Reykjavík 19. desember 2019

Efni: Umsögn um mál nr. 301/2019 - Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/1994
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Fuglavernd fagnar því að til standi að endurskoða lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á
villtum fuglum og villtum spendýrum og tekur undir þörfina fyrir slíka heildarendurskoðun.
Fuglavernd vill ítreka nauðsyn þess að farið verði að fullu eftir tillögum nefndar fyrrverandi ráðherra
um lagalega stöðu villtra fugla og spendýra (hér eftir nefnd villidýranefnd) sem settar voru fram í
skýrslunni „Vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra - Lagaleg og stjórnsýsluleg staða og
tillögur um úrbætur“ (hér eftir nefnd villidýraskýrslan). Í starfi villidýranefndarinnar fór fram mjög
ítarleg rýnivinna, ásamt mjög miklu samráði við fjölmarga hagsmunaaðila og sérfræðinga.
Endurspegla tillögur skýrslunnar því málamiðlanir sem gerðar voru til að sætta ólík sjónarmið að
teknu tilliti til alþjóðasamninga sem Ísland hefur fullgilt, ásamt stöðu þekkingar um líffræði
viðkomandi tegundar.
Þá vill Fuglavernd einnig ítreka það sem fram kemur í villidýraskýrslunni, að ný lög taki ekki mið af
kaflaskiptingu og uppbyggingu núgildandi laga, heldur að aðalefnistök þeirra verði í þrem megin
köflum: vernd, velferð og veiðar, og fylgi efnistökum villidýraskýrslunnar. Því væri eðlilegt að ný
villidýralög væru lög um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra, en villidýranefndin taldi
eðlilegt að gera bæði verndar- og velferðarsjónarmiðum hærra undir höfði en nú er gert. Þetta
varðar leiðir að lagasetningu (Lið C-3 í Áform um lagasetningu), en Fuglavernd telur að til að ná
þessum markmiðum væri æskilegast að leggja ekki fram frumvarp með breytingum á núgildandi
lögum, heldur leggja fram ný heildarlög um málefnið.
Varðandi lið F-4 um fyrirhugað samráð (í skjalinu Áform um lagasetningu), vill Fuglavernd benda á
nauðsyn þess að hafa gott samráð við þá aðila sem sátu í villidýranefndinni. Innan þeirrar nefndar
byggðist upp mikil þekking á málasviðinu sem ekki var hægt að koma allri niður á blað þótt
villidýraskýrslan sé víðtæk. Að nýta þessa þekkingu við gerð nýs frumvarps hlýtur að skila sér í betri
lagasetningu.
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