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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum 
og villtum spendýrum - 368. mál.

Vísað er til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis frá 26. janúar 2021 þar sem 
Umhverfisstofnun var sent frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum 
og villtum spendýrum, 368. mál, til umsagnar.

Umhverfisstofnun tók þátt í vinnu við gerð frumvarpsins og telur það í öllum 
meginatriðum til mikilla bóta frá gildandi lögum. Líkt og fram kemur í frumvarpinu er 
rúmlega aldarfjórðungur liðin frá því að núgildandi lög um vernd, friðun og veiðar á 
villtum fuglum og villtum spendýrum tóku gildi og hefur umhverfi veiðistjórnunar og 
lífríkismála breyst umtalsvert á þeim tíma.

Athugasemdir Umhverfisstofnunar við einstaka greinar frumvarpsins eru eftirfarandi:

2. gr. Gildissvið.
Að mati Umhverfisstofnunar ættu selir að falla undir gildissvið laganna, líkt og lagt var 
upp með í skýrslu nefndar um lagalega og stjórnsýslulega stöðu sela. Verndarstaða sela 
er bágborin þegar litið er til núverandi lagaumhverfis og mikilvægt er að gera að bragarbót 
í málefnum sela, ekki síst svo að Ísland megi uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sínar. 
Ætla má eðlilegast að málefni sela væru sameinuð málefnum annarra villtra spendýra 
undir sömu lögum og að einnig yrðu gerðar stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir seli. Þess 
má geta að Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) gaf út válista spendýra 2018 þar sem m.a. er 
að finna báðar selategundirnar sem halda til við strendur Íslands árið um kring, þ.e. 
landsel og útsel. Landselur er metinn sem tegund í bráðri hættu (CR) og útselur sem 
tegund í nokkurri hættu (VU). Báðar eru forgangstegundir Bernarsamningsins hvað 
búsvæðavernd varðar. Þá kemur fram á vef NÍ að í desember 2020 hafi selum verið bætt 
við tillögur NÍ að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Á staðreyndasíðum NÍ um seli er 
sérstaklega tekið fram að þeir þættir sem taldir eru geta haft áhrif á fækkun sela eru veiðar, 
þar með taldar veiðar við laxveiðiár og hjáveiðar, og truflun.
Um frekari rökstuðning vísast til skýrslu nefndar um lagalega og stjórnsýslulega stöðu 
sela og umsagna Umhverfisstofnunar um annars vegar breytingu á lögum nr. 61/2006 um 
lax- og silungsveiði (645. mál á 149. löggjafarþingi) og hins vegar drög að reglugerð um 
bann við selveiðum á Samráðsgátt.
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3. gr. Orðskýringar.
Í ljósi umræðu um grenjavinnslu telur Umhverfisstofnun rétt að benda á að 
hugtakið grenjatími er ekki skilgreint í frumvarpinu líkt og gildandi lögum sökum þess 
að ekki er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að grenjavinnsla verði áfram stunduð. Leiði 
eitthvað til þess að hugtakinu verði bætt við frumvarpið vekur stofnunin þó athygli á því 
að í skýrslunni er lagt til að tímabilið verði frá 1. maí til og með 15. ágúst. Það er aftur á 
móti mat Umhverfisstofnunar að banna ætti grenjaveiðar.

11. gr. Velferð villtra fugla og villtra spendýra.
Samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 11. gr. frv. er óheimilt að valda villtu dýri 
óþarfa limlestingum eða kvölum. Að mati Umhverfisstofnunar ætti heldur að nota 
orðalag 25. gr. frv. sem mælir fyrir um þá frumskyldu veiðimanna að valda veiðidýri sem 
minnstri þjáningu og aflífa þau með skjótum og sem sársauka minnstum hætti.
Í 4. mgr. 11. gr. frv. segir að óheimilt sé að fanga eða halda villt dýr nema sérstök heimild 
hafi fengist til þess samkvæmt lögunum eða öðrum lögum. Að mati Umhverfisstofnunar 
skyldi það tilgreint í ákvæðinu hver veitir slíka heimild.

