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Komið þið blessuð og sæl Umhverfisnefiidarfólk.

Með bréfi yðar dagsett 17. aprfl 2008 er Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum beðið um 
umsögn um frumvarp til laga um vemd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 477. mál, 
hækkun gjalds fyrir veiðikort.
Sem fonnaður FLH (Félags Leiðsögumanna með Hreindýraveiðum) sendi ég yður hér 
með þá umsögn.

(Sjá viðhengi)
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/1994, um vernd, fríðun og veiðar 
á villtum fuglum og villtum spendýrum, með síðari breytingum.
Okkar viðbót er aðgreind með bláum texta.)
Við teljum mjög mikilvægt að því ágæta kerfi og þeirri sátt sem ríkt hefur um 
hreindýraveiðar undanfarin ár verði viðhaldið.
Það teljum við að verði aðeins gert með aðkomu okkar ágæta félags, þar sem í er þorri 
leiðsögumanna.
Ég fullyrði að aðeins með mjög góðri samvinnu okkar og starfsmanna 
veiðistjómunarsviðs Umhverfisstoftiunar
hafa veiðamar gengið algerlega án teljandi vandræða og stórslysalaust undanfarin ár, 
þrátt fyrir stóraukinn veiðikvóta og mikið veiðiálag.
Með metnaðarfullu starfi FLH hefur okkur tekist að koma leiðsögumannastarfinu og þar 
með leiðsögumönnum á fagmannlegra stig, með ýmisskonar námskeiðum og frasðslu 
fyrir okkar félagsmenn auk þess sem tryggingar og aðrir öryggisþættir verða að teljast til 
fyrirmyndar.
Ég hugsa til þess með hryllingi ef þessu kerfi yrði kollvarpað með aðkomu mjög margra 
nýrra misreyndra leiðsögumanna.
Að sjálfsögðu er eðlilegt að nýliðun verði einhver í stéttinni og viljum við alls ekki standa 
í vegi fyrir því, heldur vildum við
glaðir koma að skipulagningu og útfærslu námskeiða fyrir verðandi leiðsögumenn. Okkur 
fyndist bæði Ijúft og skylt að koma að slíku námskeiði þar sem við erum jú  einu 
sérfræðingamir á þessu sviði hérlendis og því ofur eðlilegt að til okkar sé leitað.
Okkar mat og margra annarra er að skýra lagastoð þurfi fyrir því að hægt sé að setja 
forkröfur þáttakenda á slíkt námskeið.
Við höfinn orðið áþreifanlega varir við það undanfarin ár að veiðimenn hreindýra eru 
sumir hverjir illa undirbúnir fyrir veiðar og hafa sumir þeirra mjög takmarkað vit á 
hverslags drápstól stórir hreindýrarifflar eru. Því teljum við mikilvægt að auka þurfi 
fræðslu og aðhald hvað úthlutun svokallaðra B leifa varðar og teljum við nauðsynlegt að 
hreindýraveiðimenn gangist undir skotpróf, sem aftur þýðir að þeir koma betur undirbúnir 
á veiðislóð.
Ekki hika við að hafa samband ef einhveijar spumingar vakna.
Einnig erum við meira en tilbúnir að mæta til fundar við nefndina verði þess óskað.

Með von um jákvæð viðbrögð.
MBK
Sævar Guðjónsson 
Formaður FLH 
Mjóeyri Eskifirði



Þskj. 759 — 477. mál.

Frumvarp tíl laga

um breytingu á lögum nr. 64/1994, um vernd, friðun og veiðar 
á villtum fuglum og villtum spendýrum, með siðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

l.gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. laganna:
a. í stað lokamálsliðar 1. mgr. koma þrír nýir málsliðir, svohljóðandi: Eigi síðar en 1. 

apríl ár hvert skal veiðikortshafi skrá og skila þar til gerðri skýrslu um undangengið veiðiár 
sem telst fiá 1. janúar til 31. desember. E f veiðiskýrslu fiá fyrra veiðitímabili hefur ekki verið 
skilað er útgáfa nýs veiðikorts óheimil. Ef veiðiskýrsla berst eftir lögmæltan skiladag hækkar 
gjald fyrir útgáfii nýs veiðikorts í 5.000 kr.

