
Ed. 22. Frumvarp til laga [22. mál]
um fuglaveiðar og fuglafriðun.

(Lagt fyrir Alþingi á 102. löggjafarþingi 1979.)

I. KAFLI
Um veiðirétt og stjórn friðunar- og veiðímála.

1. gr.
Með fuglaveiðum er i lögum þessum átt við þann verknað, er felst i þvi að hand-

sama eða drepa villta fugla. Þar sem rætt er um rétt til fuglaveiða i lögunum, er
þó einnig átt við rétt til eggjatöku.

2. gr.
1. Landeiganda einum eru heimilar fuglaveiðar og ráðstöfunarréttur þeirra i

landareign sinni, nema lög mæli öðruvísi fyrir.
2. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá ábúðinni réttur til fuglaveiða, nema

öðruvísi semjist og ráðherra samþykki.
3. Eigi má skilja rétt til fuglaveiða að nokkru eða öllu leyti við landareign fyrir

fullt og allt. En leyfilegt skal að skilja rétt til fuglaveiða við landareign um
tiltekið tímabil, er eigi má vera lengra en 10 ár í senn.

3. gr.
1. Nú er landareign í óskiptri sameign, og eru þá landeigendum öllum fuglaveiðar

jafnheimilar i þeirri landareign í réttu hlutfalli við afnotarétt lands, nema
samkomulag verði um aðra skipan.

2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða
eignar, og á þá hver sameigandi fuglaveiðar á og fyrir sinum landshluta eða
afnotasvæði, nema samkomulag hafi orðið um aðra lögmæta skipan.

4. gr.
1. A landi skulu fuglaveiðum ráða rétt landamerki jarðar hverrar.
2. Nú skilur á eða lækur landareignir, og á þá hver fuglaveiðar í miðjan farveg.
3. Nú liggur landareign að sjó, og á þá landeigandi fuglaveiðar á haf út, 115 m

frá stórstraumsfjörumáli, og eru það netlög hans. Ef firðir, vogar eða sund,
sem eigi eru 230 m á breidd, skipta landareignum, þá á hver landeigandi fugla-
veiðar út á miðjan fjörðinn, voginn eða sundið.

4. Nú liggur landareign að stöðuvatni, og á þá landeigandi fuglaveiðar 115 m út
frá bakka þess (netlög), og skal jafnan miða við lágflæði i vatni. Ef stöðuvatn
er merkivatn og er eigi 230 m á breidd, þá skal miðlína þess ráða fuglaveiðum.

5. Nú liggja eyjar, hólmar eða sker í sjó eða stöðuvötnum undir landareign, og
fylgja þeim þá netlög sem áður segir.

5. gr.
1. Landeigendum, sem land eiga að stöðuvatni, eru einum heimilar fuglaveiðar

i almenningi vatnsins, og eru þær þeim öllum jafnheimilar. Sé forn venja til
þess, að réttur til fuglaveiða í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða til-
teknum landareignum, skal sú venja gilda eftirleiðis.
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2. Öllum íslenskum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar í afréttum og almenn-
ingum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað eignarrétt sinn til
þeirra.

3. Öllum íslenskum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar í íslenskri landhelgi
utan netlaga lögbýla. Landhelgi er talin i lögum þessum með sama hætti og í
6. gr. laga nr. 82/1969.

6. gr.
Fastráðnum starfsmönnum við dýrafræðideild Náttúrufræðistofnunar Íslands

skal heimilt að veiða fugla og safna eggjum handa stofnuninni, hvar sem er, og án
þess að endurgjald komi fyrir, enda geri þeir landeiganda viðvart fyrirfram og sýni
skilríki sín, verði því við komið.

7. gr.
1. Menntamálaráðuneytið hefur yfirumsjón allra mála er varða fuglaveiðar og

fuglafriðun.
2. Til aðstoðar ráðuneytinu um stjórn þeirra er fuglafriðunarnefnd. Menntamála-

ráðuneytið skipar nefndina til fjögurra ára í senn og skal hún skipuð 5 mönn-
um. Einn nefndarmanna skal skipaður samkvæmt tilnefningu Hins íslenska
náttúrufræðifélags, annar samkvæmt tilnefningu Fuglaverndarfélags Islands,
þriðji samkvæmt tilnefningu dýrafræðideildar Náttúrufræðistofnunar Íslands,
fjórði samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Íslands, en einn skal skipaður án
tilnefningar. Menntamálaráðuneytið skipar formann nefndarinnar.

3. Tillagna fuglafriðunarnefndar skal leitað við setningu reglugerða og annarra
ákvæða um fuglaveiðar og fuglafriðun. Nefndin gerir tillögur til ráðuneytisins
um hvað eina, er hún telur ástæðu til, í sambandi við þau mál.

4. Ísland er aðili að alþjóða-fuglaverndarráðinu (The International Council for
Bird Preservation), og skal fuglafriðunarnefnd koma fram fyrir Íslands hönd
í þeim samtökum.

5. Fuglafriðunarnefnd fær þóknun fyrir störf sín, eftir því sem ráðuneytið ákveður,
og útlagðan kostnað fær nefndin greiddan úr ríkissjóði eftir reikningi, er ráðu-
neytið samþykkir.

II. KAFLI
Friðunarákvæði og veiðitímar.

8. gr.
1. A íslandi skulu allar villtar fuglategundir, að undanskildum þeim tegundum,

er taldar eru í 2. málsgr., vera friðaðar allt árið.
2. A eftirgreindum árstímum skal heimilt að veiða þær tegundir, sem hér eru

taldar:
a. Allt árið: kjói, svartbakur, sílamáfur, silfurmáfur, hrafn.
b. Frá 1. september til 19. maí: álka, langvía, stuttnefja, teista, lundi.
c. Frá 1. september til 1. mars: súla, dílaskarfur, toppskarfur, fýll, skúmur,

hvítmáfur, bjartmáfur, hettumáfur, rita.
d. Frá 1. september til 22. desember: grágæs, heiðagæs, blesgæs, helsingi,

stokkönd, grafönd, urtönd, rauðhöfðaönd, duggönd, skúfönd, hávella, toppönd.
c. Frá 15. október til 22. desember: rjúpa.

3. Friðun sú, sem fólgin er í ákvæðum 1. og 2. málsgr., tekur einnig til eggja
og hreiðra þeirra fugla, sem njóta algerrar eða tímabundinnar friðunar, n.ema
öðruvisi sé ákveðið i lögum þessum.
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9. gr.
1. Frá 15. april til 14. júlí ár hvert eru öll skot bönnuð nær friðlýstu æðarvarpi

en 2 km, nema brýna nauðsyn beri til. Á sama tíma má eigi án leyfis varp-
eigenda leggja net nær friðlýstu æðarvarpi en 14 km frá stórstraumsfjörumáli.

2. Lögreglustjórar skulu ár hvert á manntalsþingum. ótilkvaddir og ókeypis, frið-
lýsa öll æðarvörp í lögsagnarumdæmum sínum.

3. Nú vill einhver koma á fót æðarvarpi í landareign ábúðarjarðar sinnar, og skal
hann þ'" senda lögreglustjóra skriflega yfirlýsingu um það. Skal þar skýrt frá
legu varplandsins, afstöðu þess, ummerkjum og útbúnaði. Skýrslu þessari fylgi
vottorð tveggja áreiðanlegra og óvilhallra manna, er kunnugir séu staðháttum,
um að hún sé rétt og þeir telji landið vænlegt til æðarvarps. Síðan friðlýsir lög-
reglustjóri varplandið ókeypis á næsta manntalsþingi.

10. gr.
1. Á takmörkuðum svæðum, þar sem veiði, eggja- eða ungataka þeirra sjófugla,

sem taldir eru í 2. málsgr. 8. gr., en þeir eru súla, dílaskarfur, toppskarfur,
fýll, skúmur, hvitmáfur, rita, álka, langvía, stuttnefja, teista og lundi, hefur
talist eða telst til hlunninda, skulu friðunarákvæði laga þessara ekki vera til
fyrirstöðu því, að nytja megi þau hlunnindi eftirleiðis. Óheimilt skal þó að
skjóta umræddar tegundir á þeim tíma, er þær eru friðaðar samkvæmt lögum
þessum, og aldrei má skjóta fugl í fuglabjörgum.

2. Í Mývatnssveit og á öðrum takmörkuðum svæðum, þar sem andavarp er mikið
(þar með talið æðarvarp), skal, þrátt fyrir ákvæði 8. gr., leyfilegt að taka andar-
egg (og æðaregg), en við eggjatökuna skal þeirri reglu fylgt, að ávallt séu skilin
eftir minnst 4 egg í hreiðri hverju. Undanþága þessi til eggjatöku tekur þó ekki
til skeiðandar. skutulandar, hrafnsandar, hávellu og straumandar. Egg, sem
tekin eru samkvæmt ákvæðum 10. gr., 2. tl., má hvorki bjóða til sölu, selja né
kaupa, nema til útungunar.

3. Í kríu- og hettumáfsvörpum skal heimilt að taka egg þessara fugla, þrátt fyrir
friðunarákvæði 8. gr., en þó aldrei nema fyrsta varp.

11. gr.
I, Nú valda fuglar verulegu tjóni í ræktuðu landi, veiðivötnum og ám, fiskiræktar-

stöðvum, varplöndum eða á öðrum hliðstæðum nytjum, og eru þá friðunar-
ákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu því, að ráðuneytið geti, að fengnum til-
lögum fuglafriðunarnefndar, veitt einstökum handhöfum fuglaveiðiréttar tíma-
bundið leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tíma árs sem er. Undanþáguheimild
þessi tekur þó eigi til sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, fálka og snæuglu.

2. Þar sem grágæsir valda miklum og almennum spjöllum á nytjagróðri, getur
ráðuneytið, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt hreppstjórum fyrir
hönd veiðiréttarhafa i umdæmum sinum undanþágu frá friðunarákvæðum laga
þessara, að því er veiði grágæsa varðar. Þá skal og taka grágæsareggja heimil,
þrátt fyrir ákvæði 8. gr., án þess að sækja þurfi um leyfi til eggjatökunnar. ÞÓ
skal ávallt skilja eftir í hreiðri eigi færri en tvö egg.

3. Fugla þá, sem veiddir eru, og egg, sem tekin eru samkvæmt undanþáguheimild-
um þeim, sem felast í 1. og 2. málsgrein, má hvorki bjóða til sölu, selja né
kaupa.

12. gr.
1. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt einstakling-

um undanþágu frá friðunarákvæðum 8., 9. og 10. gr. til að safna fuglum, eggjum
og hreiðrum til vísindalegra þarfa eða í þágu opinberra almenníngssafna, svo
og vegna útungunar og eldis tiltekinna tegunda.
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2. Ef nauðsyn krefur og sérstaklega stendur á, getur deildarstjóri dýrafræðideildar
Náttúrufræðistofnunar Íslands veitt einstaklingum heimild til að safna friðuðum
fuglum handa safninu, svo og eggjum þeirra, innan takmarka þess leyfis, er
hann hefur hlotið samkvæmt heimild 1. málsgreinar.

13. gr.
1. Ef nauðsyn krefur og fuglafriðunarnefnd leggur til, getur ráðuneytið veitt undan-

þágu frá friðunarákvæðum 8. gr. Slíkar undanþágur má takmarka við tiltekin
svæði.

2. A sama hátt má auka friðun einstakra fuglategunda eða alfriða þær og má
takmarka slík ákvæði við tiltekin svæði.

14. gr.
Friðunarákvæði þau, sem felast í lögum þessum, skulu gilda hvarvetna á Íslandi,

svo og innan íslenskrar landhelgi á hafinu kringum Ísland.

III. KAFLI
Um fuglaveiðasamþykktir.

15. gr.
Sýslunefndum veitist heimild til, hverri í sínu héraði, að gera samþykktir um

nytjun þeirra hlunninda, er um ræðir í 10. gr., á þann hátt og með þeim skilyrðum,
sem fyrir er mælt í lögum þessum.

16. gr.
1. Þá er sýslunefnd hefur gert frumvarp til samþykktar samkv. 15. gr., skal oddviti

hennar kveðja til fundar alla þá héraðsbúa, er hagsmuna hafa að gæta í sam-
bandi við hlunnindi þau, er um ræðir i 10. gr. Oddviti stýrir fundinum eða sá
maður, er hann kveður til þess.