28. gr. Veiðiskýrslur.
Í 3. málsl. 1. mgr. 28. gr. frv. er mælt fyrir um að skila skuli inn til Umhverfisstofnunar 
þar til gerðri skýrslu um fjölda og tegundir villtra fugla sem drepast við netaveiðar í 
vötnum og ám.
Umhverfisstofnun telur fyrirsjáanlegt að eftirfylgni stofnunarinnar vegna þessa verði ill 
framkvæmanleg og umfang hennar öllu meira en ávinningurinn. 
Umhverfisstofnun bendir á að mögulega ber nú þegar að skila upplýsingum um meðafla, 
þ.m.t. fugla, til Fiskistofu sem væri þá í lófa lagið að skila þeim til 
Umhverfisstofnunar eða NÍ, eftir því sem við á, í stað þess að veiðimönnum verði gert að 
skila tveimur skýrslum.

29. gr. Nytjaveiðar á fuglum.
Samkvæmt 1. mgr. 29. gr. frv., sem fjallar um nytjaveiðar á fuglum, er mælt fyrir um að 
ráðherra sé heimilt með reglugerð að aflétta friðun tilgreindra fuglategunda innan 
tiltekinna tímamarka, sbr. 1.-5.tl. ákvæðisins.
Umhverfisstofnun leggur til að fallið verði frá þeirri upptalningu á fuglategundum og 
dagsetningum sem ákvæðið tiltekur og að aflétting friðunar lúti einfaldlega þeim 
skilyrðum sem kveðið er á um í 2. mgr. 17. gr. frv., og byggi þannig fyrst og fremst á 
stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir viðkomandi tegundir. Hvað þetta varðar er á það 
bent að frumvarpið gerir ráð fyrir að stjórnunar- og verndaráætlanir séu endurskoðaðar á 
fimm ára fresti en með því má ætla tryggt að unnt sé að bregðast við breytingum á ástandi 
stofna og tegunda á sveigjanlegan hátt sem og að öll ákvarðanataka byggi á haldbærum, 
faglegum og vísindalegum upplýsingum hverju sinni.
Ljóst má einnig vera að lagaákvæði með upptalningu á tegundum og tímabilum kann að 
úreldast. Sambærilegt ákvæði gildandi laga er sennilega besta dæmið um ákvæði sem 
ekki hefur staðist tímans tönn, enda hafa veiðitímabil breyst umtalsvert frá því að lögin 
tóku gildi, án þess þó að lögunum hafi verið breytt, heldur hefur ráðherra stytt veiðitímabil 
í reglugerð að fengnum tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands og/eða 
Umhverfisstofnunar. Að sama skapi gæti komið í ljós að fuglar sem ekki hafa verið 
veiddir hérlendis í áratugi (en eru veiddir erlendis) þoli veiðar.

Lagt er til að 2. mgr. 29. gr. verði breytt í samræmi við framangreinda tillögu 
stofnunarinnar.
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Umhverfisstofnun leggur jafnframt til að ákvæði 3. mgr. 29. gr. verði breytt á þann veg 
að orðin “óháðþeim tegundum sem upp eru taldar í 1. mgr.” falli út og að ákvæðið kveði 
þannig á um að ráðherra sé heimilt með reglugerð að aflétta friðun á eggjum fugla sem 
ekki njóta sértækrar friðunar eða aukinnar verndar, enda þoli stofninn slíkar veiðar 
samkvæmt stjórnunar- og verndaráætlun.