b. Fyrsti málsliður 3. mgr. orðast svo: Gjald fyrir veiðikort skal vera 3.500 kr. fyrir hvert 
veiðiár.

c. í lok 11. gr. laganna komi ný málsgrein: Allir þeir sem fara til hreindýraveiða skulu 
taka skotpróf. Umhverfisráðherra/Umhverfisstofhun setji reglur um framkvæmd þeirra og 
tekur ákvæði þetta gildi fyrir veiðitímabilið 2009.

2- gr.

Á eftir 2. málsl. 9. mgr. 14. gr. laganna koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: í því skyni 
er Umhverfisstofnun rétt að halda námskeið fyrir þá sem vilja gerast leiðsögumenn með 
hreindýraveiðum. Er Umhverfi sstofhun heimil gjaldtaka vegna kostnaðar sem stendur í
eðlilegum tengslum við sérhvert slíkt námskeið. Umhverfisstofnun í samráði við hreindýraráð 
er heimilt að meta þörf fyrir fjölda leiðsögumanna á hverju veiðisvæði og miða fjölda þeirra 
sem er heimilað að sækja námskeið til að gerast leiðsögumenn með hreindýraveiðum við þær 
þarfir.

3- gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með frumvarpi þessu er lagt til að gerðar verði tilteknar breytingar á lögum um vemd, 
friðun og veiðar á villtum fúglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994.

Fyrsta breytingin lýtur að því að skerpa á þeirri skilaskyldu veiðiskýrslna sem nú er kveðið 
á um í 1. mgr. 11. gr. laganna. Þýðingarmikið þykir að skylda þessi sé ótvíræð og afdráttarlaus



vegna þess upplýsinga- og rannsóknagildis sem veiðiskýrslur geta haft og hafa fyrir ástand og 
stofnstærð villtra fugla og dýra, og þar með skynsamlega upplýsta stjóm og skipulag veiða 
samkvæmt lögunum. í gildandi lögum er hins vegar hvorki að finna sérstaka hvata né önnur 
úrræði til framfylgdar þessari skyldu til skýrsluskila. Til þess að ákvæðið megi verða virkt og 
skilaskylda raunhæf er því lagt til að Umhverfisstofnun sé skylt að leggja 1.500 kr. á sérhveija 
leyfisgjaldsupphæð ef skýrsluskil hlutaðeigandi veiðikortshafa verða ekki innan lögmæltra 
tímamarka. í samræmi við meðalhófssjónarmið og vandaða stjómsýsluhætti er og ráð fyrir því 
gert að Umhverfisstofiiun auglýsi áskoranir með hæfilegum fyrirvara svo að leyfishafar þurfi 
síður að greiða aukagjald þetta vegna skiladráttar.

önnur breytingin er í því fólgin að hækka þá upphæð sem nú er lögmælt í 3. mgr. 11. gr. 
laganna vegna útgáfu nýs veiðikorts til samræmis við vísitölu og verðlagsþróun en einnig 
vegna rannsóknaþarfa, en síðast var gerð breyting á upphæðinni árið 2003. Þá er lögfest að 
veiðimenn hreindýra skulu taka skotpróf sem staðfestir hæfni þeirra til að nýta stóra riffla til 
veiða. Samkvæmt núgildandi lögum og reglugerð er B leyfi til að fara með skotvopn almennt 
auðfengið og í því felst engin trygging að veiðimaður hafi nauðsynlega þjálfun og hæfni til að 
nota stóra riffla til veiða. Það er ósiðlegt að það sé mögulegt að nota lifandi bráð til að æfa 
skotfimi.

