MINNISBLAÐ
Til: Svæðisráðs Austursvæðis
Frá: Ingibjörgu Halldórsdóttur lögfræðingi Vatnajökulsþjóðgarðs
Dags. 11. janúar 2022
Málsnr: 2108086
Efni: Ákvæði stjórnunar og verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs um veiði við
Snæfell.

I.

Erindi til afgreiðslu og málsmeðferð

1. Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum (FLH) sendi Vatnajökulsþjóðgarði (VJÞ) erindi
þann 25. ágúst 2021 þar sem farið var fram á að veiðibann á griðlandi við Snæfell á
austursvæði þjóðgarðsins yrði fellt úr gildi. Erindinu var fylgt eftir með bréfi dags. 29.
október 2021 þar sem lagt var til að breyting yrði gerð á stjórnunar- og verndaráætlun
þjóðgarðsins þannig að almennt verði heimilt að veiða hreindýr á öllu austursvæði
þjóðgarðsins. Seinna bréfinu fylgdi lögfræðiálit sem FLH hafði aflað um laga- og
reglugerðargrundvöll ákvæða stjórnunar- og verndaráætlunar um veiðar á austursvæði.
2. Á fundi sínum þann 1. september 2021 var málið tekið fyrir á svæðisráðsfundi austursvæðis,
þar sem svæðisráð fól þjóðgarðsverði, lögfræðingi og öðru viðeigandi starfsfólki
þjóðgarðsins að hafa samband við Umhverfisstofnun (UST), Náttúrufræðistofnun Íslands
(NÍ) og Náttúrustofu Austurlands (NA) til að fá álit stofnananna á erindi FLH og koma málinu
í réttan farveg. Málið var öðru sinni á dagskrá svæðisráðs austursvæðis þann 10. nóvember
2021. Til fundarins voru fulltrúar FLH boðaðir og gerðu nánari grein fyrir sjónarmiðum
sínum.
3. Í kjölfar auglýsingar VJÞ á drögum að 3. útg. stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins
sumarið 2021 bárust jafnframt athugasemdir þar sem farið var fram á endurskoðun
framangreindra ákvæða.
4. Með bréfum dags. 28. október 2021 óskaði VJÞ eftir umsögnum UST, NÍ, NA og hreindýraráðs
um þætti er varða forsendur framangreindra ákvæða stjórnunar- og verndaráætlunar VJÞ
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um veiðar við Snæfell, sbr. fylgiskj. 1. Jafnframt voru haldnir þrír fundir með sömu aðilum til
að fylgja beiðni VJÞ eftir. Þá var fundað með fulltrúum frá SKOTVÍS. Umsagnir NÍ og
hreindýraráðs bárust þann 30. nóvember, frá NA þann 13. desember og frá UST þann 22.
desember (sjá fylgiskj. 2-5).
5. Í þessu minnisblaði er gerð grein fyrir lagalegum þáttum er varða framangreint mál og
mögulegri málsmeðferð að aflokinni umfjöllun svæðisráðs.

II. Gildandi ákvæði stjórnunar- og verndaráætlunar VJÞ
6. Fyrsta útgáfa stjórnunar- og verndaráætlunar VJÞ var staðfest af umhverfisráðherra 28.
febrúar 2011 og birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 15. mars s.á, sbr. auglýsing nr. 243/2011.
Umrædd ákvæði um fugla- og hreindýraveiðar á austursvæði VJÞ eru að mestu óbreytt síðan
þá en þó voru gerðar smávægilegar breytingar árið 2013 í 2. útgáfu sem staðfest var af
ráðherra þann 12. júlí 2013.
7. Árið 2013 var Snæfells- og Eyjabakkasvæðið samþykkt sem alþjóðlega mikilvægt
votlendissvæði á grundvelli RAMSAR-sáttmálans.
8. Ákvæðin eru í 9.5. kafla gildandi stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins1 og hljóða
svo:
“Fugla- og hreindýraveiðar
Veiðar á fuglum og hreindýrum innan Vatnajökulsþjóðgarðs eru einungis heimilar á þeim svæðum þar
sem hefðbundin landnýting er leyfð og skilgreind eru í reglugerðum sem vísað er til hér fyrir ofan og
sýnd eru á skýringaruppdrætti. Innan griðlands við Snæfell og austan þess eru veiðar takmarkaðar
vegna mikilvægra varplanda og fellistaða, votlendis sem er alþjóðlegt verndarsvæði (RAMSAR), vegna
viðkvæms mosagróðurs og vegna gildis svæðisins fyrir almenna útivist og náttúruskoðun”.
[…]
“Hreindýraveiðar eru ekki heimilar á eftirtöldum svæðum:
• Á austursvæði, milli Hálslóns og Jökulsár í Fljótsdal, fyrir 15. ágúst. Við hreindýraveiðar er þó
heimilt að fella dýr allt að 1.000 metrum fyrir innan þjóðgarðsmörk á þessu svæði fyrir 15. ágúst en
einungis þegar verið er að elta hjörð. Komi til slíks skal leiðsögumaður á hreindýraveiðum tilkynna
það svo fljótt sem auðið er til landvarða í Snæfelli eða þjóðgarðsvarðar”
Gæsaveiðar á austursvæði:
Þjóðgarðsverði, að höfðu samráði við svæðisráð, er heimilt að gefa út tilkynningu um seinkun veiða,
gefi mat viðurkenndra aðila á varpframvindu heiðargæsar á svæðinu að vori ástæðu til frestunar. Slík
tilkynning skal gefin út eigi síðar en 15. júlí ár hvert.
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Griðland við Snæfell og austan þess:
Austurmörk fylgi austustu kvísl Jökulsár í Fljótsdal frá upptökum og norður að vaði. Þaðan bein lína
vestur í Sótaleiði og frá þeim yfir á toppinn á Sandfelli. Frá honum yfir á Nálhúshnjúk og síðan í
toppinn á Tíutíu. Línan fylgi svo Snæfellsslóð þar sem hún fer yfir Grjótlæki og að vaði við Langahnjúk
þar sem hún fer í topp hans og þaðan í topp Ketilhnjúks. Bein lína þaðan í topp Litla-Snæfells og síðan í
upptök vestustu kvíslar Jökulsár í Fljótsdal. Suðurmörk fylgja síðan jaðri Eyjabakkajökuls að
upptökum austustu kvíslar Jökulsár í Fljótsdal.
Á skýringaruppdrætti má sjá afmörkun ofangreindra svæða.”