33. gr. Eggjataka.
Samkvæmt 33. gr. frv. er almenningi í þjóðlendum og landeigendum á eignarlöndum 
heimilt fyrir 15. júní að taka egg silfurmáfs, sílamáfs, svartbaks, hvítmáfs og hettumáfs. 
Umhverfisstofnun bendir annars vegar á að Náttúrufræðistofnun Íslands gaf 
út válista fugla 2018 þar sem sjá má að ástand þeirra tegunda sem tilgreindar eru í 33. gr. 
er mismunandi. Silfurmáfur er metinn í yfirvofandi hættu (NT) og svartbakur og 
hvítmáfur metnir í hættu (EN). Gögn skortir um sílamáf (DD) en hettumáfur er ekki talinn 
vera í hættu. Stofnunin ítrekar þá afstöðu að forðast beri upptalningar á tegundum og 
tímabilum í ákvæðum laga og þess í stað byggja heimildir til nytjaveiða og eggjatöku á 
stjórnunar- og verndaráætlunum sem taka mið af ástandi stofna og tegunda hverju sinni. 
Hins vegar bendir Umhverfisstofnun á að ákvæði 1. mgr. 33. gr. frv. er í mótsögn við 1. 
mgr. 27. gr. frv. en í hinu síðar nefnda er kveðið á um að allir sem stunda eggjatöku villtra 
fugla skulu uppfylla tiltekin skilyrði, s.s. vera handhafar veiðikorts..

54. gr. Setning reglugerða
Samkvæmt h-lið 54. gr. frv. er ráherra heimilt í reglugerð að mæla fyrir um nánari 
framkvæmd laganna, m.a. um stjórn og skipulag mála við hreindýraveiðar, skv. X. kafla 
frv.
Umhverfisstofnun bendir á að ekki er fjallað um úthlutun arðs af hreindýraveiðum í X. 
kafla heldur í XVI. kafla, n.t.t. í 56.gr. frv. Stofnunin telur um mistök að ræða.

55. gr. Gjaldtaka.
Í 1. mgr. 55. gr. frv. er mælt fyrir um að í reglugerðum skv. 54. gr. frv. megi ákveða gjald 
fyrir tiltekna veitta þjónustu eða leyfi.
Umhverfisstofnun telur hins vegar rétt að vísa til gjaldskrár í stað reglugerðar og bendir á 
að í nær öllum þeim lögum sem stofnunin vinnur samkvæmt eru gjaldtökuákvæðin útfærð 
með þeim hætti að ráðherra setur gjaldskrá að fengnum tillögum Umhverfisstofnunar, án 
þess að ákveða þurfi sérstaklega í reglugerð að taka megi gjald fyrir tiltekna veitta 
þjónustu eða útgáfu leyfa. Sem dæmi, um ákvæði í lögum sem heimila stofnuninni að 
innheimta gjald vegna verkefna sem henni eru falin skv. lögum, eru:

8. gr. og 39. gr. laga nr. 70/2012 um loftslagsmál,
14., 29. gr. og 38. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs,
7. gr., 15. gr.og 53. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir,
35. gr., 47. gr. og 54. gr. efnalaga nr. 61/2013,
76. gr., 80. gr. og 92. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, 
svo örfá dæmi séu nefnd.

Nær öll gjöld sem Umhverfisstofnun innheimtir eru síðan innheimt í samræmi 
við gjaldskrá nr. 535/2015 með síðari breytingum. Í 24. gr. gjaldskrárinnar er t.a.m. 
kveðið á um leyfi til leiðsagnar með hreindýraveiðum.
Að mati Umhverfisstofnunar væri það öllu skýrara að gjaldtökuákvæði 55. gr. frv. væri 
sett fram á sambærilegan hátt og þau gjaldtökuákvæði sem vísað er til hér að framan, þ.e. 
án þess að einnig þurfi að ákveða gjaldtöku í reglugerð.
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Stofnunin telur m.a. nauðsynlegt að henni verði heimilt að innheimta gjöld vegna vinnslu 
umsókna um undanþágur frá friðunar- og verndarákvæðum tímabundið og í einstökum 
tilvikum s.s. vegna myndatöku og rannsókna, sbr. 3. mgr. 19. gr. frv., sem og umsókna 
um tímabundna og skilyrta undanþágu til veiða, þ.m.t. eggjatöku, á tiltekinni tegund, sbr. 
1 mgr. 43. gr. frv.