Þriðja breytingin snýr að lögfestingu heimildarákvæðis fyrir Umhverfisstofiiun til að halda 
leiðsögumannanámskeið í sambandi við hreindýraveiðar, svo og gjaldtökurétt stofiiunarinnar 
vegna kostnaðar við slíkt námskeiðahald. Jafnframt verði Umhverfisstofnun í samráði við 
hreindýraráð heimilt að miða fjölda þátttakenda á námskeiðum fyrir verðandi leiðsögumenn 
með hreindýraveiðum við áætlaða þörf fyrir fjölda leiðsögumanna hverju sinni og setja 
nauðsynlegar forkröfur þar að lútandi.

Athugasemdir við einstakar greinarfrumvarpsins.

Um 1. gr.

Gerð hefur verið grein fyrir meginefhi greinarinnar í almennum athugasemdum.
Hækkun sú sem nú er mælt fyrir um í 3. mgr. 11. gr. laganna er úr 2.200 kr. í 3.500 kr. 

Meginrökin að baki hækkuninni eru þau að auknar tekjur þarf til að standa undir þeim 
kostnaði sem óhjákvæmilega hlýst af rannsóknum sem nauðsynlegar má telja fyrir skipulag 
og stjóm á friðun og veiðum villtra spendýra og fúgla. Til þess að hvetja veiðikortshafa til 
skilvísi á veiðiskýrslum er mælt svo fyrir að gjald fyrir útgáfii nýs veiðikorts hækki í 5.000 kr. 
ef skiladráttur verður.

Um 2. gr.

Ekki er kveðið á um námskeið fyrir leiðsögumenn með hreindýraveiðum í gildandi lögum. 
Umhverfisstofiiun hefur haldið slík námskeið en talið vafa leika á um heimild til slíks 
námskeiðahalds, svo og gjaldtöku til að standa undir slíku. Gild rök má færa fyrir nauðsyn 
slíkra námskeiða og samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum gætir sívaxandi áhuga meðal 
manna til að afla sér leiðsögumannaleyfa. Með breytingu þessari er ætlunin að taka af allan 
vafa um heimild Umhverfisstofiiunar til slíks námskeiðahalds, svo og um réttmæti gjaldtöku 
til að standa undir þeim kostnaði er af hlýst.

Um 3. gr.

Greinin þarfiiast ekki skýringa.



Fylgiskjal.

Fjármálaráðumyti,
jjárlagaskrifstofa:

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vernd, friðun og veiðar 
á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994, með síðari breytingum.

í frumvarpinu er mælt fyrir iim hækkun gjalds fyrír veiðikort. Gjaldið hækkar úr 2.200 kr. í 
3.500 kr. en hafi veiðiskýrslu fyrir undangengið veiðiár ekki verið skilað fyrir lögmæltan 
skiladag verður gjaldið 5.000 kr. í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að um sé að 
ræða hækkun til samræmis við vísitölu og verðlagsþróun en einnig vegna rannsóknaþarfa 
ásamt því að skapa hvata til að bæta skil á veiðiskýrslum.

Á árinu 2006 skilaði gjald fyrir veiðikort 22 m.kr. tekjum. Miðað við óbreyttan fjölda 
útgefmna veiðikorta og 3.500 kr. gjald má gera ráð fyrír að tekjur ríkissjóðs af gjaldi fyrir 
veiðikort hækki um 13 m.kr. á heilu árí. Því til viðbótar má reikna með einhverjum tekjuauka 
vegna 5.000 kr. gjaldsins. Sé miðað við að vanskil á veiðiskýrslum verði helmingi minni en 
þau eru nú má ætla að sá tekjuauki geti orðið um 1 m.kr. áári. í frumvarpinu einnig mælt fyrír 
um heimild Umhverfísstofhunar til námskeiðahalds fyrír leiðsögumenn með hreindýraveiðum 
og gjaldtöku til að standa undir kostnaði við slfk námskeið. Ekki er því gert ráð fyrir að 
ríkissjóður hafi kostnað af þessum námskeiðum.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum má þvf ætla að tekjur ríkissjóðs af gjaldi fyrir veiðikort 
hækki um 14 m.kr. á heilu ári og verði 36 m.kr. Samkvæmt lögunum skal tekjunum varíð til 
rannsókna, vöktunar og stýringar á stoftium villtra dýra, auk þess að kosta útgáfu kortanna.


