
Nd. 655. Nefndarálit [43. mál]
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. og fengið umsagnir frá Búnaðarfélagi íslands og Finni
Guðmundssyni fuglafræðingi. Finnur Guðmundsson mætti auk þess á einn fund með
nefndinni. Búnaðarfélag íslands mælir með samþykkt frv., en Finnur Guðmundsson
leggst gegn því og telur ekki æskilegt að breytingar verði gerðar á veiðitíma rjúp-
unnar að sinni. Álitsgerð hans er birt sem fylgiskjal með þessu nefndaráliti.

Nýhafin er heildarendurskoðun á lögum nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fugla-
friðun. Þá er í gildandi lögum ákvæði (13. gr.) sem heimilar menntamálaráðuneyt-
inu að auka friðun einstakra fuglategunda, ef nauðsyn krefur. Með hliðsjón af
framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 2. maí 1977.

Ingvar Gíslason,
form.

Gunnlaugur Finnsson.

Sigurlaug Bjarnadóttir,
fundaskr.

Magnús T. Ólafsson.
Ey. Kon. Jónsson.

Svava Jakobsdóttir,
frsm.

Ellert B. Schram.

Fylgiskjal.

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN íSLANDS
(Náttúrugripasafnið)
REYKJAVÍK

25. nóvember 1976.

Hæstvirt menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefur óskað umsagnar minnar
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun,
43. mál. ..

t frv. þessu er lagt til, að veiðitíma rjúpu verði breytt á þann veg, að hann
verði framvegis frá 15. nóv. til 22. jan. í stað 15. okt. til 22. des. eins og kveðið er
á i lögunum frá 1966. Í greinargerð með frv. færir flm., Jónas Árnason, þau rök fyrir
nauðsyn þessarar breytingar á. gildandi lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun, að
"rjúpnaungar hafi fæstir náð fullum vexti þegar. á þá hefst skothríð lögum sam-
kvæmt hinn 15. október ár hvert". Enn fremur segir flm. að hann heyri líka á
hverju hausti dæmi þess, að ungahópar séu ekki enn flognir til fjalla þegar veiði-
tíminn hefst.



Það skal þegar tekið fram, að þessi rök flm. fá ekki staðist. Rjúpuungar hafa
náð fullum þroska fyrir 1. okt. og eru þá oft jafnvel þyngri en gamlir fuglar. Fjöl-
skyldubönd taka að leysast upp í lok ágústmánaðar og taka þá gamlir fuglar að
yfirgefa ungana og leita til fjalla .. Jafnframt því taka ungahóparnir að riðlast og
blandast saman og um miðjan september er meginhluti rjúpnastofnsins, bæði ungar
og fullorðnir fuglar, kominn til fjalla. Og það sem eftir er af rjúpum í byggð hinn
1. okt. er svo hverfandi lítið, að það skiptir engu máli í þessu sambandi. Þegar mjög
lítið eða jafnvel ekkert hefur snjóað í fjöll fyrir 1. okt., getur það þó hent sig, að
svolítill slæðingur af rjúpu haldi sig enn á láglendi og þá einkum í úfrium hraunum,
kjarrlendi eða í grennd við mannabústaði, þar sem hún er óhultari fyrir fálkanum.
En þetta er, eins og áður sagði, aðeins hverfandi lítill hluti heildarstofnsins.

Hitt er svo annað mál, að breyting sú, sem flm. leggur til, að gerð verði á
veiðitíma rjúpunnar, mundi sennilega rýra rjúpnaaflann að einhverju leyti. Eftir
15. nóv. er dagur orðinn mjög stuttur og auk þessa allra veðra von. Skilyrði til
rjúpnaveiða hafa því versnað til muna, en það mundi sennilega draga nokkuð úr
veiðifengnum. En þá vaknar sú spurning, hvort slíkt sé nauðsynlegt eða æskilegt.
Þessu er ekki auðsvarað, en hitt tel ég mig geta fullyrt, að engin hætta sé á þVÍ,
að rjúpunni verði útrýmt, þótt veiðitíminn verði óbreyttur enn um sinn. Mér virðist
eðlilegast, að breytingar á veiðitíma rjúpu Og raunar fleiri fuglategunda verði teknar
til gaumgæfiJegrar endurskoðunar þegar gildandi lög um fuglaveiðar og fuglafriðun
verða tekin til endurskoðunar i heild, en þess verður væntanlega ekki mjög langt að
biða.

