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Umsögn Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum (FLH) við drög að frumvarpi til laga um vernd, 
velferð og veiðar villtra fugla og villtra spendýra. (368. mál)

FLH er fagfélag þeirra sem eru hreindýraleiðsögumenn og hafa útgefin réttindi frá Umhverfisráðuneytinu. 
Félagið er í nánu samstarfi við Umhverfisstofnun varðandi daglega veiðistjórnun á veiðitíma og leiðsögumenn 
sinna þeirri veiðistjórnun sem fram fer á veiðislóð. Í félaginu eru um 90 leiðsögumenn sem er meginþorri þeirra 
sem hafa viðkomandi starfsréttindi.

Við 8. gr. um samráð við hagsmunaaðila.
Lagt er til að FLH verði bætt inn í upptalningu þeirra sem hafa skal samráð við. Félagið er vettvangur þeirra sem 
bera ábyrgð á velferð hreindýra við veiðar þeirra og að þau séu felld á sem sársaukaminnstan hátt. Félagsmenn 
eru í störfum sínum sífellt í sambandi við starfsmann UST hvað varðar framkvæmd veiðanna. Því er ekki 
óeðlilegt að reiknað sé með aðkomu fagfélags þeirra að stefnumótandi málum sem varða málaflokkinn.

Við 24. gr. um veiðiaðferðir.
Lagt er til að nánar sé kveðið á um eiginleika leyfilegra veiðikúlna í lagatexta, ef meiningin er að hafa slíka 
ákvæði á annað borð í lögum en ekki reglugerð. Veiðikúlur skulu vera gerðar til veiða á stærri dýrum, þ.e. þenjast 
hæfilega út í veiðibráð. Það kemur ekki fram í greininni. Í núgildandi reglugerð nr. 486/2003 um stjórn 
hreindýraveiða er svohljóðandi ákvæði sem mætti líta til við breytingu á frumvarpsgreininni:

Kúluþyngd skal ekki vera minni en 6,5 g  (100 grains) og slagkraftur ekki minni en 180 kgm (1300 pundfet) á 
200 metra færi. Veiðikúlur skulu vera gerðar til veiða á stærri dýrum, þ.e. þenjast hæfilega út í veiðibráð.

Í fyrri umsögn félagsins, sem skilað var í samráðsgátt í ágúst 2020, var því velt upp hvort ekki sé eðlilegra að 
sérstök reglugerðarheimild komi fram í greininni varðandi kröfur til hlaupvíddar, slagkrafts og skotfæra við 
einstakar tegundir veiða eftir því sem þörf er á. Það fælist í því ákveðið samræmi að fella út ákvæði um 
hámarksstærð við fuglaveiðar og fjalla um slík atriði í reglugerð með sama hætti og gildir nú um hreindýraveiðar.

Hvergi er minnst á bogveiði í umræddri grein. Lagt er til að bogveiði verði bætt inn sem viðurkenndri aðferð til 
veiða þar sem það á við. FLH styður Bogveiðifélag Íslands í því að bogveiðar verði heimilar við veiðar á öllum 
dýrum á Íslandi. Það er ekkert sem sýnir fram á að bogveiðar séu síðri veiðiaðferð en skotveiðar. Kröfur til 
bogveiði eru meiri og námskeiðhald er strangara og lengra en er með venjulegt skotveiðinámskeið. Auk þess 
yrði þeim skylt að hafa leiðsögumann með til að bregðast við ef þörf krefur, sambærilegt og nú gildir um veiðar 
á hreindýrum.

Í greinargerð með frumvarpinu segir; Varðandi veiðar með boga hérlendis þ á  var talið að ekki væri unnt að 
heimila slíkar veiðar þar sem vopnalög leggja bann við nauðsynlegum búnaði til að stunda veiðar með boga. 
Þarna virðist um að ræða tæknilegt atriði sem auðvelt er að leysa. Lagt er til að Umhverfis- og samgöngunefnd 
óski eftir undanþágu frá Dómsmálaráðuneyti, þar sem vitað er að nú þegar er vinna í Dómsmálaráðuneytinu með
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að breyta og/eða endurskoða vopnalög, svo hægt sé að flytja inn og eiga veiðiodda sem er eina áhaldið sem 
vantar og Umhverfisráðuneytið vísar í í tilvísunum um frumvarpið svo bogveiði verði leyfð.