III. Forsaga og forsendur ákvæðanna
9. Umræða um veiðigriðland við Snæfell og sérákvæði um veiðar á austursvæði VJÞ hófst við
undirbúning fyrstu útgáfu stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins sem tók gildi árið
2011 eins og áður segir. Tillagan var sett fram af svæðisráði austursvæðis, að undangengnu
mati fagaðila (NA) og að fengnu áliti lögbundinna umsagnaraðila (NÍ og UST). Tillagan var
samþykkt í stjórn þjóðgarðsins og send umhverfisráðherra til staðfestingar í samræmi við
ákvæði laga um VJÞ nr. 60/2007.
10. Samkvæmt gögnum frá svæðisráði austursvæðis frá árinu 2010 voru rökin fyrir griðlandinu
aðallega sögð vera eftirfarandi:
a. „Svæðið er að mestu votlendi og fjallgarður. Svæðið er því mjög erfitt yfirferðar og einnig mjög
viðkvæmt. Svæðisráðið leggur til að griðlandið verði sérstaklega vaktað vegna alls átroðnings.
b. Svæðisráðið telur eðlilegt að koma til móts við útivistafólk sem ekki stundar skotveiðar þannig að
það geti notað og notið þjóðgarðsins án þess að valda truflun eða verða truflað vegna veiða á
veiðitímabilum.
c. Á svæðinu hefur ekki verið stunduð veruleg veiði. Fram til ársins 2006 gilti á svæðinu
veiðitakmörkun vegna hreindýraveiða.
d. Griðlandið er fyrst og fremst Snæfellið og undirhlíðar þess svo og svokallaðir Eyjabakkar hvar unnið
er nú að því að gera það að alþjóðlegu verndarsvæði (RAMSAR) vegna votlendis og heiðagæsa sem
fella þar fjaðrir.
e. Innan svæðisins er hluti helsta göngulands austursvæðis s.s. hlíðar Snæfells þar sem víða er
viðkvæmur mosagróður sem þolir takmarkaðan átroðning
f. Verndaráætlunin verður endurskoðuð með reglulegum hætti og ef megin tilgangur með stofnun
griðlandsins gengur ekki eftir er eðlilegt að það verði endurskoðað.“

11. Meðal þeirra sem sendu ráðuneytinu athugasemdir við tillöguna á sínum tíma voru SKOTVÍS
og fleiri hagsmunasamtök veiðimanna.
12. Ráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu að tillagan samrýmdist ákvæðum laga um VJÞ og
þágildandi reglugerð þjóðgarðsins2. Bannið næði til takmarkaðs svæðis og styddist við skýrt
fram sett rök. Taldi ráðuneytið hins vegar rétt að skoðað yrði í framtíðinni, m.a. út frá þróun
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útivistar á svæðinu, frekari rannsóknum og áhrifum hlýnandi veðurfars, hvort ástæða væri
til að endurskoða ákvæðin um veiðigriðlandið. Að þessu undangengnu var tillaga stjórnar
VJÞ staðfest af umhverfisráðherra og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda með gildistöku þann
15. mars 2011.
13. Nánar er gerð grein fyrir forsögu og forsendum ákvæðanna í sérstöku minnisblaði, sbr.
fylgiskj. 6.

