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Efni:
Frumvarp til laga um til laga um vernd, velferð og veiðar villtra fugla 
og villtra spendýra. Mál 368.

Undirritaður sendi hér með umsögn mina um frumvarp þetta. Ég hef lagt stund á veiðar, 
meindýraeyðingu og í stjórn skotfélags í hart nær 30 ár og tel mig því hafa nokkuð góða þekkingu á 
málaflokknum.
Þetta frumvarp er illa unnið - ófaglegt - hrópandi mótsagnir um allar jarðir en skánað örlítið frá því að 
það leitt fyrst dagsinns ljós og greinilegt að með athugasemdum frá okkur veiðimönnum og SKOTVÍS 
er búið að laga nokkra vankanta á því en betur má ef duga skal. Hér á eftir ætla ég að bæta við 
mínum athugasemdum sem ég tel að þurfi að laga betur.

III.Kafli
10.gr.
„Enn fremur er óheimilt að hleypa af skoti á landi nær sömu stöðum en 200 m 
og á sjó nær en 2000 m."
Hver eru rökin á bak við þetta? Hvar eru rannsóknirnar á því að skothvellur í 2 km fjarlægð 
frá fuglabjargi valdi einhverjum usla? Núverandi 500 metra regla er algjörlega yfirdrifin, 
alltént virðast 500m duga við arnahreiður, hví þá ekki við fuglabjarg?.
Auk þess myndi 2000 metra regla útiloka svartfuglsveiðar í heilu og hálfu fjörðunum að 
ástæðulausu og án allra rannsókna. Einnig mundi þetta sennilega taka út að hægt sé að nota 
nokkra
skotíþróttavelli á íslandi þar sem ekki liggur fyrir hvað er fuglabjarg eða fuglabyggð?

10.gr 4.málsgrein
Óheimilt er að veiða fugla í sárum og ófleyga unga. Lifandi ósærða fugla sem lenda í neti við veiðar 
skal ávallt greiða úr netinu og sleppa.
Hér er verið að útiloka það að aldargömul hefð fyrir veiðum á fýlsungum geti haldið áfram og ætti 
því að halda inni texta sem væri á þesa leið."Óheimilt er að veiða fugal í sárum og ófleyga unga 
nema þar sem er hefð fyrir fýlsunga veiði"

11.gr
Koma skal sjúku, særðu eða bjargarlausu villtu dýri til bjargar ef þess er nokkur kostur eða tilkynna 
slík atvik til lögreglu. Heimilt er að aflífa slík dýr á skjótan og sem sársaukaminnstan hátt ef sýnt þykir 
að ekki sé unnt að veita því viðunandi bjargir.
Þetta á að fella út þar sem lögregla á ekki að þurfa fara á eftir svona útköllum þar sem fólk finnur 
þúsundir særðra fugla allt árið og engan vegin á færi lögreglu að geta sinnt því.



14.gr
Hvítabirni skal fella án tafar ef þeir koma á land á Íslandi til þess að fyrirbyggja slys sem kunna að 
verða af þessum stórhættulegu dýrum. Það þjónar engu dýraverndarsjónarmiðum að fanga 
hvítabjörn lifandi t.d. vegna þess að við höfum enga aðstöður fyrir svona villidýr og ekki geta 
Grænlendingar tekið við honum aftur.

15.gr
Orðið "VÁLISTI" ætti alls ekki að nota en í staðin að nota orð eins og "Athugunarlisti eða 
Ástandslisti.

V. KAFLI
17.gr
Ánægður með að búið sé að breyta orðalagi og það geti opnað á að aðrar tegundir/stofna 
fugla/dýra geti verið veiðanlegir útfrá sjálbærni stofns. En passa þarf uppá hvað er sjálfbærni og 
innan hvernig ramma/jafnvægi það rýmist, Þyrfti að skoðast með hliðsjón af 29.gr frumvarpsins. 
Ákvörðun um afléttingu friðunar vegna nytjaveiða byggist á að veiðibráð sé þess eðlis að hún sé 
veidd til neyslu. Hrafn og máfar falla geta ekki fallið undir þetta og þyrfti að skoðast með hliðsjón 
af 29.gr frumvarpsins.