2. A fundinum. leggur fundarstjóri fram frumvarp það til samþykktar, er sýslu-
nefnd hefur gert. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni með %
greiddra atkvæða, sendir sýslumaður það ráðuneytinu til staðfestingar, og er
þá öllum, er boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast aðilar að samþykktinni.
Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri á því efnisbreytingar, ef sýslu-
nefnd fellst á þær. En ef sýslunefnd vill ekki fallast á breytingartillögur, er
fundurinn gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundur þá á frumvarpið
óbreytt að efni með % greiddra atkvæða, fer um það sem fyrr segir.

3. Nú er gerð samþykkt, eins og að framan er mælt, og send ráðuneytinu til stað-
festingar, og virðist ráðuneytinu hún brjóta í bág við lög eða grundvallarreglur
laga eða réttinda manna, og er samþykktin þá endursend án staðfestingar,
ásamt synjunarástæðum ráðuneytisins. Að öðrum kosti staðfestir ráðuneytið
samþykktina, skipar fyrir um birtingu hennar og tiltekur, hvenær hún skuli
öðlast gildi.

4. Staðfestri samþykkt má breyta á sama hátt og til hennar var stofnað.

17. gr.
1. Í samþykkt skal ákveða um eftirlit, er nauðsynlegt þykir til þess, að ákvæða

hennar sé gætt, og hvernig kostnað við það skuli greiða.
2. Fyrir brot á löggiltri samþykkt má ákveða sektir, allt að 100 000 krónum, er

renna í sýslusjóð. Mál, sem rísa út af téðum brotum, skulu rekin að hætti
opinberra mála.
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18. gr.
Þar sem rætt er um sýslunefnd, oddvita hennar og sýslusjóð i III. kafla laga

þessara, er einnig átt við bæjarstjórn, bæjarstjóra og bæjarsjóð, eftir því sem við á.

19. gr.
Fuglaveiðasamþykktir, sem gerðar hafa verið fyrir gildistöku þessara laga,

skulu ógildar, uns þær hafa verið staðfestar af ráðuneytinu að nýju.

IV. KAFLI
Um veiðitæki og veiðiaðferðir.

20. gr.
Við fuglaveiðar má eigi nota önnur skotvopn en þau, er skjóta má með fríhendis

frá öxl. Hlaupviðari haglabysaur en nr. 12 má eigi nota til fuglaveiða.
Eigi er heimilt að nota marghlaðnar eða sjálfhlaðnar haglabyssur, sem taka

fleiri en tvö skothylki, lengur en 10 ár frá gildistöku laga þessara.

21. gr.
1. Eigi má nota flugvélar, bifreiðar eða önnur vélknúin farartæki á landi til

fuglaveiða eða til að elta uppi eða reka fugla. Farartæki þessi má þó nota til
að flytja veiðimenn, veiðihunda og veiðitæki að og frá veiðistað.

2. Eigi má nota vélknúna báta til fuglaveiða á ósöltu vatni, og til fuglaveiða á sjó
má eigi nota vélknúna báta, sem ganga hraðar en 9 sjómílur á klukkustund.

22. gr.
1. Eigi má nota net til fuglaveiða i sjó eða vötnum.
2. Nú festast fuglar i netum, sem ætluð ern til annarra veiða (fisk- eða selveiða),

og ber þá að greiða þá úr netunum og sleppa þeim, ef þeir eru lifandi, þegar
netanna er vitjað. En fugla, sem finnast dauðir í slíkum netum, má hvorki
hirða né nýta á nokkurn hátt.

3. Eigi má nota net til fuglaveiða á landi. ÞÓ skal heimilt að veiða lunda i net, þar
sem lundagröftur stendur æðarvarpi fyrir þrifum. Þessa veiðiaðferð má þó
ekki stunda. nema verið sé yfir netunum og fuglinn hirtur lll' þeim jafnóðum
eða þeirra sé vitjað minnst tvisvar á dag. Heimilt skal að nota háfa til lunda-
og bjargfugla veiða.

23. gr.
Eftirtalin tæki eða útbúnað má eigi nota til fuglaveiða: fleka (snörufleka),

stingi eða króka (gogga), öngla, boga, gildrur, blys eða annan ljósaútbúnað, svo
og allar aðrar fastar veiðivélar, þótt hér hafi ekki verið taldar.

24. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 22. og 23. gr. getur ráðuneytið - að fengnum tillögum fugla-

friðunarnefndar -- veitt undanþágu til að nota net og aðrar fastar veiðivélar i sam-
bandi við eyðingu tiltekinna tegunda, svo sem svartbaks og hrafns, eða vegna rann-
sókna.

25. gr.
Eigi má nota eitur til að tortíma fuglum. Að fengnum tillögum fuglafriðunar-

nefndar og að fengnu samþykki eiturefnanefndar getur ráðuneytið með reglugerð
veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, að því er varðar notkun eiturs eða
svæfandi lyfja, i sambandi við eyðingu tiltekinna tegunda, svo sem svartbaks og
hrafns. Þá getur ráðuneytið á sama hátt veitt einstaklingum undanþágu til notkunar
þessara efna við rannsóknir.
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26. gr.
Skipum og bátum skal óheimilt að þeyta eimflautur að óþörfu Í grennd við

fuglabjörg.

27. gr.
1. Forðast skal að trufla fugla, sem friðunar njóta samkvæmt lögum þessum, við

hreiður, svo að skaði geti hlotist af á eggjum þeirra eða ungum.
2. Um mynda- og kvikmyndatökur af sjaldgæfum fuglum, svo sem örnum, fálkum,

snæuglum og haftyrðlum, við hreiður þeirra skulu sett sérákvæði i reglugerð.

28. gr.
1. Náttúrufræðistofnun íslands hefur ein heimild til að láta merkja villta fugla

á Íslandi í visindalegum tilgangi, og getur stofnunin veitt einstaklingum leyfi
til að veiða fugla í net eða gildrur til merkinga. Má slíkt leyfi jafnt ná til
friðaðra fugla sem ófriðaðra. Til merkinganna má eigi nota önnur merki en
þau, er stofnunin lætur í té.

2. Hverjum þeim, sem finnur eða handsamar merktan fugl, ber að senda merkið,
hvort sem það er Íslenskt eða útlent, til Náttúrufræðistofnunar íslands, ásamt
nánari upplýsingum um fundinn.

V. KAFLI
Um inn- og útflutning, kaup og sölu fugla.

29. gr.
Fugla, sem eru alfriðaðir samkvæmt lögum þessum, má eigi bjóða til sölu,

selja, kaupa, gefa eða þiggja að gjöf. Gildir þetta jafnt um lifandi fugla og dauða,
ef þeir hafa verið deyddir eða þeim hefur verið náð á ólöglegan hátt, svo og einstaka
hluta þeirra.

30. gr.
Ráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að fugla, sem samkvæmt

lögum þessum eru friðaðir tiltekna tíma árs, megi eigi bjóða til sölu, selja, kaupa,
gefa eða þiggja að gjöf fyrr en daginn eftir að veiðitimi þeirra hefst, og eigi lengur
en i 14 daga, eftir að honum lýkur. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til fugla.
sem hafa verið auðkenndir (plúmberaðir) af réttum yfirvöldum innan 7 daga frá
þvi, að veiðitíma þeirra lýkur.

31. gr.
Egg,eggslmrn og hreiður þeirra fugla, sem samkvæmt lögum þessum njóta

algerrar eða tímabundinnar friðunar, má eigi bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa eða
þiggja að gjöf, nema þeirra hafi verið aflað á löglegan hátt.

32. gr.
1. Fugla, egg, eggskurn og hreiður skal óheimilt að flytja úr landi. ÞÓ getur

menntamálaráðuneytið, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt undan-
þágu frá ákvæðum þessarar greinar, enda gangi trúnaðarmaður frá Náttúru-
fræðistofnun Íslands úr skugga um, að innihald sendinga af þessu tagi sé í
samræmi við veitt leyfi. Auk þess skal Náttúrufræðistofnun íslands heimilt
að flytja út fuglahamí og egg án þess að leyfi ráðuneytisins komi til, þegar
um er að ræða skipti við erlend söfn eða aðrar hliðstæðar stofnanir.

2. Útflutningsbann fyrri málsgreinar tekur hvorki til rjúpna né alifugla, sem
kynnu að verða fluttir úr landi.

33. gr.
Ráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að innflutta fugla megi eigi

bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa eða þiggja að gjöf, nema þeir hafi verið auðkenndir

6



(plúmberaðir) af réttum yfirvöldum á þann hátt, að auðsætt sé, að þeir séu inn-
fluttir. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til erlendra búrfugla eða alifugla, sem
til landsins kunna að verða fluttir.

34. gr.
Fugla, egg, eggsimm og hreiður skal mönnum óheimilt að hafa i vörslum

sínum, nema þeirra hafi verið aflað á löglegan hátt.

35. gr.
1. Óheimilt er að taka ham i af fuglum og setja þá upp, nema fuglanna hafi verið

aflað á löglegan hátt.
2. ÞÓ er með öllu óheimilt að taka og setja upp hami af örnum, fálkum og snæ-

uglum nema í þágu opinberra almennings safna íslenskra.

36. gr.
Nú notar ráðuneytið heimild 30. og 33. gr. og kveður þá á um með reglugerð,

hvernig fuglar þeir, er þar um ræðir, skuli auðkenndir (plúmberaðir) og hverjir
skuli annast auðkenninguna. svo og gjald fyrir hana og hver greiða skuli.

VI. KAFLI
Refsiákvæði og réttarfar.

37. gr.
1. Hver sá, er gerist sekur um ólöglegar fuglaveiðar, skal sæta sektum frá 10000

til 300 000 krónum. Ef brot er ítrekað, skal sektin nema 30000 til 500000 krónum.
Virða skal það refsingu til þyngingar, ef fágætar fuglategundir eru veíddar,
svo sem snæugla, fálki eða haftyrðill, enda sé síðast talda tegundin veidd i
varpstað (í Grímsey við Eyjafjörð) eða í grennd við hann. Lágmarksseld fyrir
að veiða fuglategundir þessar á ólöglegan hátt skal vera 100000 krónur. Sá
sem gerist sekur um ólöglegar æðarfuglaveiðar skal sæta lágmarkssekt sem
nemur 50 000 krónum. Upptaka á ólöglegu veiðifangi, hagnaði af veiði og á
veiðitækjum er heimil samkv. 69. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er það
upptöku til fyrirstöðu, þótt annar sé eigandi veiðitækis en sá, er sekur hefur
reynst um brot á lögunum.

2. Tilraun til ólöglegra fuglaveiða sætir refsingu sem fullframið brot. Hlutdeild
í ólöglegum fuglaveiðum er refsiverð.

a. Það eru ólöglegar fuglaveiðar samkvæmt lögum þessum, ef maður veiðir fugla,
þar sem hann á ekki veiðirétt, ef maður stundar fuglaveiðar með ólöglegum
veiðiaðferðum eða veiðitækjum, eða ef maður veiðir fugla andstætt friðunar-
ákvæðum laga þessara.

38. gr.
Ólögleg eggjataka varðar sektum frá 5 000 til 200000 krónum. Ítrekað brot

varðar sektum frá 10000 til 400000 krónum. Virða skal það refsingu til þyngingar,
ef tekin eru egg fágætra fuglategunda, svo sem arnar, snæuglu, fálka og haftyrðils.
Lágmarkssekt fyrir ólöglega töku eggja þessara tegunda, skal vera 50000 krónur,
sbr. þó 39. gr. Heimilt er að gera egg, sem ólöglega er aflað, upptæk samkvæmt
69. gr. almennra hegningarlaga. Sama gildir um hagnað, sem fenginn er með ólög-
legri eggjatöku.

39. gr.
Í sérstökum tilvikum, svo sem þegar um er að ræða töku fálka, eggja þeirra

eða unga i ábata skyni eða aðild að verslun með fálka, dráp arnar, stórfelldar ólög-
legar fuglaveiðar eða spjöll í varplöndum, skal lágmarkssekt þó vera 300000 krónur.
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40. gr.
Brot á ákvæðum 29.-35. gr. varða sektum frá 5000 til 50(}000 krónum. Upp-

taka á ólöglegum birgðum af fuglum, eggjum eða eggskurn er heimil, svo og á
hagnaði af sölu þessara verðmæta.

41. gr.
Eigi má maður hleypa af skoti í annars manns landi án leyfis landeiganda

eða ábúanda, nema lög mæli öðruvísi fyrir. Brot á þessu ákvæði, svo og öðrum
ákvæðum laga þessara, sem ekki er lögð sérstök refsing við í 17. og 37.-40. gr.
varða sektum frá 5000 til 100000 krónum.

