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Athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um náttúrverndaráætlun 2009-2013.

Almennt.
í nýrri þingsályktun um náttúruverndaráætlun til áranna 2009-2013 vill Skotveiðifélag íslands 
benda á að fram komi í áætluðum friðlýsingum umræddra svæða að veiðar á fuglum verði 
heimilaðar enda ekkert sem gefurtil kynna að fuglalíf á þessum svæðum þarfnist sérstakrar 
verndunar. Stjórnvöld hafa margoft beint því til skotveiðimanna að leggja meiri áherslu á 
veiðar á heiðargæs frekar en grágæs og með því að leyfa veiðar á fuglum innan friðlýstra 
svæða á öræfum yrði stigið jákvætt skref í þá átt. Það skal og tekið fram að lög nr. 64/1994 
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (með síðari breytingum  
56/2008) er kveðið á um vernd helstu fugla, er veiddir eru á íslandi á, meðan á varpi og 
sárum stendur. Óbyggðarsvæði og öræfi eru helstu búsvæði heiðargæsa að hausti. 
Ennfremur vill Skotveiðifélag íslands vekja athygli á að innan raða þess er mikið af 
útivistarfólki er nýtur óspilltrar náttúru íslands á ferðum sínum, það er því óskinsamlegt að 
úthýsa þessum hóp útivistarfólks með algjöru banni á skotveiðum á svæðum þar sem þess 
gerist ekki þörf.

Frekari athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa eru eftirfarandi:

1.
Bls 4. 3. málsgrein.
"Jafnframt vann Umhverfisstofnun greiningu á hugsanlegum hagsmunaárekstrum á þeim 
svæðum sem komu helst til greina í  nýja náttúruverndaráætlun og teknar voru saman 
upplýsingar um landeigendur á svæðunum og til hvaða sveitarfélaga þau heyrðu."

Skotveiðifélagi íslands þykir bagalegt að þessi skýrsla skuli ekki vera með 
þingsályktunartillögunni og óskar eftir að fá send afrit af þeim skýrslum er greina frá þessari 
athugunum.

2.
Á bls. 6 kemur eftirfarandi fram:
"Náttúruverndaráætlun 2009.2013 er unnin útfrá vísindalegum gagnagrunnum 
Náttúrufræðistofnunar íslands og er byggð áfaglegu mati á því hvaða þættir í  náttúru 
íslands teljast verndarþurfi. Áætlunin miðarfyrst ogfremst að því að styrkja verndun 
ákveðinna tegunda plantna og dýra sem taldar eru í  útrýmingarhættu og áframhaldandi 
uppbyggingu heildstæðsnets verndarsvæða á landinu. Eins og aðframan greinir hófst 
skipuleg uppbygging netsverndarsvæða með fyrri áætlun en þá var megináherslan á 
fuglaverndarsvæði en jafnframt voru tvö mikilvæg plöntusvæði á áætluninni, sem ekki náðist
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aðfriðlýsa á gildistíma hennar. íþessari áætlun er aðaláhersla hins vegar lögð á sjaldgæfar 
plöntutegundir og tegundir í hættu og áfram verður haldið með uppbyggingu heildstæðs nets 
verndarsvæða með áhersluá svæði sem skipta málifyrir verndun plantna og búsvæði þeirra."

Það sem aðaláherslan er nú lögð á friðun plantna og dýrategunda (annarra en fugla) í hættu, 
er þá ekki rétt að taka fram að heimil verði veiði á þessum svæðum? Ef ekki, hver er þá 
forsendan fyrir því og tilgangur með slíku banni?