Samkvæmt 3. mgr. 55. gr. frv. skal gjald skv. 6. tölul. 1. mgr. 55. gr. frv. innheimt af 
Umhverfisstofnun og skal gjaldið taka mið af kostnaði við vöktun hreindýrastofnsins, 
eftirlit og stjórn hreindýraveiða auk arðgreiðslna til landeigenda á hreindýrasvæðum sbr. 
56. gr.
Umhverfisstofnun telur hins vegar rétt að sá háttur verði hafður á sem lagt var til í skýrslu 
um lagalega og stjórnsýslulega stöðu villtra fugla og spendýra, þ.e. að stofnunin geri 
árlega kostnaðaráætlun um veiðistjórnun hreindýraveiða og að fjárhæðin taki mið af 
henni í stað þess að vera háð fjölda dýra í kvóta.

Í 4. mgr. 55. gr. frv. virðist gert ráð fyrir því að Umhverfisstofnun geri tillögur varðandi 
fjárveitingar til NÍ. Stofnunin telur um mistök að ræða.

Þá, varðandi 5. mgr. 55. gr., frv. telur Umhverfisstofnun rétt að tillögur um 
fjárveitingar byggi á stjórnunar- og verndaráætlunum og leggur til að ákvæðinu verði 
breytt í samræmi við það.

56. gr. Úthlutun arðs a f hreindýraveiðum
Í 56. er fjallað um skiptingu á arði af sölu veiðileyfa milli landeigenda.
Umhverfisstofnun minnir á að arður er einnig greiddur rétthöfum lands, s.s. ábúendum 
ríkisjarða.

Ákvæði til bráðabirgða
Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða II skulu Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun 
Íslands innan tveggja ára frá gildistöku laganna ljúka við gerð stjórnunar- og 
verndaráætlana fyrir þær tegundir eða stofna sem hingað til hafa sætt tiltekinni nýtingu 
eða veiðum eða eru líklegar til að valda tjóni. Í athugasemdum um ákvæðið er tekið fram 
að mikilvægt sé að þeirri vinnu sé forgangsraðað og hraðað eins og unnt er.

Umhverfisstofnun telur líklegt að um verði að ræða um og yfir 20 slíkar áætlanir sem 
gerðar verða á grundvelli laganna og bendir á að við gerð þeirra áætlana skal haft samráð 
við aðrar fagstofnanir og hagsmunaaðila. Stofnunin telur jafnframt að ekki fáist 
heildarmynd á verndarþörf og veiðiþol fartegunda, sem hafast hér við, án 
samráðs/samstarfs við önnur lönd.

Stofnunin telur því óraunhæft að hægt verði að ljúka við um 20 áætlanir innan tveggja 
ára. Umhverfisstofnun ber ábyrgð á gerð stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir friðlýst 
svæði skv. lögum um náttúruvernd og hefur því töluverða reynslu af gerð slíkra áætlana. 
Stofnunin bendir á, til samanburðar, að 1. mgr. 81. gr. náttúruverndarlaga kveður á að 
um tillaga að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir tiltekið svæði skuli liggja fyrir innan tólf 
mánaða frá gildistöku friðlýsingar. Frá því að náttúruverndarlögin tóku gildi árið 2015 
hefur stofnunin lokið við gerð 31 tillaga að stjórnunar- og verndaráætlunum, þ.e. að 
meðaltali 5 áætlana á ári en tveir sérfræðingar í fullu starfi annast gerð þeirra.