IV. Lagalegur grundvöllur
Gildandi réttur árið 2011 þegar stjórnunar- og verndaráætlun VJÞ var samþykkt og
staðfest
14. VJÞ er friðlýstur með reglugerð sem ráðherra setur á grundvelli 1. gr. laga um VJÞ. Markmið
friðlýsingarinnar eru tilgreind í 2. gr. laganna og eru að vernda náttúru svæðisins, gefa
almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins, stuðla að rannsóknum á
svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á gæðum og sérstöðu
svæðisins og leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a.
með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins.
15. VJÞ var stofnaður árið 2008 með setningu fyrstu reglugerðar hans nr. 608/2008. Þar voru
fyrstu mörk þjóðgarðsins dregin og settar ítarlegri reglur fyrir einstök svæði hans, sbr.
reglugerðarheimild 20. gr. laganna. Við stofnun þjóðgarðsins og allt til ársins 2016 var kveðið
á um það í 1. mgr. 20. gr. laganna að í reglugerðinni skyldi [undirstrikun áhersla höfundar,
líkt og hér eftir í þessu minnisblaði]“…kveðið á um stofnun þjóðgarðsins, mörk hans, verndun,
verndarstig, staðsetningu meginstarfsstöðva, landnýtingu, þ.m.t. veiðar, meðferð skotvopna,
búfjárbeit, eyðingu vargs, mörk rekstrarsvæða, umgengni, umferð, samgönguleiðir og
mengunarvarnir.”
16. Í samræmi við framangreinda heimild voru sett ákvæði um veiðar í 1. mgr. 26. gr. reglugerðar
nr. 608/2008. Þar kom fram að hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði,
hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum, væri rétthöfum heimil á þeim svæðum sem
afmörkuð eru í viðauka III enda væru uppfyllt ákvæði þeirra laga sem um nýtinguna fjalla.
Annars staðar í þjóðgarðinum væri slík nýting óheimil. Þá sagði í 2. mgr. 26. gr. að landnýting
innan þjóðgarðsins skyldi vera sjálfbær, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um VJÞ. Landssvæðið við
Snæfell og Eyjabakka er meðal þeirra svæða sem afmörkuð eru á korti í viðauka III þar sem
hefðbundin landnýting er sögð heimil samkvæmt 26. gr. reglugerðarinnar.
17. Í upphaflegum texta laga um VJÞ og allt til ársins 2016 var jafnframt gert ráð fyrir því að
ákvæði um veiðar væru í verndaráætlun þjóðgarðsins, sbr. 2. mgr. 12. gr. sem hljóðaði svo: “Í
verndaráætlun skal gerð grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum innan
Vatnajökulsþjóðgarðs, einstökum verndaraðgerðum, landnýtingu og mannvirkjagerð, vegum,
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reiðstígum, göngubrúm og helstu gönguleiðum, umferðarrétti almennings, aðgengi
ferðamanna að svæðinu og veiðum.”
18. Orðið veiðar bættist við 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins í meðförum Alþingis með eftirfarandi
skýringum sem fram koma í nefndaráliti umhverfisnefndar Alþingis3: “Síðari breytingin er sú
að orðinu „veiðar“ verði bætt við upptalningu 2. mgr. Er í verndaráætlun gerð grein fyrir
markmiðum verndunar, verndaraðgerðum og landnýtingu, þ.m.t. veiðum. Þótt verndaráætlun
taki til veiða innan þjóðgarðsins er ekki talin ástæða til þess að breyta ákvæðum annarra laga
eða reglugerða, svo sem laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum,
hvað varðar stjórnun, umsjón og eftirlit með veiðum. Umhverfisstofnun mun því áfram fara með
stjórn og eftirlit með veiðum, þ.m.t. hreindýraveiðum, á því svæði sem þjóðgarðurinn nær til. Í
verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn og einstök rekstrarsvæði hans skal m.a. taka fram hvar innan
þjóðgarðsins verður heimilt að stunda veiðar, hvers konar veiðar verða heimilaðar og hvort
sérstakar umgengnisreglur gildi um veiðarnar og umgengni og umferð veiðimanna. Eðlilegt er
að í verndaráætlun og reglugerð þjóðgarðsins verði fjallað um samvinnu Umhverfisstofnunar
og eftirlitsaðila á vegum þjóðgarðsins á svæðinu og nánari framkvæmd eftirlits með veiðum.”
19. Samkvæmt framangreindu er skýrt að lög um VJÞ gerðu frá upphafi ráð fyrir því að settar
væru reglur um landnýtingu, þ.m.t. veiðar, bæði í reglugerð um VJÞ og í stjórnunar- og
verndaráætlun þjóðgarðsins. Reglugerð þjóðgarðsins er sett af ráðherra og stjórnunar- og
verndaráætlun þjóðgarðsins er staðfest af ráðherra að fenginni tillögu stjórnar þjóðgarðsins
og að undangenginni lögbundinni málsmeðferð samkvæmt 12. gr. laganna, þar sem gerð er
grein fyrir aðkomu svæðisráða að mótun og vinnslu tillagna. Reglugerðin er birt í B-deild
Stjórnartíðinda og sama gildir um auglýsingu um gildistöku stjórnunar- og verndaráætlunar
þjóðgarðsins. Eins og áður segir var farið yfir það af hálfu umhverfisráðherra á sínum tíma
árið 2011 hvort ákvæði 1. útgáfu stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins um veiðar
við Snæfell væru í samræmi við ákvæði laga og reglugerðar um VJÞ. Var niðurstaðan að svo
væri þó að svæðið væri skilgreint í 26. gr. reglugerðarinnar og viðauka III sem svæði þar sem
hefðbundin landnýting væri heimil. Af rökstuðningi ráðuneytisins má ráða að þar hafi
einkum ráðið að veiðibannið næði til takmarkaðs svæðis og styddist við skýrt fram sett
rök4.Tekið var fram í greinargerð ráðuneytisins að skoða þyrfti síðar hvort þær forsendur
hefðu staðist og kanna hvort ástæða væri til að endurskoða bannið, en slíkt væri ákvörðun
stjórnar þjóðgarðsins líkt og nánar var útskýrt í 12. lið þessa minnisblaðs.