3.
Á bls. 9. 2. kafla segir m .a .:
"Reynslan sýnir að það er afar mikilvægt að markmið friðlýsingar, afmörkun svæðis og 

friðlýsingarskilmálar sem fela ísé r kvaðir eða takmarkanir á athöfnum manna séu alveg skýr 
þegar rætt er við landeigendur og aðra hagsmunaaðila. Við undirbúning 
náttúruverndaráætlunar 2009.2013 var áhersla þess vegna lögð á þessi atriði eins ogfram  
kemur í svæðalýsingum í viðauka.
Vinna við friðlýsingu svæða sem eru á náttúruverndaráætlun 2009.2013 mun krefjast 
samvinnu og samráðs við landeigendur, sveitarstjórnir og ýmsa aðra hagsmunaaðila. Við 
framkvæmd náttúruverndaráætlunar verður lögð áhersla á kynningu og samráð eins 
snemma íferlinu og hægt er og að þeirsem teljast hafa sérstakra hagsmuna að gæta verði 
skilgreindireinsfljótt og auðið er. Þessari aðferðafræði er ætlað að stuðla að aðkomu 
hagsmunaaðila snemma ífriðlýsingarferlinu og auka þannig líkur á að sátt náist um 
friðlýsingu, sem er grunnurinn að þvíaðfriðlýsingin náiþeim markmiðum sem að erstefnt."

Skotveiðifélag íslands leggur á það áherslu að félagið er tilbúið til að taka þátt í þeirri 
undirbúningsvinnunni sem boðuð og ítrekar að hagsmunir þess fólks er stundir útvist og veiði 
verði ekki fyrir borð bornir.

4.
Bls 10, neðst í 4. málsgrein.
"Framkvæmd náttúruverndaráætlunar ogfriðlýsing einstakra svæða ersvo háð ýmsum 
þáttum, svo sem vilja heimamanna og landeigenda á hverjum stað, skipulagsáætlunum 
sveitarfélaga og hvaða kvaðirfylgja friðlýsingum, sem getur verið mjög mismunandi eftir 
svæðum. Ákveðinn sveigjanleiki verðurað vera íframkvæmd friðlýsinga, en ekki má hvikafrá 
þeirri grunnhugsun í  náttúruverndaráætlun að setja upp net verndarsvæða útfrá  
vísindalegum forsendum ogfaglegu mati"

Skotveiðifélag Islands tekur heilshugar undir þessa málsgrein, en bendir á að það eru ekki 
bara heimamenn og landeigendur sem hafa hagsmuna að gæta, heldur íslendingar allir.

5.
Bls 13.
"A. Svæðisem hafa veríð fríðlýst.
Guðlaugstungur. Álfgeirstungur.
Eina hálendissvæðið á náttúruverndaráætlun varfriðlýst sbr. auglýsingu nr. 1150/2005.
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Mikill áhugi var hjá sveitarstjórn Bólstaðarhlíðarhrepps að friðlýsa svæðið. Þar eru mikilvæg 
varp- og beitilönd heiðagæsar og ein stærstu og fjölbreyttustu rústasvæði utan Þjórsárvera. 
Svæðið er einnig sérstætt fyrir víðáttumikil heiðalönd og gróskumikið votlendi á hálendi. 
Friðlýsingarskilmálarnir taka til verndunar dýralífs og gróðurfars og er t.d. óheimilt aðfara  
um varplönd heiðagæsa á varptíma. Að tillögu heimamanna varfriðlýst stærra svæði en 
fyrirhugað var og liggja suðurmörksvæðisins um jaðar Hofsjökuls."

Hér segir að svæðið sé friðað fyrir umferð manna um varptíma heiðargæsa. Stjórn Skotvís 
getur vel fallist í slíka friðun enda vel heppnað varp veiðistofna forsenda þess að hægt sé að 
veiða úr viðkomandi stofni. Stjórn Skotvís beinir því til umhverfisnefndar að afnema bann við 
veiðum á heiðargæs á umræddu svæði á veiðitímabili heiðargæsarstofnsins. 
Veiðistjórnunarsvið UST hefur margsinnis beint því sérstaklega til skotveiðimanna að stunda 
veiðar á heiðargæs í meira mæli svo ásókn í grágæaststofninn verði minni. Jafnframt bendir 
stjórn Skotvís á að heiðargæsastofninn er í örum vexti og ekkert sem bendir til að hann 
þarfnist friðunar að nokkru leyti á veiðitíma.

6.
Bls 13. um Vatnajökulsþjóðgarð:
"Viðræður við landeigendur ogsveitarfélög um önnur landsvæði en þau sem nú er ákveðið að 
verði hluti Vatnajökulsþjóðgarðs viðstofnun hafa fariðfram."

