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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um vemd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendvrum, 495 mál, rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða.

Frumvarpið mun bæta úr vanköntum sem eru á núverandi lögum um vemd, friðun og veiðar 
nr. 64/1994 auk þess sem það mun gefa umhverfisráðherra fleiri leiðir til stjómunar veiða.

1 gr. Hér er um þarfar úrbætur að ræða. Ég hef kennt á námskeiðum Umhverfisstofnunar 
fyrir verðandi veiðimenn og fæ iðulega þá spumingu, þegar ég kynni núverandi bann á 
vélsleða og fjórhjól, hvernig sé með sexhjól og torfæru mótorhjól. Vonandi eyðir þessi tillaga 
sem sett er fram í 1. gr. þessari óvissu.

2. gr. Eins og rætt hefur verið í sambandi við rjúpnaveiðar þá getur verið gott að takmarka 
veiðitíma öðruvísi en að taka daga framan eða aftan af. Ég hefði reyndar talið að ráðherra 
væri heimilt að gera þetta en þessi grein hnykkir á þeirri heimild.

3. gr. Ég tel rétt að hægt sé að banna sölu á villibráð úr stofnum sem talið er að nauðsynlegt 
sé að takmarka frekar veiðar á og nota þannig sem stjómtæki og fagna því þessari breytingu. 
Þó er spuming hvort orðalagið ætti ekki að vera í samræmi við t.d. bann við eggjasölu í 20 gr. 
laga nr. 64/1994 en þar segir ,Andaregg og heiðagœsaregg, sem tekin eru samkvœmt 
ákvæðum þessarar málsgreinar, má hvorki bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa né þiggja að 
g jö f“ Hér er sett bann við að gefa eggin einnig. Skemmst er að minnast þess þegar sagt var 
að ferðaþjónustuaðili sem ekki mátti selja hvítvín með skelfiski um borð í báti sínum seldi 
ferðamönnum glösin dýru verði en gaf hvítvínið. Hvort einhverju veitingahúsanna detti hug 
að selja brúnaðar kartöflur og rifsberjasultu og gefa rjúpu með veit ég ekki en vona að svo 
verði ekki. Bann við gjöfum myndi loka á slíkt.
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