
Nd. 637. M'eíndarálit

um frumvarp til laga um friðun fugla og eggja (þingskj. 241).

Nefndin hefir athugað frumv. þetta, sem komið er frá efri deild, og ræður 
þingdeildinni tii að samþykkja það með nokkrum breytingum.

í 1. gr. trv. eru taldir þeir fuglar, er alfriðaðir skulu vera, en þar þykir 
nefndinni vanta nokkrar fuglategundir, er rjett sje að taka með.

Erni þyki nefndinni ekki rjett að ófriða með öllu, einkum sakir þess, að 
fugl þessi er orðinn afar-fátiður hjer i landi, eða gjöreyddur að kalla má. Úr 
því að háttv. efri deild vill friða arnaregg, þykir ósamræmi að friða þá ekki 
fuglinn sjálfan. Á hitt er að lita, að örnin gerir stundum skaða, og því ekki 
rjett að alfriða hann til langframa, heldur aðeins að reisa skorður við því, að 
honum sje gjöreytt. Vill því nefndin ráða til að friða örn um fimm ára tíma, 
en siðan sje hann ófriðaður. Má þá síðar friða hann að nýju, ef vert þykir.

Friðunartíma rjúpna vill nefndin stytta frá því sem er í frumv., en hafa 
þær f þess stað alfriðaðar 5. hvert ár.

Nefndin ber fram svofeldar

BREYT1NGARTILLÖGUR:

1. Við 1. gr. Á eftir tölulið 18. komi þessir liðir:
19. Keldusvin. 20. Heiðlóur. 21. Tjaldar.
23. Vepjur.

Liðatalan breytist samkvæmt þvi.
2. •— 2. — Orðið »Ernir« falli burt.
3. — 3. — Liðurinn a. orðist svo:

22. Stelkar.

a. Rjúpur alfriðaðar á tímabilinu frá 1. febrúar til 20. september, 
g auk þess alt árið 1915 og úr þvi 5. hvert ár.

4. — 3. — Liðurinn d. orðist svo:
d. Allar fuglategundir, sem hjer hafa ekki verið taldar, nema 

friðaðar sjeu með sjerstökum lögum, skulu vera friðaðar frá 
1. apríl til 1. ágúst.

5. — 3. — Aítan við greinina bætist nýr liður svo hljóðandi:
e. Ernir skulu friðaðir 5 ár frá því lög þessi koma i gildi, en 

síðan ófriðaðir og teljist undir 2. gr.



6. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist:
Brot gegn 3. gr. e., varðar 25 króna sektum.

7. 5. grein frumvarpsins orðist svo:
Egg þeirra fugla, sem taldir eru í 1. gr. skulu friðuð vera, nema kriuegg. 

Ennfremur skulu ijúpnaegg og arnaregg vera friðuð.

Neðri deild Alþingis, 27. ágúst 1913.
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