Síðari breytingar á lögum og reglugerð um VJÞ
20. Árið 2016 voru gerðar breytingar á lögum um VJÞ í því skyni að skýra samspil reglugerðar
VJÞ og stjórnunar- og verndaráætlunar betur, sbr. lög nr. 101/2016. Í 2. mgr. 12. gr. segir nú
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eftir breytinguna að í stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins skuli gerð grein fyrir
markmiðum verndar á einstökum svæðum innan þjóðgarðsins, einstökum
verndaraðgerðum, landnýtingu, mannvirkjagerð, samgöngum og öðrum innviðum á
svæðinu. Þar skjal jafnframt fjallað um umferðarrétt almennings, aðgengi að svæðinu og not
þess. Reglugerðarákvæði 2. mgr. 20. gr. hefur verið einfaldað en þar segir nú: „Í reglugerðinni
skal kveðið á um stofnun þjóðgarðsins, mörk hans og rekstrarsvæða innan hans, verndun og
verndarstig og staðsetningu meginstarfsstöðva5“.
21. Af ummælum í greinargerð frumvarps til laga nr. 101/2016 má ráða að þau ákvæði sem gilda
eiga í VJÞ um landnýtingu eigi að vera í stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins fremur
en reglugerð.
22. Ný heildarreglugerð um VJÞ tók gildi 3. apríl 2020, sbr. reglugerð nr. 300/2020. Þrátt fyrir
framangreindar lagabreytingar eru ákvæði nýju reglugerðarinnar um hefðbundna
landnýtingu óbreytt í 26. gr. og sama afmörkun í viðauka III á austursvæði þjóðgarðsins.
Svæðið við Snæfell og Eyjabakka er því enn í reglugerð skilgreint sem svæði þar sem
hefðbundin landnýting, þ.m.t. veiðar, er heimil.

Úr greinargerð frumvarps til laga nr. 101/2016: “Aðrar breytingar í frumvarpinu eru lagðar til í kjölfar þeirrar
reynslu sem skapast hefur frá því að lögin tóku gildi 1. maí 2007. Eru það meðal annars breytingar er lúta að
samspili reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð annars vegar og verndaráætlunar þjóðgarðsins hins vegar, en
hún hefur í raun stöðu reglugerðar og er það tæki sem stjórn þjóðgarðsins vinnur einna mest eftir.” […]
5

„Breytingar í frumvarpinu gera jafnframt ráð fyrir skýrari skiptingu á milli þeirra atriða sem nauðsynlegt er að
komi fram í reglugerð um þjóðgarðinn annars vegar og stjórnunar- og verndaráætlunar hins vegar. Reglugerð
um þjóðgarðinn er sett af ráðherra og hefur fyrirkomulagið verið á þann veg að samráð er haft við stjórn
þjóðgarðsins við breytingar á henni. Stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins er hins vegar unnin af stjórn
þjóðgarðsins eftir tillögum frá svæðisráðum og er staðfest af ráðherra. Ráðherra getur eingöngu gert
breytingar á henni telji hann hana eða einstaka hluta hennar fara í bága við lög eða reglugerð um þjóðgarðinn.
Það skiptir því miklu máli að skýrt sé kveðið á um hvaða atriði er eðlilegt að komi fram í reglugerð og hvaða
atriði eigi betur heima í stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins.“ […]
Og um breytingar á 20. gr. laganna segir í greinargerðinni: „Í greininni eru lagðar til breytingar á ákvæði 20. gr.
laganna er kveður á um setningu reglugerðar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð til að tryggja betur samræmi milli
laganna um Vatnajökulsþjóðgarð, reglugerðar og stjórnunar- og verndaráætlunar. Breytingarnar eru til
samræmis við þær aðrar breytingar í frumvarpinu, en gert er ráð fyrir að kveðið sé á um landnýtingu og önnur
atriði í stjórnunar- og verndaráætlun.“
6

