
 

 

130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1768  —  594. mál.

Breytingartillögur

við frv. til l. um breyt. á l. nr. 64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villt-
um spendýrum, með síðari breytingum.

Frá umhverfisnefnd.

1. Við 6. gr. Við bætist nýr stafliður, b-liður, svohljóðandi: Í stað tilvísunarinnar „18. gr.“
í 4. tölul. 1. mgr. kemur: 20. gr.

2. Við 10. gr.
a. Í stað orðanna „ef sýnt þykir að þeim“ í síðari efnismálslið 1. mgr. a-liðar (18. gr.)

komi: ef sýnt þykir að tegundunum.
b. B-liður (19. gr.) orðist svo:

Ernir.
Óheimilt er frá 15. mars til 15. ágúst að koma nær arnarhreiðrum en 500 m nema

brýna nauðsyn beri til, svo sem vegna lögmætra nytja sem ekki er hægt að stunda á
öðrum árstíma, enda sýni menn ýtrustu varfærni og forðist að trufla fuglana. Þessi
takmörkun á umferð gildir bæði þar sem ernir eru að búa sig undir varp og við þau
hreiður sem orpið hefur verið í og eru með eggjum eða ungum.

Óheimilt er að hrófla við hreiðrum og hreiðurstæðum arna og svæði sem tak-
markast af 100 m hringmáli umhverfis, hvort sem er á varptíma eða utan hans. Einnig
er óheimilt að koma fyrir hvers kyns búnaði í þeim tilgangi að fæla fugla frá hreiður-
stæðum eða reyna að hindra þá í að verpa þar. Með hreiðurstæðum samkvæmt þessari
grein er átt við alla þá staði sem ernir hafa orpið á. Heimilt er þó að stugga við örnum
sem halda til eða sjást í friðlýstum æðarvörpum, svo fremi sem fuglunum sjálfum,
hreiðrum þeirra, eggjum og ungum er ekki hætta búin. Þó er óheimilt að stugga við
hreiðurörnum innan 2 km frá varpstað. Ráðherra setur reglugerð um þær aðferðir sem
heimilt er að nota til að stugga við örnum í friðlýstum æðarvörpum.

Umhverfisráðherra getur veitt undanþágu frá banni skv. 1. og 2. mgr. í sérstökum
tilvikum, svo sem vegna lagningar þjóðvega eða annarrar mannvirkjagerðar í al-
mannaþágu, að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar
Íslands. Þá er Umhverfisstofnun heimilt, að fenginni umsögn Náttúrufræðistofnunar
Íslands, að veita undanþágu frá ákvæðum 1. mgr., svo sem vegna myndatöku og
rannsókna, enda sé sótt um hana fyrir fram. Skilyrði skulu sett um umgang við hreið-
ur við veitingu slíkrar undanþágu.

Náttúrufræðistofnun Íslands skal halda skrá yfir hreiðurstæði arna og láta Um-
hverfisstofnun í té. Fara skal með allar upplýsingar úr skránni sem trúnaðarmál í
samræmi við reglur sem umhverfisráðherra setur um meðferð upplýsinga úr skránni.
Heimilt er þó að veita landeiganda upplýsingar um arnarhreiður á landareign hans og
öðrum sem er nauðsynlegt að fá slíkar upplýsingar, t.d. vegna mannvirkjagerðar í
almannaþágu.


