
til laga um friðun r júpna.

(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1. gr.
Rjúpur, er sam kvæm t h inum  a lm ennu friðunarlögum  nr. 59 frá 1913 

verða alfriðaðar árið 1922, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúa r  1922.

2. gr.
Fvrir hverja rjúpu skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er 

tvöfaldast við ítrekun brotsins. Með mál, er rísa út af b ro tum  gegn lögum 
þessum, skal farið sem með a lm enn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlasl þegar gildi.

33. Frumvarp



A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

I linn  26. nóvem ber 1(J20 gal Hans hátign konungurinn , sam kvæm t til- 
lögum dóms- og k irk jum álaráðherrans, út bráðabirgðalög þau, sem prentuð eru 
sem fylgiskjal við frum varp  þetta, og er í forsendum  laganna getið ástæðna 
þeirra, er þau byggjast á. F rum varp  þetta er þvi lagt fyrir Alþingi sam kvæm t 
23. gr. stjórnarskrárinnar.

Fylglskjal.
Bráðabirgdalög

um

lriðun rjápua.

Vjer Cristian hinn Tínndi af guðs náð konungur íslands og D anm erkur, 
Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láen- 
borg og Aldinborg,

Gjörum kunnugi-. Vor dóm s- og k irk jum álaráðherra  hefir þegnlega tjáð 
Oss, að r júpu r  hafi íallið siðastliðinn vetur sakir áfreða, og að þær sjeu nú 
svo fáar að varla komi fyrir að r júpa sjáist. Telur  ráðherrann  þvi nauðsynlegt, 
þarsem  aðalveiðitíminn fer í hönd, nú  þegar að ákveða sjerstaka friðun 
rjúpunnar, og verðum  Vjer því að telja b r )n a  nauðsyn að gefa út bráða- 
birgðalög, sam kvæ m t 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. jún í  1915, um friðun 
rjúpna.

Þvi b jóðum  Vjer svo og skipum :

1. gr.
Rjúpur, er sam kvæ m l h inum  a lm ennu friðunarlögum  nr. 59 frá 1913 

verða alfriðaðar árið 1922, skulu einnig vera alfriðaðar til 1. janúar  1922.

2. gr.
Fyrir hverja r júpu  skal sá, er brotlegur verður, gjalda 10 kr. sekt, er 

tvöfaldast við ítrekun brotsins. Með mál, er risa út af b ro tum  gegn lögum 
þessum, skal farið sem með a lm enn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Eflir þessu eiga allir h lutaðeigendur sjer að hegða.

Gefið á Amalíuborg, 26. nóvem ber 1920.

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
Cristian B .

(L. S.). _______________
Jón Magnússon.