Reglugerð um VJÞ:

Stjórnunar- og verndaráætlun VJÞ:

23. Veiðibannsvæðið við Snæfell er í dag, eins og áður, einungis afmarkað í stjórnunar- og
verndaráætlun þjóðgarðsins en ekki í reglugerð um VJÞ sbr. myndir hér að framan. Þetta
ósamræmi er afar óheppilegt og veldur óvissu og ágreiningi um lögmæti veiðibannsins og
einnig um heimildir þjóðgarðsins til eftirlitsaðgerða. Óvissunni mætti eyða með breytingu á
reglugerð um VJÞ og/eða stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins.
24. Samkvæmt 22. gr. laga um VJÞ varða brot gegn lögunum og reglugerðum sem settar eru
samkvæmt þeim sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Ekki er að sjá af texta laganna að
brot gegn ákvæðum stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins séu refsiverð nema að
háttsemin feli í sér brot á efnisreglu laganna eða reglugerðarinnar, t.d. um bann við spjöllum
og raski á lífríki, jarðmyndunum, landslagi og menningarminjum innan VJÞ, sbr. 14. gr.
laganna, eða bann við akstri utan vega sbr. 4. mgr. 15. gr. laganna.
25. Eftirlit þjóðgarðsvarða samkvæmt 18. gr. laganna nær til brota á stjórnunar- og
verndaráætlun þjóðgarðsins, sbr. 1. mgr. þeirrar greinar, en benda má á að heimild til
brottvísunar af svæði er bundin við að ákvæði laganna eða reglugerðarinnar hafi verið
brotin.
26. Af framangreindu má ráða að eftirfylgni þjóðgarðsins með veiðibanni sem eingöngu á sér
stoð í ákvæðum stjórnunar- og verndaráætlunar virðist fyrst og fremst geta falist í því að
veita fræðslu og almennar leiðbeiningar.
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Um samspil laga um VJÞ og laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og
villtum spendýrum
27. Um fugla- og hreindýraveiðar hér á landi gilda ákvæði laga um vernd, friðun og veiðar á
villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 (villidýralög). Vísað er til ákvæða laganna
í reglugerð um VJÞ og er skýrt að þau gilda í þjóðgarðinum eins og annarsstaðar á landinu.
28. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. villidýralaga fer umhverfis- og auðlindaráðuneytið með yfirstjórn
með aðgerðum er varða vernd, friðun og veiðar á villtum dýrum. UST og NÍ skulu vera
ráðherra til ráðgjafar og gera tillögur varðandi vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og
villtum spendýrum eftir því sem tilefni er til sbr. 2. mgr. Samkvæmt 3. mgr. greinarinnar
hefur UST umsjón með og stjórn á þeim aðgerðum af opinberri hálfu sem ætlað er að hafa
áhrif á stofnstærð og útbreiðslu villtra dýra eða koma í veg fyrir tjón af þeirra völdum, sbr.
VI. kafla laganna. Í þeim tilvikum sem ákveðið er að aflétta friðun skal UST gera tillögur til
ráðherra um stjórn og framkvæmd veiða á stofnum villtra fugla og spendýra, sbr. 7. gr., að
höfðu samráði við NÍ.
29. Samkvæmt 4. gr. villidýralaga stundar NÍ rannsóknir á stofnum villtra fugla og spendýra,
metur ástand þeirra og gerir í framhaldi tillögur til ráðherra um vernd og hvort viðkomandi
stofn þoli veiðar, sbr. lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur.
30. Nýlegt dæmi um setningu sérstakra reglna um veiði sem gilda að hluta til innan VJÞ er
reglugerð nr. 106/2021 um breytingu á reglugerð nr. 456/1994 um fuglaveiðar og nýtingu
hlunninda af villtum fuglum m.s.br. Í reglugerðinni er friðun helsingja í Austur- og VesturSkaftafellssýslum aflétt frá 10. september til 15. mars, en annarsstaðar á landinu er
friðuninni aflétt frá 1. september til 15. mars. Reglugerðin er sett af umhverfis- og
auðlindaráðherra á grundvelli villidýralaga að fenginni tillögu NÍ og UST.
31. Villidýralög byggja á þeirri meginreglu að villt dýr, þar með talin þau sem koma reglulega
eða kunna að berast til landsins, eru friðuð nema annað sé tekið fram í lögunum, sbr. 1. mgr.
6. gr. Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. skal ávallt gæta fyllstu varkárni og nærgætni gagnvart villtum
dýrum og búsvæðum þeirra og forðast óþarfa truflun. Við skipulag og landnotkun skal tekið
tillit til villtra dýra og búsvæða þeirra, sbr. lög um náttúruvernd og skipulagslög.
32. Í 7. gr. villidýralaga eru ítarleg ákvæði um hvenær heimilt er að aflétta friðun samkvæmt
lögunum og í reglugerðum, sem settar eru samkvæmt tillögum Umhverfisstofnunar, og
kveðið á um vernd, friðun og veiðar einstakra tegunda villtra dýra. Þar skal m.a. kveða á um
hvaða tegundir eru alfriðaðar, hverjar er heimilt að veiða, hvar megi veiða þær, gerð og
notkun vopna og annarra veiðitækja, veiðiaðferðir, lengd veiðitímabils, sérákvæði vegna
hefðbundinna fuglanytja, hvað teljist til fágætra fugla, skylduskil á þeim, umgengni við
hreiður þeirra og annað sem máli skiptir.
33. Brot gegn ákvæðum villidýralaga eða reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim varða
sektum eða fangelsi allt að 2 árum og sviptingu skotvopna- og veiðileyfis sbr. 21. gr. laganna.
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Gera má lögaðila sekt auk þess sem heimilt er að refsa fyrir tilraun og hlutdeild sem
fullframið brot. Gera má upptækt ólöglegt veiðifang, egg eða eggjaskurn, veiðitæki og annan
búnað sem notaður hefur verið við framkvæmd brots, hagnað af ólöglegri veiði o.fl. Mun
meiri heimildir og úrræði eru því til staðar vegna brota á villidýralögum og reglugerðum
settum samkvæmt þeim heldur en í lögum um VJÞ.