Stjórn Skotvís er kunnugt um að sveitarfélög og landeigendur hafi mjög skiptar skoðanir um 
stig friðunar á þeim svæðum sem lagt er til að verði hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Stjórn 
Skotvís fagnar stofnun þessa mikla þjóðgarðs og lítur á hann sem mjög mikilvægt skref í 
þróun umhverfismála á íslandi, en leggur jafnfram mikla áherslu á að leyfi til veiða á villtum 
dýrum haldist óbreytt innan þeirra svæða sem hugsanlega munu bætast við þjóðgarðinn. 
Vatnajökulsþjóðgarður nær yfir gríðarstórt landsvæði og stór hluti þess svæðis er utan 
alfaraleiða og sjaldgæft að ferðamenn eigi leið þar um á veiðitíma heiðargæsa og rjúpna.
Þess vegna er ekkert sem mælir gegn því að þær veiðar sem stundaðar hafa verið þar frá fyrri 
tíð verði áfram heimilar.

7.
Bls. 30 og 31
Varðandi Orravatnsrústir er sagt að verndarákvæði verði hliðstæð þeim sem gilda um 
Guðlaugstungur og Þjórsárver. Hér þarf að gæta þess að banna ekki skotveiðar, enda hvergi 
færð rök fyrir slíku banni. I raun eru forsendur fyrir friðun þessa svæðis rústir og frera gróður 
en ekki fuglalíf. Skotveiðifélag íslands vekur athygli á að félagið styður heilshugarfriðun  
varpsvæða og fellisvæða gæsa, enda er það forsenda fyrir því að veiðistofnar haldist 
heilbryggðir. En eftir að gæsir hafa náð fjöðrum sínum eru engin rök fyrir því að banna veiðar 
innan þessara svæða.

8 .
Svæðin sem eru upptalin á bls. 31-35 eru mjög stór og ekki er hægt að sjá að nokkrar 
forsendur séu fyrir banni við skotveiðum á þessum svæðum.
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Fram kemur í athugasemdum við þingsályktunartillögu um náttúruverndaráætlun 2009-2013 
að mál fjögurra svæða eru enn í biðstöðu, þ.e.a.s. Öxarfjörður, Flateyjardalur, 
Skeiðarársandur og Geysir.
Stjórn Skotvís er kunnugt um að meðal þess sem sveitarfélög og landeigendur viðkomandi 
svæða eru ósáttir við eru stjórn veiða og nýting hlunninda en óhætt er að segja að með því 
að fallast á friðlýsingu þessa svæða er afar óljóst hvernig þeim málum verði háttað eftir að 
friðlýsing er komin á. Stig friðlýsinga innan þjóðgarða er t.d. fimm talsins og er mjög misjafnt 
eftir hverju stigi hvað má og má ekki varðandi veiðar og nýtingu hlunninda. Það er afar 
mikilvægt að UST og umhverfisráðuneytið geri glögglega grein fyrir hverskonar friðlýsingu 
verið er að leggja til hverju sinni á hvaða svæði með viðeigandi rökum sem byggð eru á 
niðurstöðum vísindalegra rannsókna á lífríki svæðanna. Raunar vekurfurðu að hvergi í 
þingsályktunartillögunni er minnst á skotveiðar.

Stjórn Skotvís leggur til að allar veiðar sem fram til þessa hafa verið heimilar á þeim svæðum  
sem þingsályktunartillaga um náttúrverndaráætlun tekur til verði áfram leyfðar, hafi svo 
verið, enda ekkert sem bendirtil að slíkar veiðar hafi slæm áhrif á dýra og plöntustofna á 
svæðunum.

Fyrirhöpd stjórnar Skotveiðifélags íslands, 
w  /(

Sigmar B. Hauksson (form.)

Davíð Ingason {yarworm.)

^rni Lund (gjald|

Skotveiðifélag íslands Pósthólf 1157 121 Reykjavík www.skotvis.is

http://www.skotvis.is
http://www.skotvis.is