18.gr
Þarf að fella út þar sem áætlanir um tjón verða alltaf byggðar á huglægu mati og tilfinningum sem 
þjóna litlum tilgangi. Stjórnunar-og verndaráætlunin tekur á þessum atriðum í meginmáli

VI.KAFLI 
24.gr
Við veiðar má eingöngu nota skotvopn sem heimil eru samkvæmt vopnalögum með þeim 
undantekningum sem upp eru taldar í þessari grein. Við fuglaveiðar er óheimilt að nota haglabyssu 
með hlaupvídd stærri en nr. 12.
Hér ætti ekki að hafa þetta hámark þar sem allt útlit er fyrir að blý í haglaskotum verði ekki leyfð á 
næstu árum verður að hafa þann möguleika opinn fyrir að nota vopn með stærri hleðslu til að 
tryggja öruggan og skjótan dauðdaga bráðarinnar.

Að leyfilegt verði að veiða með boga og ör og að nefndin leitist eftir því að vopnalögum verði 
breytt í samræmi við frumvarpið en ljóst er að nokkur atriði stangast á við vopnalög/reglugerðir.

VII. KAFLI 
27.gr
Hér þarf að koma inn "Til skotveiða er heimilt að gefa út veiðikort við 20 ára aldur. Einstaklingi yngri 
en 20 er heimilt að stunda veiðar í fylgd með veiðimanni sem haft hefur veiðikort í a.m.k. 4. ár."



VIII. KAFLI 
29.gr
Hér eru alvarlegir hlutir að gerast. Búið er að taka út fyrri lögum en ætti að halda inni áfram.
1. Allt árið: Svartbakur, Sílamáfur, Silfurmávur og Hrafn.
2. Fýll, Hvítmáv, Hettumáv, Skúm og Kjóa.
Með þessu er verið að girða fyrir að hægt sé að halda vargi í skefjum fyrir mófuglum. Nú má t.d. sjá 
í og við Glerárdal þar sem mávar og hrafnar sækja inn um allan dal á varp og ungatíma og hreinsa 
upp allt ungviðið sem fyrir þeim verður.
Það verður að vera hægt að veiða varg þrátt fyrir að vera ekki til neyslu.

XIV. KAFLI 
52.gr
Til hvers að búa til sérstaka veiðiverði í stað þess að nýta lögreglu til starfans. Hver eru rökin fyrir 
því og hvaðan munu koma fjármunir til þess? Hvaða valdheimildir munu þessir eftirlitsmenn hafa? 
Veiðimenn eru alveg til í að hafa gott eftirlit og væri þá nær að auka fé til Lögreglu og 
Landhelgisgæslu og láta þá sinna þessu eins og þeir hafa verið að gera undanfarin ár með fínum 
árangri.

55.gr
Geri hér alvarlega athugasemd við upphæð veiðikortsins og að ekki var sett inn upphæð 
veiðikorts í drögin sem voru lögð inn til athugasemda almennings. Skotveiðimönnum var lofað á 
sínum tíma að gjaldið myndi ekki hækka og var það hluti af þeirri sátt sem fékkst um kerfið á 
sínum tíma. Að hækka úr 3500.kr í 6900.kr er algjörlega úr takt. Og passar ekki inni þær 
hugmyndir sem eru í gildi varðandi lífskjarasamning ríkistjórnarinar.
Einnig þarf að passa að fjárhæðin renni beint í veiðikortasjóð en ekki í ríkissjóð.

Lokaorð:
Eftir að hafa lesið þetta frumvarp yfir í nokkur skipti og áttað mig á hvað illa af uppsetningu þess er 
staðið, er ég þess fullviss að gömlu lögin voru bara góð og ekkert þurft að fara í þessa vegferð. Einn 
get ég ekki með nokkru móti skilið hvað þetta mál þarf allt í einu hraða meðferð og það í miðjum 
heimsfaraldri þar sem veiðimenn eiga erfit með að hittast á fundum til að ræða og rína í málið. Mér 
finnst þetta ekki til að auka trú veiðimanna á að geta átt gott samstarf við Umhverfisráðuneytið.
Óska ég því eftir því að þetta frumvarp fái lengri tíma til að hægt sé að gera það ásættanlegt með 
faglegri vinnu.
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