Við 40. gr. um leiðsögumenn á hreindýraveiðum.
Í núverandi frumvarpsdrögum hefur verið tekið tillit til ýmissa atriða sem félagið lagði til í fyrri umsögn sinni á 
liðnu ári. Þrátt fyrir það virðist ekki vera vilji til þess af hálfu löggjafans að hafa metnaðarfulla námsskrá fyrir 
nýja leiðsögumenn. Hlutverk leiðsögumanna er þó sífellt að verða viðameira og kröfur og skyldur sífellt að 
aukast á hendur þeim. Í skýringum við 41. grein, 2 mgr. er fjallað um auknar skyldur leiðsögumanna á bls. 64 í 
núverandi frumvarpsdrögum. Í því ljósi er áríðandi að nýir leiðsögumenn fái viðeigandi menntun og starfsþjálfun 
til að standa betur undir þeim skyldum sem löggjafinn ætlar að leggja á starfsstéttina við breytingar á 
veiðilöggjöfinni. Endurtekið er hér það sem kom fram í umsögn félagsins í ágúst 2020. Leiðsögumenn með 
hreindýraveiðum sinna þeim hluta veiðistjórnunar sem fram fer á veiðislóð og eru í beinu samstarfi við 
Umhverfisstofnun í störfum sínum. Þeirra hlutverk er meðal annars að tryggja velferð hreindýra á veiðislóð og 
sjá til að þau séu felld á sem mannúðlegastan hátt. Í störfum sínum eru þeir ábyrgir fyrir leiðangri þar sem hluti 
hópsins er alltaf vopnaður stærstu leyfilegu rifflum sem íslensk lög leyfa. Auk þess eru menn með hnífa sem 
hægt er að slasa sig á. Jafnframt eru aðstæður á margan hátt hættulegar. Ferðast er utan alfaraleiða í síbreytilegu 
veðri, utan í bröttum fjöllum og í erfiðu landi þar sem sífellt er hætta á að geti orðið slys. Menntun leiðsögumanna 
þarf að miða að því að búa þá undir krefjandi aðstæður sem alltaf geta komið upp og kalla á að þeir séu tilbúnir 
að taka stjórn á vettvangi og veita fyrstu hjálp þar til bjargir berast. Hlutverk leiðsögumanns er fjölþætt og skiptir 
reynsla af veiðum og veiðislóð þar miklu máli.

Um 3. tölulið.
Reikna þarf með að Umhverfisstofnun taki stöðupróf á viðkomandi nema til að staðfesta að umrædd þekking sé 
til staðar. Faglega er ekki sterkt að fara að æfa sig við að taka innan úr hreindýri framan við veiðimanninn sem 
verið er að leiðsegja.

Um 4. tölulið.
Að setja markið við að hafa sjálfur veitt tvö dýr er betra en hafa engar kröfur um að hafa veitt hreindýr. Þó er 
það ansi lítið til að byggja upp reynslu. Í fyrri umsögn var eftirfarandi texti sem þolir að vera endurbirtur.
Lagt er til að 4. töluliður um hæfnisskilyrði orðist svo:

Hafa farið í 10 skipti á hreindýraveiðar þar sem dýr er veitt. Þar a f  geti þau skipti sem leiðsögumaður 
hefur sjálfur verið veiðimaður á síðustu 5 veiðitímabilum talið með. Önnur skipti skulu farin undir handleiðslu 
starfandi leiðsögumanns sem valinn er a f  Umhverfisstofnun, næstu 2 veiðitímabil áður en leyfi er útgefið. Fjallað 
skal nánar um fyrirkomulag slíkra ferða í námsskrá.

Tillagan er viðleitni til að tryggja lágmarks reynslu við leiðsögn. Þeir sem til hreindýraveiða hafa farið vita að 
tveir veiðitúrar segja ósköp lítið í þjálfun leiðsögumanns. Í grein frumvarpsdraga er ekki minnst á hvort krafa er 
um að veitt hafi verið í veiðiferðunum. E f einhver tilgangur á að vera með æfingaferðunum þá þyrftu þær að 
vera fleiri en tvær og helst með fleirum en einum leiðsögumanni. Ekki er ljóst hvernig löggjafinn hyggst 
meðhöndla þessar æfingaferðir lagalega eða fjárhagslega. Væntanlega reiknar löggjafinn með að neminn sé á 
ábyrgð þess leiðsögumanns sem handleiðsluna veitir.