Kjarni málsins er sá, hvort og hve mikil áhrif rjúpuaveiðar hafa á stærð Ís-
lenska rlúpnastofnsins. Með hliðsjón af þeirri þekkingu, sem nú er fyrir hendi, er
ekki unnt að slá neinu föstu um betta, þótt enginn vafi geti leikið á því. að veiðar
geti orðið svo miklar. að þær geti haft úrslitaáhrif á stærð stofnsins. Slíkt á við
um alla dýrastofna, jafnvel þorskinn og síldina i sjónum. En til þess að slíkra
áhrifa gæti þarf gífurlega mikla veiðisókn. sem kostar óhemjumikið fjármagn. En
víkjum nú aftur að riúpunni. Ég hef alltaf haldið þvi fram, bæði f ræðu og riti,
að ef íslendingar veiddu nógu mikið af rjúpu, þá mundu hinar alkunnu stofnsveif1ur
hverfa. þ. e. a. s. hámörk og lágmörk. sem hingað til hafa skipst á, mundu hverfa,
en i stað þess mundi koma jöfn og árviss veiði, sem mundi nægja eftirspurn innan-
lands

Með bréfi þessu læt ég fylgja 2 Hnurit. sem sýna stærð rjúpnastofnstns (fjölda
varppara) á 2 athugunasvæðum (Birnincsstððnm í Laxárdal, S.-þing., og Kvískerjum
i Öræfum) á árunum 1963--Hl74 (tölur fyrir 1975 Og 1976 eru ekki enn fyrir hendi).
Siðan 1920 hefur stofninn verið í hámark! um miðbik hvers áratuas Og 3 siðustu
hámörkln hafa verið á árinu þegar ártalið endar á fl 0946. 1956, 1966). Siðasta há-
markið (1966) kemur greinilega fram á meðfylgjandi Ifnuritum. Siðan fellur stofn-
inn niður i lágmark á þessum umræddn svæðum. en linuritin sýna einnig, að vöxtur
stofnsins eftir lágmörkin nú hefur verið miklu hægari og minni en verið hefur
fvrir síðustu fl hámörk. Orsakir þessa fráviks frá beirrí meginreglu um hámörk Og
lázmörk, sem staðist hefur óbögguð frá hví H120. brátt fyrir vaxandi veiðisókn á
bessu 50 ára tímabilt, geta verið 'mar/tar ol!, torskvrðar. En í þvi sambandi ber að
hafa f huga, að náttúrufyrirbæri á borð við stofnsveiflur rjúpurmar eru sjaldan án
undantekninga. Hins vegar er það ekki nema eðlilegt, að menn telji ofveiðar eðli-
legustu skýringuna á þessu fyrirbæri. Ég viI heldur ekki fortaka með öJIu, að svo
geti verið. en tel það bó fremur ólíklest. Fræðileea séð Og með tilliti til þeirra rann-
sókna á lífsháttum rjúnunnar, sem hér hafa staðið óslitið siðan 1963, tel ég æski-
legt. að ekki verði gerðar neinar breytingar á veiðitíma rjúpunnar að sinni. Það
er líka nægur timi til stefnu, ef grípa þarf í taumana til bess að draga úr r iúrma-
veiði. Til þess þarf ekki einu sinni lazabrevtingu, hví að í 13. gr. laga nr. :l3/19fl6.
um fuglaveiðar og fuglafriðun, el' kveðið svo á. að hlutaðeigandi ráðuneyti (í þessu
tilviki menntamálaráðuneytið) geti ákveðið að auka friðun einstakra fuglategunda.
Þetta ákvæði var tekið upp Í lögin svo að hægt væri fyrirvaralaust og án þess að



til kasta Alþingis þyrfti að koma að grípa í taumana, ef brýna nauðsyn bæri til.
En slík nauðsyn er að mínu mati ekki fyrir hendi að því er rjúpuna varðar, að
minnsta kosti ekki eins og sakir standa, hvað sem síðar kann að verða.

Til fróðleiks læt ég fylgja bréfi þessu yfirlit yfir fjölda útfluttra rjúpna 1864-
1949.

Ég hafði satt að segja gert mér vonir um, að hæstvirt Alþingi þyrfti ekki framar
að verja miklu af dýrmætum tíma sínum í deilur um rjúpuna, en svo er Jónasi
heitnum Hallgrímssyni (og nafna hans Árnasyni) fyrir að þakka, að þær vonir virðast
ekki ætla að rætast.

Virðingarfyllst,

Finnur Guðmundsson.

Menntamálanefnd
neðri deildar Alþingis,
Alþingi,
Reykjavik.


