval, sem fastur er á grynn- 
ingum eða í isum og hagnýta hann, svo sem gert hefir verið siðan land 
bygðist.

Meiri hluta nefndarinnar þykir rjettast, að lögin komi ekki i gildi fyrr 
en 1. okt. 1915, til þess að gera hvalveiðafjelögum þeim hægra fyrir að um- 
þófta sig, sem nú eru í landinu.

Nefndin ber þvi fram svofeldar

BREYTINGARTILLÖGUR:

2. gr. orðist svo:

Enginn má flytja á land hval nje neinar óunnar afurðir hvala, nema 
þeirra, er dauðir finnast, hlaupið hafa á grunn eða kviast i isum. Heimilt 
skal þó að drepa andarneQur, bnisur, böfrunga og önnur smáhveli, þau er al- 
menningur hefir hingað til veitt og hagnýtt sjer.

Við 6. gr. í stað: »1. janúar 1915« komi: 1. okt. 1915.

Neðri deild Alþingis, 31. júlí 1913.
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