42. gr.
1. Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og upptæk verðmæti renna í sýslusjóð

eða bæjarsjóð, þar sem brot er framið. Upptækt veiðifang samkv. 37.-39. gr.
eða andvirði þess skal þó renna til veiðiréttarhafa þess, er misgert var við,
nema fuglar hafi verið veiddir eða egg tekin andstætt friðunarákvæðum laganna.

2. Nú er brot framið í fleiri lögsagnarumdæmum en einu, og skiptast þá sektir
og upptæk verðmæti að jöfnu milli sýslusjóða eða bæjarsjóða.

3. Allar sektarfjárhæðir í lögum þessum skulu breytast eigi sjaldnar en á þriggja
ára fresti til samræmis við vísitölu vöru og þjónustu.

4. Heimilt er að Í stað sektar komi varðhald.

43. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt

þeim, skulu rekin að hætti opinberra mála.

44. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin eftirtalin lög og lagaákvæði:
Lög nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun, og reglur, er settar hafa verið

samkvæmt þeim.
Önnur ákvæði eldri laga, sem ekki rá samrýmst ákvæðum laga þessara.

45. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ath u gas e m d i I' við !a gaf I' u m var p Þ ett a.
Samhljóða frumvarp var lagt fyrir 99., 100. og 101. löggjafarþing en var eigi

útrætt.
Fylgdu því svofelldar athugasemdir og fylgiskjöl:

"Með bréfi, dags. 29. janúar 1977, skipaði menntamálaráðuneytið eftirtalda menn
f nefnd til þess að endurskoða lög nr. 33/1956 um fuglaveiðar og fuglafriðun:

Ásgeir alþingisforseta Bjarnason, formann Búnaðarfélags Íslands,
dr. Arnþór Garðarsson, prófessor, formann fuglafriðunarnefndar, og
Runólf Þórarinsson stjórnarráðsfuIltrúa, sem jafnframt var skipaður formaður
nefndarinnar.
Í skipunarbréfi ráðuneytisins er þetta tekið fram:
"Er þess beiðst að nefndin hafi í störfum sínum samráð við stjórn Æðarræktar-

félags Islands, Dýraverndunarsambands Íslands, Fuglaverndarfélagsins, Hins íslenska
náttúrufræðifélags og aðra þá aðila, er hún telur rétt að ráðgast við.

Markmiðið með endurskoðuninni er fyrst og fremst að leita leiða til þess að
tryggja eðlilega vernd fuglalífs f landinu og þá þannig að skynsamlegt hlutfall
haldist milli hinna ýmsu tegunda, en eins og kunnugt er hefur sumum mávategund-
um fjölgað mjög að undanförnu til tjóns fyrir sumar aðrar fuglategundir.

Æskilegt væri að störfum nefndarinnar yrði lokið svo tímanlega að mögulegt
væri að leggja fram lagafrumvarp á næsta Alþingi um þetta efni."
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Á undanförnum árum hafa menntamálaráðuneytinu öðru hverju borist sam-
þykktir, einkum frá Búnaðarfélagi Íslands, Stéttarsambandi bænda og Æðarræktar-
félagi íslands, um að lög nr. 33/1966 yrðu endurskoðuð eða að sumum greinum
laganna yrði a. m. k. breytt, svo að auðveldara yrði að fækka svokölluðum varg-
fuglum, þ. e. fyrst og fremst svartbaki og hrafni. í lok marsmánaðar 1976 eða 30.
þ. m. boðaði ráðuneytið til fundar með fulltrúum framangreindra félagasamtaka,
svo og full' úa frá Landssambandi veiðif'élaga, samkvæmt beiðni þeirra, en þar að
auki boðac ráðuneytið fuglafriðunarnefnd og formann eiturefnanefndar á fundinn.
Var einkum til fundarins boðað til þess að ræða málin og skiptast á skoðunum, sem
reyndar var áður vitað að væru nokkuð misjafnar.

í framhaldi af þessum fundi tók ráðuneytið þá ákvörðun nokkru siðar að fram
færi endurskoðun á lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun.

Á fyrsta fundi nefndarinnar var ákveðið að senda eftirtöldum 13 aðilum bréf,
þar sem þess var farið á leit við þá að þeir gerðu grein fyrir Í bréfi til nefndar-
innar þeim hugmyndum og tillögum til breytinga á lögunum sem þeir teldu æski-
legar:

Búnaðarfélagi íslands
Fuglafriðunarnefnd
Fuglaverndarfélagi íslands
Hinu Íslenska náttúrufræðifélagi
Landssambandi veiðifélaga
Landvernd
Líffræðistofnun Háskólans
Náttúrufræðistofnun Íslands
Náttúruverndarráði
Sambandi dýraverndunarfélaga íslands
Sambandi íslenskra náttúruverndarfélaga
Stéttarsambandi bænda
Æðarræktarfélagi íslands.

Nefndinni bárust ábendingar eða tillögur frá þessum aðilum:
Búnaðarfélagi íslands
Fuglaverndarfélagi íslands
Hinu Íslenska náttúrufræðifélagi
Landssambandi veiði félaga
Náttúrufræðistofnun Íslands
Sambandi dýraverndunarfélaga íslands
Sambandi íslenskra náttúruverndarfélaga
Stéttar sambandi bænda og
Æðarræktarfélagi Íslands.

Þá er rétt að geta þess að tillögur bárust ennfremur frá Náttúruverndarfélagi
Suðvesturlands, enda þótt nefndin hefði ekki sent þVÍ félagi bréf þar að lútandi.

Einnig er þess að geta að fuglafriðunarnefnd hélt tvo fundi um málið og kom
formaður nefndarinnar þeim hugmyndum áleiðis til endurskoðunarnefndar. sem
hann á sæti i eins og fyrr greinir.

Ábendingar eða tillögur fyrrgreindra aðila fylgja frumvarpi þessu, merktar
fylgiskjöl I-X.

Við endurskoðun laganna taldi nefndin sig þurfa að gera það miklar breytingar
á lögunum að rétt væri að endursemja lög nr. 33/1966 að verulegu leyti fremur
en semja frumvarp til laga um breytingu á þeim. Það skal tekið fram að nefndar-
menn hafa orðið sammála um ákvæði frumvarps þessa, nema annars sé getið í
athugasemdum þeim, sem hér fara á eftir.

Nokkru áður en nefndin lauk störfum, barst henni bréf frá menntamálaráðu-
neytinu, dags. 14. febrúar 1978, fylgiskjal XII, þar sem þvi er m. a. hreyft að greiða
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skuli æðarvarpseigendum bætur fyrir tjón af völdum arna í varplöndum eða verð-
laun fyrir arnarunga, sem komast þar upp. Nefndin ræddi þetta mál á tveimur
fundum en niðurstaða hennar varð sú að setja ekki ákvæði um þetta í frumvarpið.

Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins.

Um I. kafla
Um 1.-4. gr.

Samhljóða 1.-4. gr. I. nr. 33/1966.

Um 5. gr.
Samhljóða 5. gr. l.nr. 33/1966 en tilvitnun til laga 3. mgr. breytt til sam-

ræmis við nýrri lög um það efni sem hér um ræðir.

Um 6. gr.
Samhljóða 6. gr. l.nr. 33/1966 að öðru leyti en því að felld eru niður orðin

í Reykjavík, þar sem þau eru ekki hluti af fullu heiti Náttúrufræðistofnunar ís-
lands samkv. lögum um þá stofnun.

Um 7. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 7. gr. 1. nr. 33/1966. Lagt er til að 2. tl. þessarar greinar

verði breytt verulega frá því sem er í l. nr. 33/1966 og er það i samræmi við óskir
sem fram hafa komið. Lagt er til að Búnaðarfélag íslands tilnefni einn mann í
fuglafriðunarnefnd og komi hann í stað annars þeirra, sem ráðuneytið hefur skipað
án tilnefningar. Þá er og lagt til að Fuglaverndarfélag íslands tilnefni einn mann í
nefndina og komi hann í stað þess sem Samband dýraverndunarfélaga hefur til-
nefnt. Þótti óeðlilegt að félag, sem hefur fuglavernd að markmiði sínu, ætti ekki
fulltrúa í fuglafriðunarnefnd. Þá el' að lokum lagt til að menntamálaráðuneytið
skipi formann fuglafriðunarnefndar, en í 1. nr. 33/1966 er bundið að deildarstjóri
dýrafræðideildar Náttúrufræðistofnunar Íslands skuli vera formaður nefndarinnar.
Þykir heppilegra að rýmka þetta ákvæði.

4. tl. samhljóða 4. tl. sömu greinar l. nr. 33/1966.
A 3. og 5. tl. eru gerðar lítils háttar orðalagsbreytingar en ekki efnisbreytingar.

Um II. kafla
Um 8. gr.

Lagt er til að nokkrar breytingar verði gerðar á 8. gr. I. nr. 33/1966. A töluliðum
2. b-e eru gerðar breytingar, sem miða að skynsamlegri nýtingu þeirra tegunda,
sem veiddar eru, og ennfremur eru breytingar ætlaðar til þess að draga úr meira
eða minna óviljandi lögbrotum.

Breytingar þær, sem nefndarmenn voru allir sammála um að gera, eru sem hér
segir:

2. tl. b. orðast eins og 2. tl. d. í 1. nr. 33/1966. Hér er um að ræða svartfugla-
tegundir, sem eru skotnar á sjó, einkum á vorin. Þessar veiðar virðast ekki hafa
merkjanleg áhrif á viðkomandi stofna, sem allir eru mjög stórir.

2. tl. e, Í þessum tl. eru taldir sjófuglar sem skipta tiltölulega litlu máli í
veiði. Skarfategundirnar báðar, þ. e. toppskarfur og dílaskarfur, eru þó mikið skotnar,
en skarfar eru ahnennt að koma sér fyrir á varpstöðvunum í febrúar-mars. M. a.
með hliðsjón af þessu er lagt til að veiðitími nefndra tegunda sé styttur að vorinu
og ljúki 1. mars. Í lögum nr. 33/1966 lýkur veiðitíma skarfa hins vegar 15. mars
og veiðitíma annarra sjófugla, sem hér eru taldir, 31. mars.

2. tl. d. Hér er lagt til að veiðitími allra andategunda og gæsategunda, sem
leyft er að veiða, verði sá sami, þ. e. 1. september til 22. desember. Veiðitími anda-
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tegundanna var áður 1. september til 31. mars og virðist óþarft að leyfa veiði flestra
andategunda svo langt fram eftir, enda er hér í mörgum tilfellum um að ræða
fremur litla stofna. Veiðar þessar fara að verulegu leyti fram inn til landsins, og
þykir því eðlilegt að samræma lok veiðitímans við lok veiðitíma rjúpu. Veiðitími
gæsategundanna var áður 20. ágúst til 15. mars. Nefndin leggur til að veiðitími
gæsa hefjist á sama tíma og veiðitími anda, þannig að dregið verði úr ólöglegum
andaveiönn- fyrir 1. september og einnig með hliðsjón af því að margir gæsa-
ungar eru nn ófleygir í ágústlok. Þar sem gæsir eru farfuglar, hefur það enga
þýðingu í reynd að hafa veiðitíma þeirra til 15. mars eins og 1. nr. 33/1966 gera
ráð fyrir, og er því mælt með að veiðitíma þeirra ljúki einnig 22. desember til
samræmis og einföldunar.

2. tl. e. Meirihluti nefndarinnar (A.B. og R.Þ.) leggur til að veiðitími rjúpu
verði óbreyttur frá þvi sem verið hefur (15. október-22. desember). Minnihlutinn
(A.G.) leggur til að veiðitími rjúpu hefjist 1. september, en til vara 1. október, enda
muni þá stofninn nýtast mun betur en nú er.

Það skal tekið fram að nefndin leggst eindregið gegn því að veiðitími rjúpu
verði færður fram á veturinn og hefjist ekki fyrr en 15. nóvember. Slíkt mundi
draga úr hagkvæmri nýtingu stofnsins og væri í andstöðu við þá stefnu að nýta
rjúpnastofninn á skynsamlegan hátt, auk þess sem sú ráðstöfun hefði sennilega í
för með sér aukna sókn í stofna, sem ekki þola veiðiálag eins vel og rjúpa. Nefndin
bendir í þessu sambandi á einróma skoðun sérfræðinga, að veiðar hafi við nú-
verandi aðstæður engin áhrif á rjúpnastofninn. Einnig er rétt að minna á ákvæði
2. tl. 13. gr., en þar er heimilað að auka friðun einstakra tegunda eða alfriða þær,
ef nauðsyn krefur. Þessu ákvæði má að sjálfsögðu beita um rjúpu, ef þær aðstæður
kynnu að skapast að ástæða þætti til að draga úr veiðum.