V. Álit umsagnaraðila
34. VJÞ óskaði eftir umsögn UST, hreindýraráðs, NÍ og NA um eftirfarandi atriði:




Hvort ástand fuglastofna og hreindýrastofnsins eða þættir er snúa að veiðistjórnun
geri það að verkum að þörf sé á setningu sérstakra reglna um veiðar á svæðinu.
Hvort skilgreining svæðisins á lista RAMSAR kallar á setningu sérstakra ákvæða í
stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs.
Hvort vistfræðilegt þol svæðisins kallar á setningu sérstakra ákvæða og/eða
eftirlit/aðgát, t.d. varðandi umferð og landnýtingu.

35. Í umsögnum UST, NÍ, NA og hreindýraráðs koma fram ýmis sjónarmið og upplýsingar
varðandi fyrirspurn VJÞ og er vísað til þess sem þar kemur fram, sbr. fylgiskjöl 2-5. Svörin
við framangreindum spurningum eru ekki á einn veg og þarfnast frekari úrvinnslu auk þess
sem frekari gagnaöflun virðist nauðsynleg. Að einhverju leyti virðast þær forsendur sem
upphaflega lágu að baki ákvæðunum vera breyttar.
36. Í niðurlagi umsagnar NA segir: „Ekki verður séð að friðun eða veiðitakmarkanir innan
þjóðgarðs séu nauðsynleg forsenda til að stýra eða halda uppi stofnstærð hreindýra. Friðun eða
veiðitakmarkanir á ákveðnum svæðum getur jafnvel unnið gegn því að veiðiálag dreifist sem
jafnast um stofninn. Hinsvegar fylgja friðunum og veiðitakmörkunum meiri friður fyrir þann
hluta stofnsins sem heldur til innan slíkra svæða. Slíkt væri ekki óeðlileg mótvægisaðgerð
Þjóðgarðs við auknum mannaferðum og samnýtingu svæðisins til veiða og annarrar útivistar.
Truflun af völdum hreindýraveiða á Eyjabökkum og á Vesturöræfum fyrir 15. ágúst gæti haft
neikvæð áhrif á uppkomu heiðagæsaunga og fellistöðvar heiðagæsa. Lykilatriði er að varp- og
fellistöðvar hljóti einhverja vernd frá nærgönglum mannaferðum og skotveiðum
(hreindýraveiðar) á meðan fuglar eru ófleygir. Griðland á ársgrundvelli eða seinkun veiða í
snjóþungum árum er ekki forsenda stofnstærðaröryggis heiðagæsa en gæti verið eðlileg
mótvægisaðgerð við auknar mannaferðir og samþættingu veiða við aðra útivist.
Afléttun friðunar og veiðitakmörkunar gæti fylgt aukið álag á gróður og slóða. Ef slíkt stendur
til væri eðlilegt að skoða bann eða takmörkun við notkun sexhjóla til að ná í bráð og hafa
sérstakt eftirlit með utanvegaakstri. Einnig væri af hinu góða að vakta gróður á sérstökum
álagspunktum, hvort heldur sem er af völdum gæsa, veiðimanna eða annarra gesta garðsins.”
37. NÍ telur í umsögn sinni fulla ástæðu til að viðhalda griðlandi við Snæfell og á Eyjabökkum.
Innan friðlýsts svæðis á borð við VJÞ sé ekkert óeðlilegt við það að hafa sértækar reglur á
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tilteknum svæðum, einkum er varða atriði eins og veiðar á villtum dýrum sem augljóslega
fela í sér neikvæðar afleiðingar fyrir fjölda einstaklinga veiðidýra en einnig ýmis konar
truflun fyrir einstaklinga sömu tegundar sem ekki eru veiddir sem og fyrir aðrar
dýrategundir og einnig aukna hættu á raski á gróðri og jarðminjum. Þá er að mati NÍ full
ástæða til að setja sérreglur um svæði sem er skilgreint Ramsar-svæði miðað við markmið
og kröfur samningsins. Í umsögn NÍ kemur að lokum fram að ef fallið verði frá ákvæði um
griðland þurfi að tryggja með öðrum hætti að veiði á svæðinu valdi ekki óæskilegu álagi á
dýr og annað lífríki á svæðinu með því að skilgreina skýrar veiðistjórnunar- og
