
Nd. 389. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um friðun hreindýra.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson og Árni Jónsson.

I. V ið 1. gr. Greinin orðist svo:
Hreinar eru friðhelgir 1. jan. til 20. ágúst ár hvert. Á  öðrum  tím- 

um má veiða hreina að fengnu sjerstöku leyfi, sbr. 4. og 5. gr.
II. Á  eftir 1. gr. komi 5 nýjar greinar, svo h ljóðandi:

2. gr.

Ráðuneytið skipar menn til umsjónar með hreinum og hreina- 
veiðum, svo marga sem þörf álist, einn fyrir hvert tiltekið svæði.

3. gr.

Umsjónarmenn skulu gcra sjer far um að kynna sjer alt, er við 
kemur lifnaðarháttum og lífsskilyrðum hreina, viðhaldi hreinastofnsins — 
fjölgun eða fækkun og orsökum þess. Þeir skulu og hafa sjerstaka gæslu 
á, að lögum þessum sje hlýtt.

4. gr.

Umsjónarmönnum er heimilt að gefa leyfi til hreinaveiða, ef þeir 
álita það óbætt vegna viðhalds og þróunar hreinastofnsins. Ley fi sjeu 
skrifleg og gilda til einnar veiðiferðar aðeins. Á leyfið  skulu skráðar þær 
reglur og þau takmörk, sem veiðinni eru sett.

Fyrir veiðileyfi greiðist 50 kr. og auk þess 10 kr. fyrir hvert dýr, 
sem veitt er.

Umsjónarmaður getur sett sjerstakan mann til eftirlits m eð hverri 
veiðiför, að reglum veiðileyfis sje hlýtt. Leyfishafi kostar fö r hans, enda 
er honum skylt að aðstoða við veiðina.

5. gr.

Veið ileyfi gilda fyrir fullorðin dýr aðeins, og skal til tekið, hversu 
mörg dýr má veiða og hversu margt a f hvoru kyni. Þó má aldrei lejrfa 
að skjóta fleiri en eina kú á móti hverjum tveim  törfum.

Bann skal lagt v ið  að skjóta i hreindýrahópa.

6. gr.

Gjöld fyrir veiðileyfi og gjöld fyrir dýr, sem veidd eru samkvæmt 
veiðileyfi, renna í rfkissjóð.

II I . 2. gr., er verður 7. gr., orðist svo:
Fyrir hvert dýr, sem drepið er án leyfis, skal sá, er brotlegur 

verður, gjalda 100 kr. sekt. V ið  itrekun brots tvöfaldast sektin, alt að 400 kr.



IV. V ið 3. gr., er verður 8. gr. Fyrir orðin »í sveitarsjóð, þar sem brotið er 
fram ið« kom i: til umsjónarmanns þess umdæmis, er brot er fram ið í.

V. í. gr. verður 9. gr.


