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Athugasemdir við frumvarp til laga um um vernd, velferð og veiðar á 
villtum fuglum og villtum spendýrum
Hér á eftir eru athugasemdir við frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og 
villtum spendýrum á þingskjali 460 -  368 mál á 151 löggjafarþingi 2020-2021. Athugsemdir fylgja 
efnisröðun frumvarpsins og vísað er í númer greina eftir því sem við á.

Í 6. gr. er fjallað um hlutverk Náttúrfræðistofnunar Íslands. Rétt er að hnykkja á því í þessari grein að 
vöktun dýrastofna geti verið í höndum annarra en Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ). Þau sjónarmið 
hafa heyrst við túlkun núgildandi laga að það sé eingöngu NÍ sem eigi að stunda vöktun og rannsóknir. 

Undirritaður hefur stundað vöktun á gæsum frá árinu 1993, fyrst sem starfsmaður 
Veiðistjóraembættisins, svo sem starfsmaður NÍ 1995-2000 og frá 2003 til dagsins í dag á eigin vegum 
og sem starfsmaður Verkís verkfræðistofu frá 2008. Frá 2003 hefur verkefnið verið kostað af eigin aflafé 
og á árabilinu 2003-2016 fékkst styrkur úr veiðikortasjóði níu sinnum. Frá 2017 hefur verkefnið svo 
verið kostað af eigin aflafé þar sem áætlun um verkefnið var ekki skilað inn eftir réttum leiðum. 
Samkvæmt starfsreglum Umhverfisráðuneytis um úthlutanir úr veiðikortasjóði1 þá verður áætlun um 
vöktun að koma frá NÍ til að fá afgreiðslu hjá Samráðsnefnd um sjálfbærar veiðar og í framhaldi 
Umhverfisstofnunar. Verkís skilaði áætlun um gæsavöktun fyrir árin 2017-2019 til NÍ 12 október 2017 
eftir að beiðni kom frá NÍ þar að lútandi. NÍ lagði áætlunina samt ekki fyrir nefndina fyrr en á fundi 
hennar 14. febrúar 2018 eftir að búið var að afgreiða erindi um ráðstöfun tekna veiðikortasjóðs. Það 
leiddi til þess að vöktunaráætlunin hlaut ekki samþykki Umhverfis og auðlindaráðuneytis og styrkur 
fékkst ekki. Ekki fékkst því greitt fyrir vinnu 2017 sem búið var að leggja í. Það er mjög slæmt að 
vöktunaraðili geti ekki lagt inn áætlanir til nefndarinnar svo hann sé ekki háður því að NÍ skili á réttum 
tíma og geti þar með komið í veg fyrir að áætlun fái afgreiðslu.

Í 4 mgr. 6 gr. um hlutverk Náttúrufræðistofnunar Íslands mætti segja „Náttúrufræðistofnun Íslands skal 
vinna að verkefnum í samstarfi eða í samráði við náttúrustofur, háskóla eða aðra rannsóknaraðila á 
hlutaðeigandi sviðum eftir því sem tilefni er til". Þarna hefur orðunum „er heimilt að vinna að" verið 
breytt í „skal vinna að".

Í 10 gr. Önnur vernd villtra fugla og villtra spendýra og búsvæða þeirra segir að óheimilt sé að veiða 
ófleyga unga. Undirritaður var á sínum tíma ritari nefndar sem samdi drög að frumvarpi um vernd, 
friðun og veiðar sem varð að núgildandi lögum nr. 64/1994. Það var það haft að leiðarljósi að hrófla 
sem minnst við hefðbundnum veiðum og veiðiaðferðum. Þannig var áfram leyft að veiða fýlsunga, 
skarfsunga og súluunga með bareflum. Þessar nytjar eiga sér langa sögu og er rík hefð fyrir þeim á 
vissum stöðum á landinu. Ekki er ljóst hvað nefndin sem samdi lögin hefur fyrir sér og fram kemur í 
greinargerð að þessi hefð sé að miklu leyti hverfandi. Í Mýrdal er a.m.k. rík hefð fyrir veiði á fýlsungum 
en undirritaður veit minna um skarfa og súluveiðar. Veiðar með bareflum er síst ómannúðlegri en aðrar 
veiðar ef rétt er að þeim staðið.

1 https://ust.is/veidi/tekjur-af-solu-veidikorta/starfsreglur/
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Í 28 gr. er fjallað um veiðiskýrslur. Undirritaður vill leggja til að í greininni verði talað um nafnleysi 
veiðiskýrslu. Í reglugerð 291/1995 um veiðikort segir „Veiðistjóraembætti skal óheimilt, án leyfis 
korthafa, að skrá veiði þannig að hægt sé að rekja saman nafn korthafa og veiðiskýrslu hans". Þetta 
nafnleysi er mikilvægt að mínu mati til að bæta gæði og áreiðanleika veiðiskýrslna. Veiðimenn geta þá 
t.d. óhræddir gefið upp slysaveiði, s.s. blesgæsir sem oft eru skotnar í misgripum fyrir grágæsir. Þannig 
eru að meðaltali rúmlega 300 blesgæsir skráðar á veiðiskýrslur árlega í skjóli nafnleyndar. Aðrar veiðar 
á tegundum sem ekki má veiða eru einnig skráðar. Ef svona nafnleynd væri ekki til staðar þá er hætt 
við að þessi gögn skiluðu sér ekki, en t.d. í tilfelli blesgæsa er mjög dýrmætt að hafa hugmynd um 
umfang þessara slysaveiða. Undirritaður telur að réttara sé að hafa þetta í lagatextanum frekar en 
eingöngu í reglugerð.