Loks er lagt til að lómur verði alfriðaður, enda er stofninn lítill og skiptir
hvergi máli sem veiðifugl.

Um 9. gr.
Samhljóða 9. gr. l.nr. 33/1966. Nefndinni höfðu borist óskir um það frá Æðar-

ræktarfélagi íslands að breyting yrði gerð á 1. tl. 9. gr., en að fenginni umsögn
sjávarútvegsráðuneytisins og Hafrannsóknastofnunarinnar, fylgiskjal XI, varð niður-
staða nefndarinnar sú að leggja til að greinin yrði áfram óbreytt.

Um 10. gr.
Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á niðurlagi 2. tl. 10. gr. l.nr. 33/1966,

en þessi töluliður fjallar um almenna undanþágu til þess að taka andaregg (þ. m. t.
æðaregg) á takmörkuðum svæðum, þar sem varp er mikið.

Lagt er til að undanþága þessi sé þrengd, þannig að hún nái ekki til hrafns-
andar og hávellu, en báðum þessum tegundum hefur fækkað mjög undanfarin ár.
Þá er lagt til að egg, sem tekin eru samkvæmt ákvæðum 2. tl., megi hvorki bjóða
til sölu, selja né kaupa, nema til útungunar. Hliðstætt ákvæði er að finna um
æðaregg í 2. tl. 10. gr. I. nr. 33/1966, auk þess sem kveðið er á um að þau megi
hvorki gefa né þiggja að gjöf.

Tilgangur þessa nýja ákvæðis er að koma í veg fyrir að andaregg (og æðar-
egg), sem tekin eru skv. þessari sérstöku undanþágu, verði að almennum verslunar-
varningi. ÞÓ er gert ráð fyrir að nota megi þessi egg til útungunar og eldis.

Um 11. gr.
1. tl. er óbreyttur að öðru leyti en því að á eftir orðinu fiskiræktarstöðvum er

bætt við orðinu varplöndum.
Meiri hluti nefndarinnar (Á.B. og R.Þ.) telur rétt að 2. tl. haldist áfram, en

þó með smávegis breytingu, enda þótt almenn undanþáguákvæði séu í 1. tl. Breyt-
ingin, sem A.B. og R.Þ. leggja til að komi í lok 2. tl., er svohljóðandi:

Þó skal ávallt skilja eftir í hreiðri eigi færri en tvö egg.
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Minnihluti nefndarinnar (A.G.) leggur til að 2. tl. verði felldur niður. Í honum
er því slegið föstu í andstöðu við niðurstöður rannsókna að grágæsir valdi "miklum
og almennum spjöllum á nytjagróðri". Þá hefur reynslan sýnt að mjög fáir hreppar
hafa nýtt sér þessa heimild til undanþágu frá friðunarákvæðum laga nr. 33/1966
að því er veiði grágæsa varðar, en það bendir eindregið til þess að tjón af völdum
grágæsa sé ekki eins mikið og ýmsir hafa haldið fram. Loks er almenn heimild til
töku grágæsaeggja hæpin ráðstöfun, ef tekið er tillit til þess að grágæsin er auk
rjúpu þýðingarmesti veiði fugl þessa lands, ef frá eru taldir sjófuglar. Augljóst
virðist að ákvæði 1. tl. 11. gr. eru nægileg til þess að koma í veg fyrir staðbundinn
skaða af völdum grágæsa.

Um 12. gr.
Greinin er svo til óbreytt frá 12. gr. I. nr. 33/1966. Gert er þó ráð fyrir að veita

megi undanþágu frá ákvæðum 10. gr. auk 8. og 9. gr.

Um 13. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 13. gr. I. nr. 33/1966. 1 2. tl. er bætt við eða alfriða þær

á eftir orðasambandinu má auka friðun einstakra fuglategunda. Með þessu er komið
til móts við óskir, sem ráðuneytinu hafa borist frá ýmsum aðilum þar að lútandi
og nefndinni var kunnugt um.

Um 14. gr.
Samhljóða 14. gr. laga nr. 33/1966.

Um III. kafla
Um 15. og 16. gr.

Samhljóða 15. og 16. gr. I. nr. 33/1966.

Um 17. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 17. gr. l. nr. 33/1966. Lagt er til að í 2. tl. komi allt að

100000 krónum í stað allt að 10000 krónum, enda þá höfð hliðsjón af því að veru-
legar verðhækkanir hafa orðið síðan lög nr. 33/1966 voru sett.

Um 18. og 19. gr.
Samhljóða 18. og 19. gr. I. nr. 33/1966.

Um IV. kafla

Um 20. gr.
Bætt er við ákvæðum um að eigi sé heimilt að nota marghlaðnar eða sjálf-

hlaðnar haglabyssur, sem taka fleiri en tvö skothylki, lengur en 10 ár frá gildis-
töku laga þessara.

Ákvæði þetta er í samræmi við alþjóðasamþykkt um verndun fugla, sem Ísland
er aðili að. Auk þess er í reglugerð nr. 16/1978 um skotvopn og skotfæri gert ráð
fyrir að almenn leyfi fyrir skotvopnum nái ekki yfir haglabyssur sem taka fleiri
en tvö skot. Þar sem margir eiga nú og nota marghlaðnar og sjálfhlaðnar hagla-
byssur, þykir rétt að veita aðlögunartíma til þess að breyta slíkum skotvopnum,
þannig að skothylkjahólf rúmi aðeins eitt skothylki. Gert er ráð fyrir í lögum nr.
46/1977 að byssuleyfi verði gefin út til 10 ára og þykir eðlilegt að þessi aðlögunar-
tími verði hinn sami.

Um 21. gr.
Samhljóða 21. gr. I. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að í 2. tl. er felld niður

tilvísun i 24. gr., þar sem sú grein er felld niður, en ný grein kemur í staðinn.
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Um 22. gr.
Samhljóða 22. gr. I. nr. 33/1966.

Um 23. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 23. gr. I. nr. 33/1966. 2. tl. er felldur niður, þar sem hans

er ekki lengur þörf.
Um 24. gr.

Í þessari grein, sem er ný, er lagt til að heimilt sé að veita undanþágur til
þess að nota net og aðrar fastar veiðivélar í sambandi við eyðingu tiltekinna teg-
unda, svo sem svartbaks og hrafns, eða vegna rannsókna.

Hliðstæða undanþáguheimild er ekki að finna í l. nr. 33/1966. Nefndin taldi
rétt að setja ákvæði um þetta í frumvarpið, þar eð notkun slíkra tækja getur átt
rétt á sér í sérstökum tilvikum, svo sem að ofan greinir.

Jafnframt er lagt til að 24. gr. I. nr. 33/1966 falli brott. Undanþáguheimild i
þeirri grein hefur aldrei verið notuð, og hafa ýmsir aðilar lagt til að hún verði
felld niður.

Um 25. gr.
Þessi grein fjallar um notkun eiturs til þess að eyða fuglum, þegar sérstak-

lega stendur á. Greinin er efnislega samhljóða 25. gr. I. nr. 33/1966 að öðru leyti
en þvi að bætt er inn ákvæði nm samþykki eiturefnanefndar, sbr. lög um eitur-
efni og hættuleg efni nr. 85/1968 og breyting á þeim lögum nr. 27/1973. Þá er gert
ráð fyrir að ráðuneytið geti veitt einstaklingum undanþágu til að nota eitur eða
svefnlyf til rannsókna.

Loks er lagt til að orðið kjói falli niður síðast í greininni.

Um 26. gr.
Samhljóða 26. gr. l. nr. 33/1966.

Um 27. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 27. gr. I. nr. 33/1966 en í 2. tl. er orðalag gert aðeins

rýmra með þvi að bæta inn orðunum sjaldgæfum fuglum, svo sem.

Um 28. gr,
Samhljóða 28. gr. l.nr. 33/1966 að öðru leyti en því að í 1. tl. eru felld niður

orðin í Reykjavik, þar sem þau eru ekki hluti af fullu heiti Náttúrufræðistofnunar
Islands samkvæmt lögum um þá stofnun.

Um V. kafla
Um 29.-36. gr.

Samhljóða 29.-36. gr. l. nr. 33/1966.

Um VI. kafla

Um 37. gr.
Lagt er til að ákvæði 1. tl. þyngist verulega, þ. e. að sektarfjárhæðir tvítug-

faldist, m. a. vegna verulegra verðhækkana, sem orðið hafa, og liggur þar einnig
til grundvallar sú staðreynd að um fágætar fuglategundir er að ræða. Orðið örn er
fellt niður, þvi að um hann er fjallað í 39. gr., sem er ný grein. Rétt þótti að leggja
til að lágmarkssekt fyrir ólöglegar æðarfuglaveiðar yrði 50000 krónur. 2. og 3. tl.
samhljóða 2. og 3. tl. sömu gr. l. nr. 33/1966.

Um 38. gr.
Greinin er að mestu samhljóða 38. gr. I. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að

lagt er til að sektarfjárhæðir tvítugfaldist.

13



Í 38. gr. l. nr. 33/1966 eru sektir fyrir töku æðareggja lagðar til jafns við töku
eggja sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, snæuglu. fálka og haftyrðils. Rétt þótti að
fella þetta ákvæði niður.

Um 39. gr.
Í þessari grein, sem er ný, er lagt til, að lágmarkssektir fyrir töku fálka, eggja

þeirra eða unga eða tilraunir til þess í ábataskyni skuli hækka verulega, en á síð-
ustu árum hefur ólögleg milliríkjaverslun með fálka aukist. Þar sem islenskir fálkar
eru afar eftirsóttir, er hér á ferðinni svo alvarlegt mál að ástæða þykir til þess
að setja sérrefsiákvæði um aðild að ólöglegri töku fálka eða verslun með þá.

Ennfremur er gert ráð fyrir verulegri þyngingu refsingar fyrir dráp arnar.
Loks er gert ráð fyrir því að hægt verði að beita þungum refsingum, þegar lim
er að ræða ólöglegar fuglaveiðar í stórum stíl eða spjöll í varplöndum.

Um 40. gr.
Samhljóða 39. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að lagt er til að sektar-

fjárhæðir tvítugfaldíst.

Um 41. gr.
Samhljóða 40. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að tilvísun í greinar

breytist til samræmis við að 39. gr. 1. nr. 33/1966 verður nú 40. gr. Þá er lagt til
að sektarfjárhæðir tvítugfaldist.

Um 42. gr.
1. og 2. tl. samhljóða 1. og 2. tl. 41. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því

að tilvisun í greinar breytist. Lagt er til að tveir nýir tl. bætist við greinina. 3. tl.
kveður á um að allar sektarfjárhæðir breytist eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti
til samræmis við vísitölu vöru og þjónustu.

4. tl. kveður á um að heimilt sé að í stað sektar komi varðhald.

Um 43. gr.
Samhljóða 42. gr. I. nr. 33/1966.

Um 44. gr.
Kemur i stað 43. gr. 1. nr. 33/1966.

Um 45. gr.
Kemur i stað 44. gr. 1. nr. 33/1966.

Fylgiskjal Ia.

BÚNAÐARFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 20. april 1977.

Hr. Runólfur Þórarinsson
c/o Menntamálaráðuneytið,
Hverfisgötu 6, R.

Á fundi stjórnar Búnaðarfélags Íslands hinn 20. april 1977 var gerð eftirfarandi
bókun:

"Á fundi stjórnar Búnaðarfélags íslands hinn 11. mars s. I. var til meðferðar
bréf formanns endurskoðunarnefndur laga um fuglafriðun. Fól stjórnin Árna G.
Péturssyni, æðarræktarráðunaut. og Sveini Einarssyni, veiðistjóra, að fara yfir lögin
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og gera æskilegar breytingartillögur við þau og leggja fyrir stjórnina. Nú hafa þeir
skilað tillögum, Árni með bréfi dags. 5. apríl og Sveinn með bréfi 18. apríl. Stjórnin
hefur farið yfir bréfin og hefur ekki annað við tillögur þessara sérfræðinga að
athuga, en að ekki sé ástæða til að alfriða rjúpu. Ennfremur leggur stjórnin til,
að bannað verði að nota vélsleða við veiðar nema um bitvarg sé að ræða."

Hér með fylgir ljósrit af bréfum þeirra Árna G. Péturssonar og Sveins Einars-
sonar til stjórnar Búnaðarfélags Íslands.

Virðingarfy lIst,

Halldór Pálsson.

Fylgiskjal Ib.

