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Áskorun á umhverfisráðherra: Friðun Teistu (Cepphus grylle)  
Með bréfi þessu er skorað á hæstvirtan umhverfis- og auðlindaráðherra að alfriða teistu (Cepphus 
grylle). Skv. lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar villtra fugla og spendýra hefur ráðherra 
yfirumsjón með aðgerðum er varða friðun á villtum dýrum. Nú má skv. reglugerð 304/2012 veiða 
teistuna frá 1. september til 25. apríl. Fuglavernd, ásamt Skotvís og Vistfræðifélagi Íslands, skorar á 
ráðherra að breyta þessu og friða hana alfarið. 
 
Rökstuðningur 
Teistustofninn er lítill og hefur verið áætlaður 10.000-15.000 varppör [1], sem samsvarar 
51.000-77.000 einstaklingum [2]. Teistum hefur fækkað verulega víða um land og er talið líklegt að 
þessi stofnstærðartala sé í raun mun lægri. T.d. hefur teistu fækkað um 80% í Strandasýslu frá 1959 
[3] en einnig í Flateyjum á Breiðafirði og á Skjálfanda [4,5].  
 
Tölur yfir veidda fugla hafa dregist saman um þriðjung síðastliðna tvo áratugi: úr 4.129 fuglum að 
meðaltali árin 1995-2002 í 2.740 fugla að meðaltali á ári 2004-2013 (www.ust.is). 
 
Leiddar hafa verið líkur að því að fækkun teistu tengist:  

1. breytingum á fæðuframboði [3,4];  
2. ágangi minks í landvörp [6]; og  
3. meðafla í grásleppunetum [7,8].  

 
Hafrannsóknastofnun mat að árlegur meðafli teista í grásleppunet (um 2.000 fuglar) væri ósjálfbær 
veiði samkvæmt PBR aðferðinni [9,10]. 
 
Fuglavernd hóf rannsókn á meðafla í grásleppunetum 2015 og sýna frumniðurstöður að teistur 
ánetjast mest fuglategunda eða allt að 6.700 fuglar árlega [11]. Snemma vors 2016 var gerð úttekt á 
sjálfbærni bæði skotveiða á teistu og meðafla í grásleppunetum (sem og annarra veiðitegunda fugla) 
og var miðað við lægri tölu meðafla [2]. Niðurstaðan er að núverandi veiðar eru að meðaltali 7,4 
sinnum hærri en sjálfbærnimörk stofnsins leyfa samkvæmt PBR aðferðinni [2].  
 
Teista hentar illa sem veiðitegund vegna hægrar viðkomu,en fyrst og fremst vegna lítillar stofnstærðar 
hérlendis. Þessi tegund hefur í raun verið aukaafli svartfuglaveiðimanna og hefur ekki verið 
sérstaklega sóst eftir henni. 
 
Ef teistustofninn styrkist á ný má endurskoða og aflétta friðun. 
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