Í 29 gr. um nytjaveiðar á fuglum eru tegundir eins og fýll, hrafn, allir máfar nema rita og svo kjói og 
skúmur komnir af lista sem var í fyrri lögum. Hvar eru rök fyrir að fella burt máfana og skúm. Hefð hefur 
verið fyrir því að borða máfsunga þó kannski sé það ekki í miklu mæli. Undirritaður þekkir þó dæmi um 
slíkt. Skúmsunga og egg má nýta sem hlunnindi samkvæmt núgildandi lögum. Um fýlsunga er fjallað 
hér að framan en hefð er fyrir neyslu þeirra og einnig veit ég að Færeyingar sem hér búa skjóta sér 
sumir fýla til átu líkt og hefð er fyrir í Færeyjum. Spurning er líka þegar verið er að fækka nokkuð 
veiðitegundum hvort ekki megi opna á nýjar sem sárabætur fyrir veiðimenn en nokkrar tegundir féllu 
einnig af lista þegar núgildandi lög tóku gildi 1994. Þar hafa menn oft horft til hrossagauka, en þeir eru 
veiddir í löndunum í kringum okkur og voru veiddir hér til 1913. Opna mætti á heimild til ráðherra að 
leyfa veiðar á nýjum tegundum að undangenginni stjórnunar og verndaráætlun þar sem veiðiþol kæmi 
fram.

Í 33. gr. er fjallað um eggjatöku. Ekki er þar minnst á eggjatöku hjá gæsum. Í núgildandi lögum er 
heimilt að taka grágæsar- og heiðagæsaregg, en þá skulu eigi færri en tvö egg skilin eftir í hreiðri. 
Heiðagæsastofninn er mjög sterkur og ætti að þola takmarkaða eggjatöku, hví er verið að takmarka 
þetta frá fyrri lögum?

Í 37. gr. er fjallað um Náttúrustofu Austurlands og að hún skuli „annast vöktun og rannsóknir á 
hreindýrastofninum og mat á veiðiþoli samkvæmt samningi við Náttúrufræðistofnun Íslands og gerir 
tillögur um árlegan veiðikvóta, skiptingu hans eftir veiðisvæðum og tilhögun veiða". Mjög óeðlilegt 
verður að teljast að rannsóknir og vöktun á einni tegund skuli vera lögbundið í höndum ákveðins aðila, 
í þessu tilfelli Náttúrustofu Austurlands. Eðlilegra hlýtur að vera að gerður sé samningur um vöktun og 
rannsóknir á hreindýrum við til þess hæfa aðila hverju sinni líkt og gert er með aðrar veiðitegundir. Nú 
vill svo til að Skarphéðinn Þórisson, okkar helsti hreindýrasérfræðingur starfar við Náttúrustofu 
Austurlands þannig að í dag er eðlilegt að samið sé við náttúrustofuna. Skarphéðinn nálgast 
eftirlaunaaldur og þegar hann hættir þá gæti eins verið að einhver sem hefur mesta þekkingu á 
hreindýrum starfi annarsstaðar og þá gæti verið eðlilegt að semja við slíkan aðila. Þetta gæti verið 
önnur náttúrustofa eða ráðgjafafyrirtæki á sviði náttúrurannsókna eins og t.d. Verkís sem er með 
skrifstofu á Egilsstöðum og einnig eru til ráðgjafafyrirtæki á sviði líffræði s.s. Rorum svo ekki sé talað 
um háskóla landsins. Með því að geta samið við aðra aðila þá er hægt að tryggja bestu fræðilegu 
þekkingu á hverjum tíma og besta verð. Náttúrustofa Austurlands, sem og aðrar náttúrustofur og 
Náttúrufræðistofnun Íslands keppa á frjálsum markaði við ráðgjafafyrirtæki á sviði náttúrufræði og því 
ekki óeðlilegt að ráðgjafafyrirtækin hafi einnig möguleika á að sinna vöktun og rannsóknum samkvæmt 
lögum þessum.

Í kafla XIV er í þremur greinum fjallað um eftirlit og framkvæmd eftirlits. Er þörf á sérstöku veiðieftirliti? 
Veiðieftirlit verður kostnaðarsamt og líklegt að veiðimenn muni greiða fyrir eftirlitið með 
veiðikortagjaldi? Hefur reynslan sýnt að eftirlit lögreglu sé ekki nægjanlegt? Upp geta komið erfið tilfelli 
við eftirlit ef vafi leikur á heimild eftirlitsmanna. Mega þeir fara inn á eignarland til eftirlits án heimildar 
landeigenda? Geta þeir krafist þess að skoða veiðibúnað í bifreiðum veiðimanna án leitarheimildar ef 
veiðimenn neita? Hér er verið að fara út á nýjar brautir sem undirritaður telur ekki ráðlegt nema sterk 
rök mæli með.

55. gr. Gjaldtaka. Í 4. mgr. 55 gr. segir að ráðherra ákvarði fjárveitingu til Umhverfisstofnunar og 
Náttúrufræðistofnunar Íslands á grundvelli fjárheimilda í fjárlögum til rannsókna, vöktunar, gerðar
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stjórnunar- og verndaráætlana fyrir veiðistofna, veiðieftirlits og stýringar á stofnum villtra fugla og 
villtra spendýra að fengnum tillögum Umhverfisstofnunar. Hvað með fjárveitingar til rannsókna og 
vöktunar til annarra aðila. Veiðikortasjóður sem nú verður lagður niður hefur styrkt aðra aðila eins og 
t.d. Verkís og undirritaðan til gæsarannsókna og svo hefur verið um fleiri aðila að ræða sem hafa fengið 
styrki á starfstíma sjóðsins. Hætt er einnig við að veiðieftirlitið verði dýrt og muni keppa um 
takmarkaðar fjárveitingar til rannsókna.
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