Um 5. tölulið.
Að gera kröfur um að viðkomandi hafi aðeins leiðsagt tvisvar gerir ekkert í að byggja upp reynslu fyrir 
einstakling sem ekki hefur lifað og hrærst í veiðum á hreindýrum. Til að fá betri fagmenn væri markvissara að 
viðkomandi nemi yrði í æfingaferðum og færi með a.m.k. tveimur leiðsögumönnum yfir a.m.k. eitt veiðitímabil. 
Vísast hér í umfjöllun um 4. tölulið.

Um 7. tölulið.
Þarna kemur inn nýtt ákvæði sem er óskilgreint. Mikilvægt er að löggjafinn sé ekki að setja fram slík ákvæði 
öðruvísi en ljóst sé hver mörkin eru til að uppfylla það. Ella er réttara að fella það niður.



Um 5. mgr.
Í þessari málsgrein er búið að binda hendur Umhverfisstofnunar hvað varðar að halda námskeið á a.m.k. 4 ára 
fresti án undangenginnar athugunar á þörf kerfisins til að fjölga leiðsögumönnum. Ekki er ljóst hvaða þörfum er 
verið að þjóna þarna. Er verið að styrkja kerfi veiðistjórnunar og gera það skilvirkara, eða er verið að láta undan 
þrýstingi þeirra sem vilja verða leiðsögumenn. Mikilvægt er að að löggjafinn geri upp við sig hvort talið er 
veiðistjórnunarkerfinu til hagsbóta að framleiða leiðsögumenn langt umfram þarfir kerfisins. Undanfarin ár hefur 
ítrekað verið rætt um mikilvægi þess að leiðsögumenn hafi næga þjálfun til leiðsagnar. Hún fæst ekki ef 
viðkomandi fer eingöngu fáar ferðir á hveiju ári. Ítrekað hefur verið við leiðsögumenn að þeir vinni með 
veiðistjórnunarsviði UST og vinni saman innbyrðis. Reynslan sýnir að misbrestur vill verða á því samstarfi þegar 
inn koma leiðsögumenn sem eru að fara í sinn árlega eins skiptis túr. Eins hefur verið margnefnt að mikilvægt 
sé að veiðar dreifist sem best yfir alla daga vikunnar. Eftir því sem þeim fjölgar sem hafa réttindi til leiðsagnar 
og þeim fækkar sem stunda veiðarnar að einhveiju marki yfir allt tímabilið þá er hætt við að fjari undan núverandi 
kerfi leiðsögumanna. Þá leita veiðarnar inn á helgarnar og valda biðraðastemmingu sem enginn veiðimaður vill 
upplifa. Sú samþjöppun veiðanna mun einnig valda óþarfa álagi á hjarðirnar og hætt við að samrýmist illa 
áherslum um dýravelferð sem hafa þarf í huga.

Eðlilegra væri að Umhverfistofnun mæti þörfina fyrir að bæta við leiðsögumönnum, eins og verið hefur, og 
héldi námskeið í samræmi við þá þörf. Umhverfisstofnun þarf að hafa heimild til að auglýsa námskeið með þeim 
skilyrðum að leitað sé sérstaklega eftir leiðsögumönnum á ákveðin svæði, og þeir sem sækja um á viðkomandi 
svæði hafi forgang inn á námskeiðið. Þá gæti UST einnig sett upp forkröfur um væntanlegt námskeið þar sem 
auglýst væri eftir ákveðnum fjölda nema á hvert svæði, eftir þörf hvers svæðis. Umsækjendur myndu svo sækja 
um og merkja við á hvaða svæði þeir væru að sækja um, nr. 1 væri aðalumsókn og nr. 2 til vara. Dregið yrði svo 
úr potti hvers svæðis. Þar með væri um gegnsæi að ræða hvernig umsækjendur kæmust inn á námskeið.

Við 41. gr. um hlutverk og skyldur leiðsögumanna
FLH vill taka fram að félagið telur ákvæði greinarinnar ásættanlegt í núverandi búningi. Í raun hefur verið fallist 
á að taka upp nokkurn hluta af þeim ábendingum sem settar voru fram í fyrri umsögn FLH.

FLH vill árétta að mikilvægt er að ákvæði greinarinnar verði ekki breytt í meðförum Alþingis án þess að haft 
verði samráð við FLH um þær breytingar. Greinin varðar með beinum hætti störf félagsmanna FLH og 
nauðsynlegt að félagið fái að koma að efni greinarinnar.
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