umgengnisreglur. Eðlilegt er að mati NÍ að það sé gert í stjórnunar- og verndaráætlun VJÞ
með skýrri tilvísun í lög um náttúruvernd nr. 60/2013 og lög um vernd, friðun og veiðar á
villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994.
38. Í umsögn UST kemur fram að vinna við stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir villta fugla og
spendýr á Íslandi sé að hefjast og í þeim áætlunum muni m.a. koma fram hvort ástand
viðkomandi tegunda sé þannig að það kalli á einhverjar aðgerðir, annað hvort til að draga úr
veiðiálagi eða auka það. Í vissum tilfellum gæti það kallað á svæðisbundnar aðgerðir, m.a. í
samræmi við ítarlegt mat á helstu ógnum sem steðja að hverjum stofni og farið er yfir í
viðkomandi áætlunum. Við gerð áætlananna standi til að kalla til helstu hagsmunaaðila,
þ.m.t. VJÞ.
39. Í umsögn UST kemur einnig fram að stofnunin telur ekki þörf á að VJÞ setji sérreglur um
veiðar til verndar veiðidýra nema að það sé í gegnum ofangreindar stjórnunar- og
verndaráætlanir. Bendir stofnunin á að UST annast veiðistjórnun í samræmi við lög nr.
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og hefur
stofnunin umsjón með og stjórn á þeim aðgerðum af opinberri hálfu sem ætlað er að hafa
áhrif á stofnstærð og útbreiðslu villtra dýra eða koma í veg fyrir tjón af þeirra völdum.
Nauðsynlegt sé því að leita eftir atbeina UST og samstarfi ef tillögur koma fram um aðgerðir
sem haft geta áhrif á veiðistjórnun.
40. Í niðurlagi umsagnar UST um hvort þörf sé á setningu sértækra ákvæða vegna skilgreiningar
svæðisins á RAMSAR lista segir: “Samkvæmt skilyrðum Ramsar-samningsins skulbinda
stjórnvöld sig til að stuðla að skynsamlegri stjórnun og nýtingu innan svæða sem talin eru
alþjóðlega mikilvæg. Liður í því er að tryggja að lífríki og náttúrufari sé ekki stefnt í hættu.
Eðlilegt getur verið að gera ríkari kröfur til nýtingar innan Ramsar-svæða en að nýting skuli
vera sjálfbær en í ljósi mats Náttúrufræðistofnunar Íslands á stöðu þeirra stofna sem er
sérstaklega horft til innan Ramsar-svæðisins þá er heiðargæsastofninn í vexti og stofn
hreindýra ekki metinn. Komi til þess að staða þeirra breytist er eðlilegt m.t.t. verndunar að hægt
sé að setja á takmarkanir á veiðum innan svæðisins að gefnum ákveðnum viðmiðum. Eins mætti
taka til skoðunar á landsvísu að takmarka- eða banna notkun blýs í byssukúlum veiðimanna
en nýta í staðinn aðra valkosti s.s. stál.”
41. Hreindýraráð leggur í sinni umsögn til að gögn verði lögð fram og greind til að meta hvort
forsendur fyrir seinkun veiða fram yfir 15. ágúst og veiðigriðland við Snæfell eigi enn við. Þá
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bendir hreindýraráð á að ef viðvera stórra hjarða innan griðlandsins við Snæfell verður
viðvarandi getur ágangur dýranna haft neikvæð áhrif á viðkvæman gróður svæðisins. Því
gæti griðlandið hugsanlega unnið gegn eigin forsendum, hafi tilgangur þess í upphafi að hluta
til verið gróðurvernd. Leggur hreindýraráð til að gagna verði aflað um áhrif hreindýra á
gróður innan griðlandsins. Þá segir að lokum í umsögn hreindýraráðs að ef niðurstaða
stjórnvalda verði að viðhalda veiðigriðlandi innan VJÞ í óbreyttri eða breyttri mynd þá leggi
ráðið til að ákveðinn sveigjanleiki verði til staðar sem gerir mögulegt að bregðast við
óvenjulegum aðstæðum þegar mikill fjöldi hreindýra heldur til innan griðlandsins.

