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Athugasemdir vegna breytinga á „vilMýralögum“.

Stjóm Fuglavemdar gerir þijár athugasemdir við írumvarp til laga um breytingu á 
lögum nr. 64/1994, um vemd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendýrum, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 131. löggjafarþingi 2004— 
2005.)

í  fyrsta lagi að ekki sé í lögunum heimild fyrir ráðherra að setja á kvóta á fuglaveiði. 
Slíkt ákvæði væri öflugt vopn fyrir ráðherra að hafa.

í  öðru lagi þar sem segir í 2. gr.
Við 2. mgr. 17. gr. laganna bætist nýr málsliður er orðast svo: Enn fremur er ráðherra 
heimilt að takmarka veiðar við ákveðna daga innan þeirra tímamarka sem fram koma í 
1. mgr. og ákveðinn tíma sólarhrings, enda sé talin hœtta á að viðkomandi stofn þoli 
ekhi ótakmarkaða veiði innan áðurnefndra tímamarka. (Skáletur Fuglavemdar).
Þessar forsendur þ.e. „enda sé talin hætta á að viðkomandi stofii þoli ekki 
ótakmarkaða veiði innan áðumefiidra tímamarka“ rýra mjög gildi þessa ákvæðis.

í  þriðja lagi segir i 3. gr.
Á eftir 17. gr. laganna kemur ný grein, 17. gr. a, er orðast svo ásamt fyrirsögn:
Bann við sölu á veiðifangi.
Umhverfisráðherra er heimilt með reglugerð, þegar fiiðun einstakra fuglategunda er 
aflétt í samræmi við ákvæði 17. gr., að banna sölu á þeim fuglum og afurðum þeirra, 
enda sé talin hœtta á að viðkomandi stofn þoli ekki ótakmarkaða veiði innan leyfilegs 
veiðitímabils(ská\etur Fuglavemdar).
Óheimilt er að flytja út, bjóða til sölu eða selja fugla og afurðir fugla sem ráðherra 
hefur bannað sölu á skv. 1. mgr. Með sölu er átt við hvers konar afhendingu gegn 
endurgjaldi.
Þessar forsendur þ.e. „enda sé talin hætta á að viðkomandi stofii þoli ekki 
ótakmarkaða veiði innan leyfilegs veiðitímabils“ rýra mjög gildi þessara heimilda. 
Reyndar er þetta rökleysa þar sem enginn stofii þolir ótakmarkaða veiði.
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