Reykjavik, 5. april 1977.
Stjórn Búnaðarfélags Íslands
Bændahöllinni
Reykjavik

Undirritaður hefur, ásamt Sveini Einarssyni, veiðistjóra, yfirfarið lög um fugla-
veiðar og fuglafriðun og leggur til við stjórn Búnaðarfélags Islands, að eftirfarandi
sé nauðsynlegt að hafa í huga við gjörð laganna:
1. Fækkun vargfugla (meinfugla) ætti að heyra undir veiðistjóra og sama ráðu-

neyti og núgildandi svartbakslög og eyðing refa og minka.
2. Ekkert í lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun má torvelda aðgerðir veiði-

stjóra og trúnaðarmanna hans, hvað varðar fækkun vargfugla (meinfugla) .
Þær greinar núverandi laga um fuglaveíðar og fuglafriðun, sem breytingar ná

til, eru sem hér greinir:

I. KAFLI

3. liður 7. gr. virðist óþarfa endurtekning af 2. lið, og getur i vissum tilfellum
torveldað framgang mála, ef ráðuneytið þarf skjótt að bregða við til úrlausnar að-
steðjandi vandamála.

II. KAFLI
8. gr., 2. málsgr., a. liður, við bætist: hvítmáfur, bjartmáfur, skúmur, hettu-

máfur, súla.
Í e., d. og e-lið falli niður "og verði friðaðar allt árið": stokkönd, urtönd, rauð-

höfðaönd, grafönd, duggönd, skúfönd, hávella, teista, rjúpa.
9. gr., 1. málsgr. um netalagnir verði 2 km frá stórstraumsfjörumáli.
Verði ekki í nýgerð laganna skýr ákvæði um, að fækkun meinfugla heyri al-

farið undir veiðistjóra, skal til vara 1. málsgr. 11. gr. hljóða svo:
Nú valda fuglar verulegu tjóni á búfé, ræktuðu landi, veiðivötnum og ám, fiski-

ræktarstöðvum, varplöndum eða á öðrum hliðstæðum nytjum, og eru þá friðunar-
ákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu því, að ráðuneytið geti veitt veiðistjóra og
trúnaðarmönnum hans leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tíma árs sem er. Enn-
fremur getur ráðuneytið veitt einstökum handhöfum fuglaveiðiréttar tímabundið
leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tíma árs sem er. Undanþáguheimildir þessar
taka þó eigi til sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, fálka og snæuglu.
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IV. KAFLI

20. gr., sjá álit veiðistjóra.
22. gr., 2. málsgrein; miðast að sjálfsögðu við friðaða fugla. Þriðja málsgrein nær

að sjálfsögðu aðeins til friðaðra fugla, en ekki til meinfugla.
23. gr., 1. málsgrein; veiðivélar og gildrur skuli vera leyfilegar til að fækka

meinfuglum (vargfuglum) s. s. hröfnum, kjóa og máffuglum.
25. gr.: Leyfilegt sé veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans að nota eitur og

svæfandi lyf í sambandi við fækkun meinfugla.
Að öðru leyti vísast til álits veiðistjóra varðandi breytingar á lögum um fugla-

veiðar og fuglafriðun.

Með vinsemd og virðingu,

Árni G. Pétursson.

Til stjórnar Búnaðarfélags Íslands
Bændahöllinni, Rvik

Reykjavik, 18. apríl 1977.

Eftir að hafa yfirfarið lög nr. 33 1966 ásamt Árna G. Péturssyni, æðarræktar-
ráðunaut um fuglaveiðar og fuglafriðun, leyfi ég mér með að benda á eftirfarandi
breytingartillögur til athugunar:
1) Eyðing vargfugla ætti að heyra undir landbúnaðarráðuneytið eins og eyðing

vargdýra, refa og minka. Tel þá eðlilegast, að framkvæmdir á eyðingarstarfinu
falli undir veiðistjóraembættið.

2) II. kafla í lögum verði breytt á eftirfarandi hátt: 11. grein 1.: Nú valda fuglar
verulegu tjóni í veiðivötnum og ám, fiskiræktarstöðvum eða öðrum hliðstæðum
nytjum. Eru þá friðunarákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu, að landeig-
endum, stjórnum veiðifélaga og fiskiræktarstöðva sé heimilt að veiða þessa fugla
á öllum árstímum án sérstaks leyfis. Undanþáguheimild þessi tekur þó eigi til
sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, fálka og snæuglu.

2.: Þar sem grágæsir og álftir valda miklum og tilfinnanlegum spjöllum á
ræktuðu landi og nytjagróðri, svo sem á káli og í maljurtagörðum, er land-
eigendum heimilt að gera ráðstafanir til að veiða fugla, sem sækja í þessi
ræktunar lönd. Veiðiheimildin gildir þó aðeins um tiltekna staði, að öðru leyti
eru álftir alfriðaðar.

3) Við 20. grein í IV. kafla bætist: " .... og ekki hlaupvíðari riffla en cal. 222."
4) Við 1. lið í 23. grein verði bætt: "Ráðuneytið getur þó veitt undanþágu til

notkunar á gildrum og öðrum tækjum til eyðingar á hrafni og svartbak."
5) Grein 24. falli út.
6) Kafli VI., 40. gr. verði breytt þannig:

"Eigi má hleypa af skoti í annars manns landi án leyfis landeiganda eða
ábúanda nema lög mæli öðru vísi fyrir eða þá að um er að ræða menn, sem
sérstaklega eru ráðnir af sveitarstjórnum til að eyða vargfugl um og meindýrum.
Um friðunartíma hinna einstöku fuglategunda er ég að öðru leyti en framan
greinir að mestu samþykkur, en ég legg þó til, að friðun rjúpurmar verði endur-
skoðuð og þá athugað, hvort ekki sé rétt að ákveðin landssvæði eða landshlutar
verði friðaðir fyrir rjúpnaveiði og þá sérstaklega þar sem áberandi lítið er
um þær."

Virðingarfy IIst,

Sveinn Einarsson.
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Fy lgískjal Ila.

FUGLAVERNDARFÉLAG íSLANDS
Lækjargötu 6 B, Reykjavik.

Reykjavík, 23. april 1977.

Stjórn Fuglaverndarfélags íslands vill þakka hinu háa Menntamálaráðuneyti
fyrir þá vinsemd að biðja um álit félagsmanna um breytingar á núverandi fugla-
friðunarlögum.

Stjórn félagsins vill leggja áherslu á þá staðreynd að ísland er aðili að alþjóða
fuglafriðunarlögum, eins og kunnugt er, og er því óheimilt að setja hér lög sem
koma i bág við þau ákvæði.

Stjórnin vill einnig hvetja hina háu löggjafa að sýna framsýni í samningu
þessara laga, og láta ekki á neinn hátt stundarhagsmunahópa hafa áhrif i þessu
sambandi.

Við höfum farið yfir lögin frá 1966 og viljum taka fram eftirfarandi atriði, sem
við teljum til bóta:

7. grein, 2: Við viljum telja rétt að Fuglaverndarfélag íslands eigi fulltrúa i
fuglafriðunarnefnd.

12. grein: Um ákvæði atriða 1 og 2 undanskiljist : Haförn, fálki, snæugla og
haftyrðill.

IV. kafli í grein 20: bætist við: hríðskotabyssur og rifflar séu óheimil veiði-
tæki við fuglaveiðar.

24. grein falli niður (er óheimil samkvæmt alþjóðasamþykkt).
25. grein verði: Eigi má nota eitur til að tortíma fuglum, undanþáguatriði falli

niður.
VI. kafli. Refsiákvæði:
Fyrir að granda fágætum fuglum komi: hámarksrefsing fyrir að drepa haförn,

snæuglu, fálka og haftyrðil verði eitt ár í fangelsi og 1 milljón króna sekt.
Reglugerðir um kvikmyndatöku og eyðingu fugla með eitri falli úr gildi.

f. h. Fuglaverndarfélags Íslands

Björn Guðbrandsson
Aðalsteinn Sigurðsson

Fylgiskjal IIb.

Fylgiskjal með bréfi frá Fuglaverndarfélagi Íslands.

Athugasemdir vegna 25. gr. laga um fuglaveiðar og fuglafriðun.
í stað þess að leyfa notkun eiturs og svefnlyf ja til eyðingar á svartbaki og hrafn i

verði, ef með þarf, hert á lögum um meðferð úrgangs frá fiskiðjuverum, sláturhúsum,
á sorphaugum og e. t. v. víðar. Ástæða er til að benda sérstaklega á alla þá grásleppu,
sem fleygt er á hverju vori á ýmsum stöðum kringum landið. Virku eftirliti á meðferð
þessa úrgangs verði komið á, svo að fuglar þeir, sem eitrið hefði átt að granda, verði
ekki aldir upp á honum eins og verið hefir að undanförnu.

Ef þetta "uppeldi" hyrfi mundi fuglum þeim, sem þess hafa notið, strax hætta að
fjölga og síðan fækka verulega.

Eitrun er hættuleg mönnum og dýrum, þar sem mannleg mistök geta alltaf átt
sér stað.

Eitrun er hættuleg fleiri fuglum en þeim, sem eitrað er fyrir, eim og t. d. ernin-
um, sem er á þröskuldi útrýmingar. Eitrun getur því eyðilagt það starf, sem Fugla-

17



verndarfélag íslands hefir unnið á undanförnum árum með ærnum kostnaði og fyrir-
höfn, til þess að forða þessari sjaldgæfu tegund frá aldauða hérlendis.

Eitrun er ómannúðleg og ekki hefir enn þá verið sannað, að hún nái tilgangi
sinum.

Eitrun er dýr og tímafrek, svo að mikið þarf að vinnast til þess að hún borgi sig.
Að lokum mætti spyrja, hvort ræktun svartbaks vegna eggjatinslu og

ágóða af tínslu leyfum geti samrýmst eitrun fyrir þessa tegund á öðrum stöðum.

Fylgiskjal III.

Hið íslenska náttúrufræðifélag
c/o Eyþór Einarsson, formaður
Bólstaðarhlíð 66
Reykjavik 14. apríl 1977

Hið íslenska náUúrufræðifélag þakkar bréf nefndar sem skipuð hefur verið
til að endurskoða lög nr. 33/1966 um fuglaveiðar og fuglafriðun, dagsett 7. mars s.l.,
þar sem þess er óskað að félagið geri í bréfi grein fyrir þeim hugmyndum og tillögum
til breytinga á lögunum sem það telji æskilegar.

Samkvæmt 7. gr. áðurnefndra laga tilnefnir Hið íslenska náUúrufræðifélag einn
þeirra 5 manna er skipa fuglafriðunarnefnd. Þeirri nefnd ber, samkv. sömu grein lag-
anna, að gera tillögur til Menntamálaráðuneytis um hvað eina sem hún telur ástæðu
til i sambandi við fuglaveiðar og fuglafriðun, og þá væntanlega einnig til þessarar
endurskoðunarnefndar sem ráðuneytið hefur skipað.

Hið islenska náttúrufræðifélag hefur því falið Agnari Ingólfssyni prófessor, sem
það tilnefndi í fuglafriðunarnefnd s. 1. ár til fjögurra ára, að koma á framfæri þeim
tillögum til breytinga á ofangreindum lögum sem það telur æskilegar.

Með virðingu

Eyþór Einarsson
formaður H. i. n.

Endurskoðunarnefnd fuglafriðunarlaga
ero Runólfur Þórarinsson
Menntamálaráðuneyti
Hverfisgötu 6
Reykjavík

Fylgiskjal IV.

Landssamband veiðifélaga. 9. janúar 1978

Til endurskoðunarnefndar laga um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Hr. fulltrúi, Runólfur Þórarinsson.
Langt er liðið síðan Landssambandi veiðifélaga var gefinn kostur á að koma á

framfæri sjónarmiðum sínum varðandi fyrirhugaða endurskoðun fuglafriðunarlag-
anna. Mál þessi hafa verið allmikið rædd síðan, bæði á aðalfundi samtakanna síðast-
liðið sumar og innan stjórnarinnar eftir það. Skal nú í stuttu máli geta þess, sem fram
hefur komið.
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Á aðalfundi samtakanna var greinilegt að Ilugvargur er orðinn alvarlegt vanda-
mál við fjölmargar veiðiár, víða um land. Einkurri eru það tegundirnar veiðibjalla og
hettumávur, sem aðgangsharðar eru, en toppendur. sílamávar og silfurmávar eru
einnig til nefndar. Mestum skaða valda fuglarnir á laxaseiðum á leið til sjávar, og má
á þeim tíma oft sjá stóra hópa af veiðibjöllu við árósana, einkum þar sem ár dreifa sér
um leirur meðan lágsjávaðer. HeUumávurinn tekur aftur á móti seiðin hvar sem er í
ánum. Á fundinum var eftirfarandi ályktun samþykkt.