Suðurlandsbraut 24 +354 591 2000
108 Reykjavík www.ust.is

lceland

https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/pdf_skrar/vernd-velferd-og-veidar-loka-8-mai-2013.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/pdf_skrar/vernd-velferd-og-veidar-loka-8-mai-2013.pdf
http://www.ust.is


III UMHVERFIS
STOFNUN

K S  Fullgild rafraen undirskrift

B JA R N I PÁ LSSO N
Kennitala: 271266-3599 
2021-02-09 16:44:44 GMT 
Ástæða: Undirskrift

Aðrar athugasemdir

Landeigendur/rétthafar lands
Að mati Umhverfisstofnunar skyldi fjallað jöfnum höndum um landeiganda og rétthafa 
lands (umráðanda og ábúanda) í frumvarpinu líkt og gert er í lögum nr. 60/2013 um 
náttúruvernd.

Erlendir veiðimenn
Ekkert er fjallað um erlenda veiðimenn í frumvarpinu og því skortir þar heimild til að 
gefa út veiðikort fyrir erlenda veiðimenn á grundvelli erlends veiðikorts líkt og gert er ráð 
fyrir í núgildandi lögum. Þá að mati stofnunarinnar ætti að vera unnt að gefa út veiðikort 
til veiðimanna sem hafa aflað sér slíkra réttinda erlendis.
Árlega koma hingað um eitt hundrað erlendir veiðimenn og að mati stofnunarinnar þarf 
að bæta við 22. gr. frv. sambærilegu ákvæði og er í 7. mgr. 8. gr. núg. laga nr. 64/1994 en 
þar segir: Erlendir ferðamenn, sem veiða hér á landi, skulu afla sér veiðikorta, sbr. [VII 
kafli], og fullnœgja að öðru leyti þeim kröfum sem gerðar eru til veiðimanna hér á landi.

Hamskurður
Umhverfisstofnun bendir á að hingað til hefur það verið hlutverk Náttúrufræðistofnunar 
Íslands að halda utan um skrár yfir hamskera og skýrslur frá þeim, sbr. 7. 
gr. reglugerðar 252/1996.

Veiðisvœði og veiðitími hreindýra
Að mati umhverfisstofnunar skyldi skilgreina veiðisvæði og veiðitíma hreindýra í 
stjórnunar og verndaráætlun.

Gildistaka og fjárveitingar
Með frumvarpinu eru stofnuninni falin ýmis verkefni sem stofnunin hefur ekki áður 
sinnt. Umhverfisstofnun telur því mikilvægt að stofnunin fái bæði nauð- 
synlegar fjárveitingar og það ráðrúm sem til þarf svo hún fái framfylgt lögunum.

Sum þessara verkefna kalla á fjölgun stöðugilda sem þarf að ráða í en önnur kalla á 
nýja eða endurbætta gagnagrunna (sbr. m.a. skrá yfir hamskera og skýrslur skv. 49. 
gr. frv.) sem einnig standast áherslur ríkisstjórnarinnar um stafrænt Ísland.

Samkvæmt frumvarpinu er áætlað að ný gjaldskrá veiðikorta, sbr. 1. tl. 1. mgr. 55. gr. 
frv. taki gildi við gildistöku laganna þann 1. júlí 2021. Bent er á að það er á miðju 
gildistímabili veiðikorta. Umhverfisstofnun leggur því til að gjaldskrá haldist óbreytt til 
áramóta, þannig að ný gjaldskrá taki ekki gildi fyrr en á nýju veiðikortatímabili.

Þá telur stofnunin ekki raunhæft að eftirlitsáætlun skv. 51. gr. frv. verði tilbúin við 
gildistöku laganna.en mögulega verður unnt að ljúka við hana um næstu áramót.

Virðingarfyllst,

Eva B. Sólan Bjarni Pálsson
lögfræðingur teymisstjóri

Suðurlandsbraut 24 +354 591 2000
1  n f l  R p v k i a v í k  w w w . u s t . i s

Fullgild rafræn undirskrift

EVA B SÓ LAN  HANNESDÓ TTIR
Kennitala: 021172-5539 
2021 -02-09 16:46:49 GMT 
Ástæða: Undirskrift

http://www.ust.is

