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Umsögn Náttúrustofu Austurlands um frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar 

á villtum fuglum ogvilltum spendýrum, 368. mál

Náttúrusto fa Austu rlands fagnar fram kom nu frum varp i t il laga um vernd, velferð og veiðar á v illtum  

fuglum  og v illtum  spendýrum . Náttúrustofan teku r und ir öll þau sjónarm ið og athugasem dir er koma 

fram  í umsögn Sam taka náttúrustofa (SNS) en vill auk þess koma á fram fæ ri e ftirfa rand i athugasemdum  

við ákvæði er lúta að stjórnun og vöktun hre indýrastofnsins.

1.) í 36. gr. er lýtur að H re indýraráð i v iljum  við koma á fram fæ ri að æ skilegt væri að Búnaðarsamband 

Norður-Þ ingeyinga ætti fu llt rú a í eðaa.m .k. ætti aðkomu að hre indýraráð i. í N -Þ ingeyjarsýslu 

austan Jöku lsá r á Fjöllum  finnast oft fle ir i h re indýr en í A-Skaftafe llssýslu .

2.) í sömu grein seg ir „Ráðið skal ár hvert gera tillögu til Um hverfissto fnunar um skilg re in ingu 

ágangssvæða hre indýra“ sk ilg re in ingar á ágangssvæðum byggja á vöktun sto fnsins og því eð lilegra að 

NA sk ilg re in i þau en H re indýraráð veiti umsögn um þau til UST.

3.) í 55. gr. er lý tu r að gjaldtöku seg ir í 6. tölu l. að Um hverfisstofnun sku li innheim ta gjald og taka m ið af 

kostnaði við vöktun hre indýrastofnsins, e ft ir lit  og stjórn hreindýrave iða auk arðgre iðs lna til land- 

eigenda á hreindýrasvæ ðum  sbr. 56. gr. NA v ísa r í og teku r und ir t illö gu r nefndar um lagalega og 

stjórnsýslu lega stöðu v illtra  fugla og spendýra sem komu fram  í svokallaðri „V illid ýra ský rs lu “ árið 

2013. í þe irr i skýrslu , á bls. 201, seg ir hvað þetta varðar: ,Á r legu r veið ikvóti hefur takm örkuð áh rif á 

kostnað við stjórnsýslu, vöktun og e ft ir lit með hreindýrave iðum . Því væri eð lilegra að fjármagn til 

þe irra aðila sem hafa umsjón með stjórnsýslu, vöktun og e ft ir lit sé ótengt veiðikvóta. Lagt er til að 

þessu kerfi verði breytt með þeim hætti að Um hverfisstofnun og Náttúrusto fa Austu rlands geri árlega 

kostnaðaráæ tlan ir varðandi sína þætti og sú upphæð sem þessir að ilar fá verði tiltek in  upphæð en 

ekki háð fjö lda fe lld ra  dýra."

Fyrir hönd Náttúrustofu Austu rlands

Kris tín  Ágústsdóttir, forstöðum aður
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