"Aðalfundur Landssambands veiðifélaga 1977 beinir því til endurskoðunarnefnd-
ar laga um fuglaveiðar og fuglafriðun, að fækkun vargfugla skuli vera í höndum veiði-
stjóra, undir yfirstjórn landbúnaðarráðuneytis, en ekki fuglafriðunarnefndar og
menntamálaráðuneytis, þ. e. að sami háttur verði hafður á og um eyðingu refa og
minka, enda er hér um sambærilega skaðvalda að ræða. Þar má tilnefna, auk veiði-
bjöllu, sílamáf, silfurmáf, hettumáf, hrafn, kjóa o. fl. Veiðistjóra og trúnaðarmönn-
um hans verði heimilt að nota lyf, sem eiturefnanefnd samþykkir, svo og gildrur
og fellinet."

Þá hefur einnig verið rætt um einstakar greinar laganna, innan stjórnarinnar,
og viljum við taka fram eftirfarandi, auk þess sem vikið er að hér að framan.
1. Gott samræmi er milli ákvæða núgildandi laga um rétt til fuglaveiða og ákvæða

um veiðirétt í lögum um lax- og silungsveiði nr. 76 frá 1970. Óskum við eftir að
það samræmi haldist.

2. Aðra málsgrein 5. gr. laganna teljum við villandi, enda hefur hún oft valdið þeim
misskilningi, að öllum Íslenskum ríkisborgurum sé heimil fuglaveiði á hvaða af-
rétti sem er. Á það er að líta, að mikinn hluta íslenskra afrétta hafa sveitarfélög
keypt undan ákveðnum jörðum til þessara nota, eða að þau hafa lagt heil lögbýli
til afrétta. Má þar tilnefna svo til alla afrétti á Vesturlandi og um vestanvert
Norðurland, auk margra afrétta í öðrum landshlutum. Við leggjum því mikla á-
herslu á, að árninnst málsgrein verði endurskoðuð, og orðuð þannig, að ekki
verði hætta á þessum misskilningi. Meðan enn er óútkljáð hvernig eignarétti er
háttað á þeim afréttum, sem ekki verður lengur sannað, að tilheyrt hafi ákveðnum
býlum sem hluti upprunalegrar landareignar þeirra, tökum við ekki efnislega
afstöðu til veiðiréttar þar.

3. Við leggjum einnig til, að aftan af 6. gr. verði felld orðin ,,-verði því við kom-
ið." Ástæða til þess er sú, að þarna er um að ræða svo mikil og víðtæk réttindi til
handa starfsmönnum dýrafræði deild ar Náttúrufræðistofnunar íslands, að frá-
leitt virðist að nota þau án vitneskju landeigenda. Einnig hefur óbreytt orðalag í
för með sér nokkra möguleika á misnotkun.
í von um að bréf þetta sé ekki of seint á ferð.

Virðingarfyllst, f. h. Landssambands veiðifélaga,

Þorsteinn Þorsteinsson,
Skálpastöðum,

Fylgiskjal V.

NÁTTÚRUFRÆDISTOFNUN ÍSLANDS
Náttúrugripasafnið 11. mars 1977.

Sem svar við bréfi, dags. 7. þ. m. (F-9, N-48), vil ég taka fram, a~ ég hef engar
tillögur fram að færa um breytingar á lögum nr. 33/1966, um fuglav. ðar og fugla-
friðun, aðrar en þær, að nauðsynlegt er að stórhækka sektir fyrir brot á lögunum.
Hins vegar er ég reiðubúinn til að láta nefnd þeirri, sem skipuð hefur verið til að

19



endurskoða lögin, i té umsögn mina um þær breytingartillögur, sem nefndin kynni
að leggja til að gerðar væru á lögunum.

Virðingarfyllst,

Finnur Guðmundsson.

Hr. Runólfur Þórarinsson
Menntamálaráðuneytið
Hverfisgötu 6
Reykjavík

Fylgiskjal VI.

SAMBANDDÝRAVERNDUNARFÉLAGAíSLANDS

Endurskoðunarnefnd fuglafriðunar laganna
elo Runólfur Þórarinsson
Menntamálaráðuneytinu
Reykjavik. 1. júni 1977.

Við þökkum bréf yðar dags. 7. mars s. l. Þvi miður höfum við ekki svarað þessu
bréfi fyrr, en eins og þér vitið er "starfsfólk" SD.í. bundið i störfum alla daga og
getur einungis sinnt málefnum dýravernd ar í "inum fritíma þannig að þetta var
allt of lítill frestur er gefinn var til yfirferðar á lögum um fuglafriðun.

Við höfum gefið fulltrúa okkar í fuglafriðunarnefnd umboð til að koma með
sínar tillögur fyrir umrædda nefnd og höfum rætt við hann.

En eftirfarandi atriði förum við fram á að verði látin koma fram í lögum um
fuglafriðun, eða reglugerðum sem settar verða samkvæmt þeim:
a) Að um það verði sett ákvæði að ýtarlegar athuganir vísindamanna skuli ætíð

fara fram á mýrum og mýrlendi áður en leyft verði að þær verði ræstar fram.
Þannig að tryggt verði að ekki verði röskun á lifi fugla eða skordýra.

b) Að notkun hvers konar eiturs verði ævinlega algjörlega bönnuð til fækkunar
eða útrýmingar fugla eða nokkurra annarra dýra á Íslandi. En á hinn bóginn
verði sett um það ákvæði að allt sorp í kringum bæi og þéttbýliskjarna skuli
vera varið fugli og einnig verði það háð leyfisveitingu til vinnslu fisks og
fiskveiða að slori og öðrum fiskúrgangi verði alls ekki kastað þar sem fuglar
geti náð til - hvorki á hafi úti eða í landi. Þar með er vandamál í sambandi
við "vargfugl" leyst.

e) Að fuglafriðunarnefnd íslands fáí til þess umboð að skipta sér af meðferð og
veiðum íslenskra farfugla í öðrum löndum, t. d. hvernig lóan og margir aðrir
islenskir spörfuglar eru veiddir í net á Ítalíu og viðar.

d) Að hvergi verði notað orðið útrýma í lögum og reglugerðum um fuglafriðun
heldur alltaf orðið fækkun, ef að dómi vísindamanna einn fuglastofn er orðinn
of stór.
Vonandi kemur þetta bréf ekki of seint.

Virðingarfyllst,
f. h. stjórnar S.D.í.

Jórunn Sörensen.
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Fylgiskjal VII.

SAMBAND íSLENSKRA NÁTTÚRUVERNDARFÉLAGA

Akureyri, 6. apríl 1977.
Hr. Runólfur Þórarinsson,
Menntamálaráðuneytinu,
Reykjavík.

Okkur hefur borist bréf þitt frá 7. mars s.l., varðandi endurskoðun á lögum
um fuglaveiðar og fuglafriðun.

Þar sem ekki hefur gefist tækifæri til að fjalla um málið á stjórnarfundum
SÍN, verða hér aðeins dregin fram fáein atriði, sem fremur mega kallast almenns
eðlis.
1. Yfirleitt er það skoðun manna Í náttúruverndarfélðgunum, að raunhæf fugla-

vernd verði best tryggð með því að vernda varpstaði og fæðustaði fuglanna
o. s. frv., t. d. með því að vernda votlendi og tjarnir fyrir framræslu og hindra
mengun af ýmsu tagi, ekki síst olíumengun i sjó og vötnum.

2. Fuglaveiðar (einkum rjúpnaveiðar) eru víða orðnar vandamál i grennd við
þéttbýlisstaði, þar sem segja má að enginn geti gengið um óhultur fyrir skotum.
Landeigendur og sveitarstjórnir hafa víða reynt að takmarka veiðarnar, en með
misjöfnum árangri. Veiðimenn skáka í skjóli heimildar 5. greinar, 2. málsgr.
(bls. 2) um rétt til veiða á afréttum og almenningum. Virðist þvi koma til
greina að þrengja þessi ákvæði, þannig að sveitarstjórnir geti temprað þessa
ásókn eða bannað hana.

3. Sama er að segja um veiðar á sjófuglum, sem víða fara fram uppi í landstein-
um, svo jafnvel fjöruskoðendur eru ekki óhultir. Virðist ekki óeðlilegt að
sveitarstjórnir og sýslunefndir gætu sett takmarkanir við sjófuglaveiðum
innfjarða.

4. Samtökin eru mótfallin hvers konar fugladrápi með hjálp eiturefna eða svæf-
ingarefna.

5. Varðandi friðun einstakra tegunda, þá mætti gjarnan stytta veiðitíma rjúpu,
með þvi að færa hann aftur til 1. n6v., a. m. k. á lágmarkstímum stofnsins.
Reyndar telja margir æskilegast að rjúpan sé alfriðuð á lágmarksárunum. Þá
mætti athuga hvort ekki sé ástæða til að leyfa skot á álftum, a. m. k, á vissum
landssvæðum.

Með bestu kveðju.
F. h. SíN,

Helgi Hallgrímsson.

Fylgiskjal VIII.

STÉTTARSAMBAND BÆNDA Reykjavik, 5. maí 1977.

Stjórn Stéttarsambands bænda hefur á tveim fundum, þann 22. apríl og 4. mai,
rætt erindi nefndar sem endurskoðar lög nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun
dags. 7. mars 1977.

Stjórn Stéttarsambands bænda vill hér með benda á nokkur atriði þar sem hún
telur að breytinga sé þörf.

I. t fyrsta kafla laganna verði gerð skýrari ákvæði um rétt almennings til
veiða á afréttum og almenningum en nú er. Það hlýtur að vera annar réttur á
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afréttum sem eru i einkaeign, og ættu eigendur þeirra ekki að þurfa að sanna
eignarrétt sinn í hverju einstöku tilfelli, því með lögum nr. 42 frá 12. mai 1969,
6. gr., er sýslumönnum gert að halda afréttaskrá, þar sem fram komi mörk afrétta,
hverjir séu eigendur afrétta sem eru í einkaeign, og hvaða jarðir eigi upprekstrar-
rétt og þar með veiðirétt á tilteknum afréttum.

II. Fækkun tiltekinna tegunda vargfugla ætti að heyra undir landbúnaðarráðu-
neytið, og þar með vera i umsjá veiðistjóra og trúnaðarmanna hans, sbr. núgild-
andi lög um eyðingu svartbaks.

III. Verði ekki sett skýr ákvæði um að fækkun vargfugla heyri undir land-
búnaðarráðuneytið og embætti veiðistjóra, er lagt til að eftirfarandi breytingar
verði gerðar á öðrum kafla laganna:

11. gr.
III. 1. Nú valda fuglar verulegu tjóni á búfé, ræktuðu landi, veiðivötnum og

ám, fiskiræktarstöðum, varplöndum eða á öðrum hliðstæðum nytjum, og eru þá
friðunarákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu því, að ráðuneytið geti veitt veiði-
stjóra og trúnaðarmönnum hans leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tíma árs sem er.
Ennfremur getur ráðuneytið, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt ein-
stökum handhöfum fuglaveiðiréUar tímabundið leyfi til að veiða slíka fugla á
hvaða tíma árs sem er.

Undanþáguheimildir þessar taka þó eigi til sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar,
fálka og snæuglu.

22. gr.
Við bætist fjórði liður:
III. 2. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans er heimilt að nota net til fugla-

veiða þegar þeim er veitt heimild samkvæmt 11. gr.

23. gr.
Við bætist þriðji liður:
III. 3. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans er heimilt að nota gildrur, rakettur

og fellinet til fuglaveiða þegar þeim er veitt heimild samkvæmt 11. gr.

Við 25. gr. bætist:
III. 4. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans er, með samþykki eiturefna-

nefndar, heimilt að nota svæfandi lyf, í sambandi við fækkun tiltekinna tegunda,
svo sem svartbaks, hrafns, kjóa, þegar þeir veiða samkvæmt heimild 11. greinar.

Virðingarfyllst,
f. h. Stéttarsambands bænda,

Gunnar Guðbjartsson.

Til endurskoðunarnefndar laga nr. 33/1966,
c/o Runólfur Þórarinsson,
Menntamálaráðuneytinu,
Hverfisgötu 6,
Reykjavik.
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Fylgiskjal IX a.

ÆÐARRÆKTARFÉLAG íSLANDS

Tillögur til breytingar á fuglafriðunarlögunum.

