
Hd. 102. Frnm varp

til laga um  hvalveiðar.

Flutningsm .: Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Allir skíðishvalir nem a h refnur skulu  friðaðir fyrir skotum  hvarvetna 

i landhelgi, svo fyrir land u tan  sem  á flóum  og fjörðum  inni árið um  kring, 
□ema í isvök sjeu eða fastir á grynningum  eða ham laðir á annan  hátt þvilíkan. 
Reka m á hvali á land og drepa, ef það er gert m eð handsku tlum  eða lag- 
vopnum , en eigi m eð skotum , og skal þess þá ávalt gætt, að eigi sje síldveiði 
eða veiðarfæ rum  spilt.

Sýslunefndum  skal þó heim ilt að banna m eð sam þyktum  hrefnu- 
veiðar í landhelgi, hverri á sinu sviði, enda staðfesti a tv innum álaráðherra  
sam þyktina.

2. gr.
B annað er að hafa hvalveiðastöðvar á landi og flotstöðvar i landhelgi, 

sem  og að flytja hval i land  til hagnýtingar, nem a hann  sje d au ð u r fundinn, 
drep inn  m eð þeim  hætti, sem  heim ilt e r sam kv. 1. gr., eða til þess sje fengið 
sjerleyfi. Sjerleyfi veitir a tv innum álaráðherra , að fenginni um sögn stjórnar 
FiskiQelags íslands. Sjerleyfi skal bundið  við ákveðinn fjölda veiðiskipa og 
veitist eigi lengur en til 10 ára  i senn. Sjerleyfi geta islenskir rik isborgarar 
einir fengið og þeir, sem  sam a rje tta r njóta, enda hafi þeir verið búsettir í 
eitt á r  h jer á landi.

3. gr.
Sjerleyfí til hvalvinslu i landi skal bundið  þvi skilyrði, að hvalurinn 

sje að fullu hagnýttur.
E nnfrem ur skal greiða árgjald af bverju hvalveiðaskipi, eigi m inna 

en 500 krónur.
F rekari skilyrði getur a tv innum álaráðherra  sett, eftir þvi sem  ástæða 

þykir til.

4. gr.
Brot gegn lögum  þessum  varða sektum , frá 1000—10000 kr., e r renna 

i rikissjóð. Svo skulu  og veiðarfæri og afli upptæ k, þegar um  ólöglega veiði 
eða hagnýting er að ræða, og ren n u r andvirðið einnig i ríkissjóð.

5. gr.
Lög þessi cðlast gildi 1. jan ú ar 1928. Jafn fram t eru ú r gildi num in  

lög nr. 44, 13. nóv. 1903, og lög nr. 18, 4. jú n í 1924.



G r e i n a r g e r ð .

Frv. um þetta efni var borið fram á Alþingi 1925 og er flutt nú eins og 
það var samþykt þá i neðri deild. Um ástæðnr vfsast til Alþt. A. 1925, þskj. 
165 og 221.


