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Umsögn Skotveiðifélags íslands um frumvarp til laga um vemd, friðun og veiðar á villtum 
fiiglum og villtum spendýrum 495. mál, ijúpnaveiðar; sölubann og takmörkun veiða.

Skotveiðifélag íslands fagnar þessu frumvarpi og telur það til mikilla bóta.
Félagið skorar á þingmenn að samþykkja það óbreytt.

Greinargerð:
Skotveiðifélag íslands heíur ekki séð neinar vísbendingar þess efiiis að skotveiðar hamli vexti og 
viðgangi íslenska ijúpnastofnsins. Félagið hafnar þvi hins vegar ekki að svo geti verið. SKOTVIS 
telur hins vegar nauðsynlegt að breyta veiðihegðun íslenskra veiðimanna á þann hátt að dregið 
verði úr, eða komið alfarið veg fyrir magnveiðar á ijúpu. Það verður best gert með því að banna 
sölu á ijúpu á fijálsum markaði.
Afar góð reynsla er af sölubanni á villibráð viða erlendis. Nefiia má Bretland og Bandaríkin í því 
sambandi. Hafa ber þó í huga að nokkum tima tekur að sjá árangur af slíku sölubanni. Skv. 
reynslu Skota má búast við að það taki um þijú ár. Skotveiðifélag Islands telur varhugavert að 
grípa til fleiri en einnar gerðar fnðunar t.d. sölubann og stytting veiðitíma. Ef gripið er til fleiri en 
einnar vemdaraðgerðar er ekki hægt að sjá hvaða aðgerð skilar árangri. Heppilegast er að byija á 
einni aðgerð, t.d.
sölubanni og bæta svo annarri vemdaraðgerð við síðar, ef þurfa þykir.
Skotveiðifélag Islands leggur ríka áherslu á að núverandi veiðitími, sem sátt er um, haldist eða frá 
15. október - 22. desember. Þó er vert að hafa 1 huga að þar sem líkur eru á að sölubann á ijúpu á 
fijálsum markaði muni varla ná tilætluðum árangri næsta haust, kæmi til greina að stytta 
veiðitimann, t.d. með því að banna ijúpnaveiðar á sunnudögum. Kannanir sýna að það eru frítími 
og veður sem helst hafa áhrif á það hvenær menn halda til veiða.
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