7. gr.
3. töluliður. Til viðbótar þVÍ er þar stendur ætti að koma: Einnig er fuglafriðunar-

nefnd skylt að veita viðkomandi ráðuneyti upplýsingar um hvað áhrifaríkast mætti
verða til fækkunar flugvargi en eflingar æðarvarpi í landinu.

8. gr.
2. tl. e-liður, skúmur. Lagt er til að skúmur sé réttdræpur i eða við æðarvarp þar

eð hann hefur gert stórtjón í æðarvarpi með ungadrápi.

9. gr.
1. tl. Lagt er til að setningin: "Á sama tíma má eigi án leyfis varpeiganda leggja

net nær friðlýstu æðarvarpi en ~ km frá stórstraumsfjöruborði", verði felld niður
en í staðinn komi: Óheimilt er að leggja grásleppu- eða rauðmaganet á grynnra
vatni en 10 föðmum við grunnenda, miðað við stórstraumsfjöru, á tímabilinu frá
15. apríl til 15. júní ár hvert. Gildir það fyrir allt landið. Sýslumönnum er skylt að
láta löggæslumenn sína fylgjast með að þessum ákvæðum sé hlítt.

11. gr.
Til viðbótar 1. tölulið komi: Nú hefur örn eða fálki, nema hvorttveggja sé,

komið í æðarvarp, skal þá varpeigandi kveðja nágranna sína á vettvang til að líta
á og meta það tjón er umræddi I' fuglar hafa valdið, getur þá varpeigandi lagt fram
skaðabótakröfu á hendur ríkissjóði.

23. gr.
Lagt er til, að veiðistjóra eða trúnaðarmönnum hans sé heimilt að nota fellinet

og gildrur til veiða á flugvargi s. s. svartbak, sílamáfi, silfurmáfi og hrafni. Þessum
veiðitækjum sé einkum beitt í nánd við sorphauga og fiskiðjuver.

25. gr.
Lagt er til að málsgreinin: "Að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar", verði

felld niður, í þess stað komi: Getur ráðuneytið þó veitt undanþágu frá ákvæðum
þessarar greinar, að því er varðar notkun svæfandi lyfja, í sambandi við eyðingu
tiltekinna tegunda flugvargs s, s. svartbaks, síla- og silfurmáfs og hrafns. Fram-
kvæmd þessara veiða sé þó aðeins gerð af veiðistjóra eða trúnaðarmönnum hans. Til
þessara veiða séu notuð fljótvirk lyf, sett í loðnu, síldarbita, kjöt eða fiskhakk.

Skylt er veiðimönnunum að vaka yfir veiðisvæðinu og fylgjast vel með því er
þar fer fram.

37. gr.
Refsiákvæði og réttarfar.

Ný málsgrein komi til viðbótar og verði 4. töluliður þessarar greinar: Skylt er
fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, að greiða bætur fyrir sannanlegt tjón er örn
og Iálkar valda í æðarvarpi, sbr. tillögu til breytingar á 11. gr. fuglafriðunarlaga, og
vísast þvi þar til.
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Greinargerð.
7. gr.

Árið 1973 skipaði menntamálaráðuneytið nefnd til að gera tillögur um eyðingu
flugvargs, sem árlega veldur stórtjóni Í æðarfuglastofninum með stórfelldu æðar-
ungadrápi og spillandi æðarvarpi. Formaður nefndarinnar var dr. Finnur Guðmunds-
son fuglafræðingur. Litið raunhæft kom frá nefnd þessari en flugvarginum fjölgar
ár frá ári til stórt jóns i varplöndum og veiði í ám og vötnum.

Stjórn Æðarræktarfélags Íslands átti fund með téðri nefnd og þar sem nefndin
hafði engar raunhæfar tillögur fram að færa lagði stjórn Æ.1. til að veiðistjóra
væri falið að sjá um fækkun flugvargsins með svefnlyfjum og öðrum tiltækum
ráðum. Sér til aðstoðar skyldi veiðistjóri ráða nokkra trúverðuga menn til að fram-
kvæma þau ákvæði er sett yrðu í reglugerð þessu viðkomandi.

Með framkvæmd þessarar tillögu taldi stjórn Æ. Í. þrennt vinnast: a) Með þessu
móti yrði hægt að stórfækka flugvargi. b) Mörgum nýjum varpstöðvum yrði komið
upp svo dúntekja í landinu mundi stóraukast. og e) Með því að ábyggilegir menn
yrðu fengnir til að vinna að framkvæmd þessara mála og á þann hátt er stjórn Æ. t.
leggur til, á að vera tryggt að hvorki aðrir fuglar, s. s. örn eða fálkar eða önnur dýr
biði tjón af þessum veiðum. Dr. Finnur vildi ekki fallast á þessa tillögu svo enn
fjölgar varginum stórlega í landinu.

8. gr.
1 tvö sumur hefur skúmur komið í æðarvarpið á Mýrum í Dýrafirði og drepið

mikinn fjölda af ungum. Þessi fugl er afar var um sig svo enn hefur ekki tekist
að ná honum. Takist að veiða hann er viðkunnanlegra að það sé leyfilegt og lögum
samkvæmt.

9. gr.
Þessa grein teljum við gagnslausa, til verndar æðarfugli, eins og hún er nú.

Heimkynni æðarfuglsins að vetrinum eru aðallega út til nesja enda æti þar nóg á
skerjum og hleinum, sem brimið sverfur af og fuglinn siðan tínir upp. Það er ekki
fyrr en um miðjan april sem hann fer að halda til varpstöðvanna og þá fer hann
meðfram landinu í smáhópum tínandi æti á leiðinni. Séu þá grásleppunet á leið hans
á grunnsævi er honum mikil hætta búin. Það er háttur hans á þessum ferðum að
þegar einn kafar eftir æti kafar allur hópurinn um leið. Þannig getur heill hópur lent
á sömu netatrossunni.

Það er fengin reynsla fyrir því að svona lagað kemur ekki fyrir liggi netin á
djúpu vatni, 10-20 föðmum, en grásleppari veiðist engu síður en upp við landsteina
en þá er æðarfuglinum borgið. - Venjulega er fuglinn kominn að varplandinu um
mánaðamót apríl-maí og flestir komnir á hreiður í byrjun júní, þegar hann svo
yfirgefur varplandið er minni hætta á að hann lendi í netunum þó þau séu á grynnra
vatni en 10-20 föðmum.

11. gr.
Ég hygg að það hafi verið í september 1975, að blöðin birtu mynd af íslandi

með hreiðrum arnarinnar merktum inn á myndina. Þar sýndi það sig að örnin velur
sér búsetu sem næst varpstöðvum æðarfuglsins, þarf ekki skarpskyggni til að sjá
af hvaða ástæðum hún gerir það. Þar á hún stutt til góðra fanga enda notfærir hún
sér það oft. Þar sem örn sækir í æðarvarp sér þess fljótt merki í fækkun hreiðra
og minni dún, þá þarf ekki mörg ár til að fuglinn sópist i burtu og komi aldrei
framar i það varpland, munu ýmsir Breiðfirðingar geta borið um það. Með þvi að
kveðja nákunnuga menn á vettvang, eftir að örn eða fálki hafa komið í varpið, er
hægt að meta skaðann af töluvertírí nákvæmni og bera vitni með þeim sem fyrir
skaðanum hefur orðið.

Rikisvaldið bannar að drepa þennan varg, því er það réttIætiskrafa að rikið
beri ábyrgð á þessum aIidýrum sinum og greiði það tjón sem þau valda.
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23. gr.
Þessi grein þarf í rauninni ekki greinargerðar við svo augljóst er og sjálfsagt

að leyfa og nota þessi tæki - felIinet og gildrur - undir stjórn veiðistjóra og
trúnaðarmanna hans.

25. gr.
Hér má visa til greinargerðar við 7. gr. fuglafriðunarlaga. Þar er sýnt fram á,

að eigi að nást árangur í fækkun flugvargs verður löggjafinn að halda fuglafriðunar-
nefnd utan við ákvæði þessarar greinar.

1greinargerð við 7. gr. fuglafriðunarlaganna er bent á þá einu raunhæfu leið,
sem hægt er að fara til að ná umtalsverðum árangri í fækkun flugvargs án þess að
aðrar dýrategundir bíði tjón af, vísast því þar til.

Goðatúni 7, Garðabæ, 18. april 1977.

Gisli Vagnsson.

Fylgiskjal IX b.

Til endurskoðunarnefndar fuglafriðunarlaga.

Tillögur um breytingar á fuglafriðunarlögum og viðbót.
II. kafli 8. gr. Við bætist aðrar máfategundir og skúmur.
9. gr. Í stað % km komi: 2 km, og til viðbótar komi: Eigi má leggja grásleppunet

á minna en 12 faðma dýpi.
XI. kafli 37. gr. Í stað 500-1500 kr. komi: 15000-50 000 kr. sé um æðarfugl

eða fáséða fugla að ræða.

Reykjavik, 24. mai 1977.

Frá stjórn Æðarræktarfélags Islands.

Fylgiskjal X.

Reykjavik, 19. april 1977.
Hr. Runólfur Þórarinsson,
menntamálaráðuneytinu,
Hverfisgötu 6,
Reykjavik.

Varðandi endurskoðun laga nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Stjórn Náttúruverndarfélags Suðvesturlands vill bera fram eftirfarandi breyt-

ingartillögur á fyrrgreindum lögum.

Um veiðitæki og veiðiaðferðir.
20. gr. - Viðauki: Að bannað verði að nota, selja og skrá sjálfvirkar haglabyssur

til fuglaveiða, nema að þeim væri breytt þannig að einungis sé hægt að skjóta úr
þeim tveimur skoturn. Einnig að bannað verði að nota hvers konar riffla til fugla-
veiða Cm. a. vegna þeirrar hættu er mönnum og fénaði stafar þar af).

Að 24. gr. verði felld niður. - Næga undanþágu til fuglaveiða utan lögbundins
veiðitíma er að finna i 11. gr.

25



25. gr. - Viðauki: Eigi skal leyfa notkun eiturs né svæfandi lyfja til útrýmingar
fugli án þess að áður hafi farið fram fullnægjandi rannsóknir á hvers konar áhrifum
slíkra aðferða.

Einnig hvetjum við til þess að gerðar verði umfangsmiklar og fjölþættar "ist-
fræðirannsóknir á æðarfugli, svartbaki og hrafni og samspili tegundanna sín i milli.
Kostnaður slíkra athugana væri greiddur af sveitarfélögum, hinu opinbera og að
vissum hundraðshluta tekna af útflutningsverðmæti æðardúns yrði varið til rann-
sóknanna.

Stjórnun fuglaveiða.
Að menntamálaráðuneytið hlutist til um gerð reglugerðar er varðar stjórnun

fuglaveiða, þar sem tekið er tillit til eftirfarandi atriða:
1. Skiptingar veiðisvæða (t. d. eftir hreppum, sýslum eða fjórðungum) ásamt yfir-

liti yfir eignarrétt og nýtingu þeirra.
2. Að hverjum veiðimanni verði skylt að gefa upp veiði (tegund, fjölda, kyn

o. s, frv.) á þar til gerðum eyðublöðum. Þessum veiðiskýrslum væri síðan skilað
til Náttúrufræðistofnunar íslands.

3. Að menntamálaráðuneytið hlutist til um að félagssamtök eða aðrir aðilar standi
fyrir námskeiðum um notkun og meðferð á skotvopnum, fuglafriðun og náttúru-
vernd. Einnig að hert verði á reglum um byssuJeyfi.

F. h. Náttúruverndarfélags Suðvesturlands.

Unnur Skúladóttir.

Fylgiskjal XI a.

SJÁVARÚTVEGSRÁÐUNEYTIÐ

Endurskoðunarnefnd laga nr. 33/1966
b. 1. Runólfs Þórarinssonar
Menntamálaráðuneytinu. 13. desember 1977.

Visað er til erindis nefndarinnar frá 19. október og 3. nóvember varðandi frekari
takmarkanir á hrognkelsaveiðum.

Ráðuneytið sendi erindi þetta til umsagnar Hafrannsóknastofnunarinnar og fylgir
hér með ljósrit af bréfi stofnunarinnar, dags. 6. desember s. 1.

Með tilvisun til þeirra upplýsinga og álits, sem fram kemur i skýrslu Haf-
rannsóknastofnunarinnar, er ráðuneytið mótfallið þeim takmörkunum á hrognkelsa-
veiðum, sem í erindi nefndarinnar greinir.

