
Gd. 36. Frumvarp

til laga um breyling á lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886.

. Flutnm.: Guðmundur ólafsson.

1- gr-
Á  eflir 2. m álslið 1. gr. laganna kom i tveir nýir m álsliðir, svo hljóðandi: 

Þó  skai veiðitim inn ávait vera hinn sami fy rir alla iaxveiði, hvort sem er um 
net eða aðrar veið ivjelar, ádrátt eða stangarveiði að ræða. Veiðitim inn skai aldrei 
byrja fyr en 1. júní ár hvert.

í stað orðanna í 3. m álsiið sömu greinar »86  stundir á viku . . . .  á 
mánudögumc kom i : 60 stundir á viku hverri, eða frá kl. 6 e. b. á föstudögum 
tii kl. 6 f. h. á mánudögum.

Aftan við  sama m álslið kom i nýr m álsliður svo h ljó ð a n d i: Pessi ákvæði 
ná þó eigi til stangarveiði.

2. gr.

a. Aftan við  1. málsgrein 2. greinar laganna bæ tist: Um  á, er rennur i kvisl- 
um, gild ir h ið sama.



b. Aðra málsgr. 2. gr. Iaganna skal orða svo : Nú vilja  menn leggja net, setja 

garða eða veið ivjel út frá báðum löndum, og skal þá svo leggja, að ávalt 

sje 100 metra bil eftir endilangri ánni m illi veið ivjela .

3. gr.

3. gr. laganna skal orða svo :
Eigi má leggja net eða veið iv je l úti fyrir ósamynnum i slöðuvatni eða 

sjó, þar sem lax gengur, svo að för bans sje h indruð, og eigi nær ósamynnum 
en í 200 metra íjarlægð, Ádráttarveiði má viðbafa  í ám. Þó  má ekki draga á 
nema á tímanum frá dagmálum til náttmála og ekki þann tíma, er lax er friðað- 
ur i viku hverri. Svo má og eigi draga á nær ósamynnum en í 250 metra fjar- 
lægð. Heim ilt er að veiða lax með stöng, en eigi með sting eða krók, skoti eða 
sprengingu. T il vísindalegra þarfa og til laxaklaks roá veiða lax á hverjum tima 

árs sem er. .

4. gr.

1 stað »9  þum lungar« á tveim  stöðum i 5. gr. laganna kom i: 23,5 cm. 
í stað »1V> þumlungura í niðurlagi greinarinnar kom i: 4 cm.

5. gr.

í stað orðanna »a lt  að 100 kr. sekt« í fyrri málsgr. 8. gr. laganna kom i: 

sektum 300— 1000 kr.

6. gr.

1 stað »am tm aðu r« í 7. gr. laganna kom i: atvinnu- og samgöngnmála-
ráðuneytið.

7. gr.

A  eftir orðinu »fó g e t i«  i fyrri málsgr. 8. gr. laganna kom i: eða hreppstjóri.

8. gr.

í  stað »am tm aðu r« í 9. gr. laganna kom i: atvinnu- og samgöngum ála-
ráðuneytið.

9. gr.

10. gr. laganna orðist svo:
Heim ilt er sýslunefnd að banna kistuveiði í ám að við lögðum  sömu 

sektum og viðurlögum  sem segir i 8. gr.

10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.

Þegar lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal færa texta þeirra inn i
meginmál laga nr. 5, 19. febr. 1886, og gefa þau út svo breytt.



Sama rjett sem bæjarstjórnin hefir og landsstjóm in, svo frem i ríkissjóður stend- 

nr í ábyrgð fy rir  láni.

G r e i n a r g e r ð .

Frum varp þetta var borið  fram  í neðri deild A lþingis í fyrra  vetur, en i 

varð ekki útrætt þá. Það er að mestu leyti óbreytt nú og visast til greinargerðar- | 
innar að fyrra  frum varpinu að öðru leyti en þvi, sem á eftir fer.

Mesta nauðsynjam álið fy rir verka lýð inn  í bæjunum er að fá hollar og ó- i 

dýrar ibúðir með þægindum nútimans, i stað hinna ljelegu og dýru húsakynna, : 
sem alþýðan verður nú að hafast v ið  i. E ins og efnum fjöldans er háttað, mun ' 
það seint takast og erfitt vera að koma skipulagi á þau mál, nema h ið opinbera, 

rík i og bæ jarfjelög, gangist fy r ir  þvi og veiti aðstoð sina, á svipaðan hátt og gert i 
er v iðast hvar annarsstaðar í menningarlöndum . Það er viðast viðurkend skylda 
bæ jarfjelaganna að sjá um, að húsnæði í bænum sje sómasamlegt og hjálpa þeim 
stjettum, sem verst eru staddar, til þess að fá viðunandi húsakynni. En engu sið- 
ur er þetta m ik ilsvert fy rir  alt þ jóðfje lagið  í heild og taka rikin þv í venjulega j  

nokkurn hluta kostnaðarins á sig. E ftir að hið opinbera hefir lagt eins m ikið i j  

sölurnar fy rir  viðreisn sveitanna, ræktun þeirra og nýbyggingar, eins og gert hefir 
verið  á siðustu þingum og ætlast er til að gert verði á þessu þingi, verður erfitt 
að mæla í gegn hinni almennu kröfu alþýðunnar í bæjunum um opinbera aðstoð til 

þess að kom a upp heilnæmum og ódýrum  verkamannabústöðum . Kostnaður sá, 
sem ætlast er til að rík i og bæ jarsjóðir hafi af þessum byggingum , er lítill i sam- 

anburði v ið  þau feikna áhrif, sem þær mundu hafa á vellíðan og heilbrigði I 
alþýðunnar.

Bæjarstjórn R eyk javíku r hefir nýlega látið fram fara húsnæðisrannsókn í 
bænum. Endanlegar skýrslur eru enn ekki tilbúnar, en þó má sjá a f þeim gögnum, 
sem fyrir liggja, að húsnæði verkalýðsins er yfirleitt bæði ljelegt, óheilnæmt og 
dýrt og vantar fLestöll þau þægindi, sem bæirnir hafa veitt öðrum stjettum.

Sam kvæm t upplýsingum, sem fengnar eru úr þessum skýrslum, skiftast 

ibúðirnar í bænum þannig:
4 herbergi

1 herbergi 2 herbergi 3 herbergi og fleiri Samtals

Án e ld h ú s s ......................... 452 147 29 18 646
M eð aðgangi að eldhúsi . 269 416 67 18 770
Með e ld h ú s i ...................... 369 855 860 1120 3204

Samtals 1090 1418 956 1156 4620
A f frekari upplýsingum um ibúðir þessar má geta, að a f þeim eru:

í  kjallara .• ■ •  •  • •  • 843
Undir súð . 929

Á  hæð . > . 2848 ■

Samtals 4620

Þ v í m iður eru skýrslur enn ekki tilbúnar um þjettbýlið i íbúðunum, en 
þar kem ur fram , að yfirle ilt er flest fó lk ið  í minstu íbúðunum, og þær eru að 
öllu leyti verst úr garði gerðar. A f þessu litla y fir lili sjest þó, að af um 4600