Hins vegar bendir ráðuneytið á, að mjög hefur verið að undanförnu aukið
eftirlit og rannsóknir á hrognkelsaveiðum sbr. reglugerð 66/1977, um grásleppu-
veiðar, en í þeirri reglugerð eru grásleppuveiðar gerðar leyfisbundnar og skýrslu-
skyldar. Telur ráðuneytið að nú séu skilyrði til að rannsaka, hversu mikil brögð
séu að því, að æðarfugl drepist í hrognkelsaneturn. Komi í ljós, að mikið af fugli
drepi st i netum nærri vörpum, sem nytjuð eru, er möguleiki á því að takmarka
veiðarnar á þeim svæðum.

F.h. r.
e. u.

Jón B. Jónasson.
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Fylgiskjal XI b.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
Skúlagata 4

Reykjavik, 6. des. 1977.
Sjávarútvegsráðuneytið
Lindargötu 9
Reykjavik

Ég vísa í bréf ráðuneytisins dags. 18. nóv. s.l. varðandi endurskoðun um fugla-
veiðar og fuglavernd.

Hjálagt sendi ég athugasemdir Vilhjálms Þorsteinssonar um málið, en hann
hefur sem kunnugt er fengist við rannsóknir á hrognkelsum að undanförnu. Vil-
hjálmur telur að stækkun á friðunarsvæði fyrir æðarfugl upp i 2 km radíus myndi
skerða mjög hrognkelsaveiðar annarra en landeigenda og að ógerlegt sé að banna
hrognkelsaveiðar ofan við 10 faðma dýpi. Hann bendir einnig á að oft sé hægt að
sneiða hjá æðarfugladrápi þótt nálægt æðarvarpi sé og bendir þar á reynslu grá-
sleppubænda á Barðaströnd.

Frá sjónarmiði hrognkelsaveiðanna getur Hafrannsóknastofnunin því ekki fall-
ist á ofangreindar takmarkanir.

Virðingarfyllst,
Jón Jónsson.

Fylgiskjal XI c.

Svar til Sjávarútvegsráðuneytisins vegna tillögu nefndar á vegum Æðar-
ræktarfélagsins um takmörkun á hrognkelsaveiðum

Tillaga nefndarinnar er sú að friðunarsvæði umhverfis æðarvörp gagnvart
netaveiðum svo sem hrognkelsaveiðum verði stækkað frá 250 m í 2 km á vissu tíma-
bili 05. apr.-14. júlí). Varpeigandi getur þó sjálfur gefið leyfi til netaveiða innan
þessa svæðis samkvæmt lögunum.

Einnig leggur nefndin til að hrognkelsaveiðar verði bannaðar allsstaðar ofan
við 10 faðma dýpi.

Að beiðni Sjávarútvegsráðuneytisins mun ég svara fyrirspurn nefndarinnar um
á hvaða tíma og hvar við landið veiðarnar eru stundaðar, hve langt frá landi og
á hvaða dýpi.

Ennfremur fylgir álitsgerð um afleiðingar þess ef af takmörkunum þessum
verður.

Veiðisvæði og veiðitími
Vegna mismunar á stærð og atferli kynjanna eru veiðar fyrir grásleppu og

rauðmaga mjög aðskildar. Rauðmaginn gengur nokkru fyrr að ströndinni en grá-
sleppan og er þvi aðalveiðitími rauðmagans nokkru fyrr en veiðitími gráslepp-
unnar á hverjum stað, einnig eru rauðmaganetin mun smáriðnari en grásleppu-
netin og eru lögð á minna dýpi. Yfirleitt liggja rauðmaganet ekki lengi fram eftir
vori og mun skemur en grásleppunetin.

Fyrir Norðurlandi er oft byrjað á rauðmagaveiðum í febr.-mars og er hápunkt-
ur veiðanna oftast í marslok eða í byrjun apríl. Á Vesturlandi er rauðmagatíminn
nokkru seinna og nær hámarki oftast eftir miðjan apríl fram til maibyrjunar. Þetta
er þó mjög breytilegt eftir árferði. Mun minni sókn er í rauðmagann < I grásleppuna
og eru það eingöngu grásleppuveiðar sem aukist hafa að ráði um síðastliðin ár en þar
hefur orðið mikil aukning siðustu árin.
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Rauðmagaveiðin er ekki bundin neinum veiðileyfum eða tímatakmörkunum, en
grásleppuveiðar hafa verið bundnar af veiðilcyfum að nokkru leyti 1976 og algerlega
1977. Veiðileyfi þessi eru bundin við ákveðin veiðisvæði og veiðitimabil.

Árið 1977 voru veiðisvæðin og tímabilin fjögur:
A. Suður- og Vesturland að Horni 25. apríl-l0. júli.
B. Húnaflóasvæðið 1. apríl-15. júni.
C. Norðurland austanvert, Skagatá að Langanesi, 20. mars-5. júni.
D. Austurland, Langanes Hvítingar, 25. mars-10. júni.
Nokkrar breytingar gætu orðið á tilhögun veiðisvæðanna og byrjunar- og loka-

dögum þeirra i framtíðinni en þó ætti vertiðarlengdin að vera af ákveðinni lengd.
Mest er sókn í grásleppuveiðar á Norðurlandi og við Faxaflóa og Breiðafjörð,

en á síðustu árum hafa þessar veiðar aukist mjög á Austfjörðum og Vestfjörðum.
Þar sem hrognkelsin hrygna aðeins á hörðum botni er engin veiði fyrir sendnum

ströndum Suðurlandsins eða annars staðar þar sem þannig háttar til. Víða eru
stór svæði sem ekki hafa verið nýtt að ráði þótt hrognkelsí gangi á þau, t. d. við
Hornstrandir norðarlega, nyrsti hluti Faxaflóa, syðsti hluti Austfjarða og víðar
eru smærri svæði sem einhverra hluta vegna eru ekki nýtt af grásleppnveiðimönn-
um.

Dýpi netalagna
Sú þróun hefur orðið með vaxandi sókn í grásleppuveiðar, en sóknaraukn-

ingin felst i fjölgun báta, fjölgun neta, stækkun báta og tilkomu kraftblakka, að
grásleppunetin eru lögð dýpra en áður sérstaklega í byrjun vertíðar. Eftir þvi sem
líður á vertíðina eru netín síðan færð á grynnra vatn.

Fyrir Norðurlandi er algengt að stærri bátarnir leggi net sín á 30-40 faðma
dýpi í byrjun vertfðar, jafnvel dýpra. Við Faxaflóa og Breiðafjörð er yfirleitt lagt
grynnra. Algengt er að í lok vertíðar séu netin á 5-20 faðma dýpi bæði á Norður-
og Vesturlandi.

Fjarlægð frá landi
Hér er aðeins hægt að gefa þá reglu að þar sem veiðimennirnir velja sér kjör-

dýpi og botnI ag fer það eftir því hvernig háttar til með að dýpi á hverjum stað
hversu langt frá landi netalagnir eru.

Sumsstaðar eru netin uppi í landsteinum þótt grunnendinn sé á 5-l(} faðma
dýpi, annarsstaðar eru netin á grynningum margar milur frá landi.

Álitsgerð
Athugun á skrá yfir jarðir sem hafa æðarvörp samkvæmt fasteignamati 1970

leiðir i ljós að friðunar svæði sem væru með 2 km radíus mundu skerða mjög
viða svæði þau sem hrognkelsaveiðimenn hafa umráð yfir og hafa nýtt til þessa.

Auk þeirra staða sem hafa nú æðarvarp samkvæmt fasteignamati er fjöldi
staða sem hafa aðstæður til friðlýsingar samkvæmt reglum sem gilda um það mál
og þar sem mjög auðvelt er að friðlýsa vegna æðarvarps, er líklegt að slíkt mundi
gerast i stórum stíl ef af þessari lagabreytingu verður.

Afleiðingin yrði sú að stór svæði yrðu lokuð fyrir hrognkelsaveiðum annarra
en landeigenda.

Landeigendur geta sjálfir lagt net innan friðlýsta svæðisins eða leyft slíkt og
er hætt við að þetta ákvæði verði meira misnotað til aukins einkaréttar til hrogn-
kelsaveiða.

Eins og áður er sagt hefur aðal aukning í hrognkelsaveiðunum orðið í grá-
sleppuveiðum. Þrátt fyrir aukningu í grásleppunetafjölda í sjó eru þau lögð yfir-
leitt i dýpra vatni en áður og því hættuminni fyrir æðarfugl. Samkvæmt reynslu
manna er mjög misjafnt hvort net taki æðarfugl eftir þvi hvar og hvernig netin
eru lögð. Þannig er oft hægt að sneiða hjá æðarfugladrápi þótt nálægt æðarvarpi
sé (eftir reynslu grásleppubænda á Barðaströnd).
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Rauðmaganetin eru mun hæUulegri æðarfugli en grásleppunetin. Þar sem ekki
hefur orðið teljandi aukning á rauðmagaveiði síðustu árin er vart hægt að tengja
umrædda fækkun í stofni æðarfuglsins notkun þeirra. Minna verður á að fleira
gæti komið til að hafa áhrif á stofnstærð æðarfuglsins en dauði af völdum neta
og verður að sanna betur skaðsemi þeirra áður en veiðarnar eru takmarkaðar
vegna þessa.

Niðurskurður grásleppu nálægt æðarvarpi gæti haft slæm áhrif með því að
laða að svokallaðan vargfugl og óbein skaðleg áhrif grásleppuveiða á viðkomu
æðarfuglsins gæti verið hversu mikið æti vargfuglinn fær á vorin frá hrognkelsa-
útgerðinni en þar er nær öllu hent eins og allir vita.

Athuga þarf hvort reglur um meðferð úrgangs frá grásleppuveiðunum (svo og
meðferð annars fiskúrgangs) hefði ekki áhrif til hins betra.

Athuga þarf einnig hvort núverandi reglur um friðhelgi æðarvarps (250 m)
mun ekki nægilegt í flestum tilfellum ef eftir þeim væri gengið.

Ógerlegt mun vera að banna hrognkelsaveiðar ofan við 10 faðma dýpi. Bæði
mundi slíkt taka fyrir rauðmagaveiði allsstaðar og svo eru staðhættir víða þannig
að erfitt er að leggja netatrossu þannig að hluti hennar fari ekki upp fyrir 10
faðma dýpi, auk þess sem eftirlit með slíku yrði nær ómögulegt.

Reykjavik, 2. des. 1977.
Vilhjálmur Þorsteinsson.

Fylgiskjal XIL

l\oIENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Hverfisgötu 6, Reykjavik Reykjavik, 14. febrúar 1978.

Eins og kunnugt er eru ernir alfriðaðir á Íslandi enda fátt um þá og leggur
ráðuneytið áherslu á verndun þeirra. Ernir gera óneitanlega nokkurn usla í æðar-
varpi, en ráðuneytinu ber einnig að stuðla að eflingu æðarvarps og friðun æðar-
fugls. Hér verður i sumum tilvikum um nokkrar andstæður að ræða þar sem sumir
æðarvarpseigendur telja sig verða fyrir verulegum búsifjum af völdum arna.

Rætt hefur verið um ýmsar leiðir til þess að ráða bót á þessum vandkvæðum,
svo sem að greiða æðarvarpseigendum bætur, en sá hængur er á, að nálega er
ógerlegt að meta tjónið. Einnig hefur verið minnst á að greiða einskonar verðlaun
til landeigenda fyrir hvern arnarunga. er upp kemst í landareign þeirra.

Þá væri og hugsanlegt að í nýrri löggjöf yrði heimilað að bana erni, sem gerði
sér hreiður i æðarvarpi, ef aðgerðir til þess að fæla hann úr varpinu reyndust
árangurslausar. Þetta yrði þó að vera háð þeim skilyrðum að um einhverja lág-
marksstærð æðarvarps væri að ræða þ. e. dúntekju, en ekki einungis einhvern
varphólma með fáeinum hreiðrum, sem litlu máli skipti að því er arðsemi varðar.
Eðlilegra væri þó að greiða verðlaun fyrir arnarunga, sem upp kæmust og færi
um fjárhæð verðlauna eftir mati dómkvaddra manna. Yrði þá væntanlega höfð
hliðsjón af t. d. hvaða tekjur sá, er verðlauna eða bóta krefst, hefur í skattskýrslu
sinni talið sér af æðarvarpinu að undanförnu.

Ráðuneytinu er ljóst að hér er um nokkurt vandamál að ræða, en telur rétt að
vekja athygli nefndarinnar á framangreindum atriðum.

F. h. r.
Birgir Thorlacius.

Endurskoðunarnefnd fuglafriðunar laga
h/t Runólfs Þórarinssonar, formanns."
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