VI. Niðurstaða - mögulegar leiðir
42. Ósamræmi ákvæða stjórnunar- og verndaráætlunar VJÞ um veiðibann og 26. gr. reglugerðar
um VJÞ um heimild til veiða á sama svæði er afar óheppilegt eins og rakið er hér að framan.
Þó að ákvörðunin hafi á sínum tíma byggt á tilteknum faglegum rökum og fengið staðfestingu
ráðuneytisins líkt og getið er um í 11. og 18. lið þessa minnisblaðs, hefur þetta ósamræmi
valdið óvissu og ágreiningi um túlkun ákvæðanna og heimilda þjóðgarðsins á svæðinu. Er
það álit höfundar þessa minnisblaðs að breyta þurfi ákvæðum stjórnunar- og
verndaráætlunar þjóðgarðsins um veiðar á austursvæði og lagfæra þennan ágalla.
43. Eins og rakið er hér að framan eru ítarleg ákvæði um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum
og villtum spendýrum í villidýralögunum og er í reglugerð VJÞ aðeins vísað til þeirra laga í
ákvæðum um veiðar. Ekki er annað að sjá en að villidýralög veiti góðan grunn fyrir
nauðsynlega reglusetningu innan VJÞ vegna villts fugla- og dýralífs með tilliti til
verndarmarkmiða þjóðgarðsins. Þá gera lög um VJÞ ráð fyrir að VJÞ leiti faglegs álits NÍ á
þáttum er varða veiðar og vistfræðilegt þol svæða6. Ef þörf er á sérreglum eða viðbótarvernd
innan þjóðgarðs getur þjóðgarðurinn vakið athygli NÍ, NA og UST á málinu. Ef faglegt álit
þeirra stofnana er að setja þurfi slíkar reglur geta þær gert tillögu til umhverfisráðherra að
setningu reglugerðar um veiðar innan þjóðgarðsins.
44. Jafnframt má benda á að þegar sérákvæði um veiði, t.d. svæðis- eða tímabilsbundin
veiðibönn, eru einungis sett í stjórnunar- og verndaráætlun VJÞ, eru heimildir þjóðgarðsins
til eftirfylgni afar litlar og brot gegn banninu refsilaust. Æskilegt er að reglur um veiði innan
þjóðgarðsins sæki sér frekar lagastoð til villidýralaga þannig að um framfylgd þeirra gildi
sömu reglur og utan þjóðgarðs. Annars er vægar tekið á brotum sem eiga sér stað innan
þjóðgarðs en utan. Eftirlit getur eftir sem áður verið í höndum starfsmanna þjóðgarðsins í

6

11. gr. laga um VJÞ: “Umhverfisstofnun veitir aðstoð og faglega ráðgjöf við verkefni stjórnar og svæðisráða
samkvæmt sérstökum samstarfssamningi.”
2. mgr. 20. gr. […] Leita skal álits Náttúrufræðistofnunar Íslands á vistfræðilegu þoli þeirra svæða þar sem
ætlunin er að veiðar og búfjárbeit verði heimil. Við setningu reglugerðarinnar skal við það miðað að
landnýting innan þjóðgarðsins sé sjálfbær að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands.
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samstarfi við UST.
45. Ráða má af umsögnum NÍ, UST, NA og hreindýraráðs að málið þarfnast frekari gagnaöflunar
og úrvinnslu. Að einhverju leyti virðast þær forsendur og rök sem upphaflega lágu að baki
ákvæðunum vera breytt en einnig þarf að skoða hvort og þá hvernig breyta þarf reglum á
svæðinu miðað við reynslu síðustu ára og til að tryggja fullnægjandi eftirfylgni og
eftirlitsheimildir.
46. Með því að hefja ferli endurskoðunar stjórnunar- og verndaráætlunar skapast vettvangur
fyrir gagnaöflun, samráð og ákvarðanatöku um þær reglur sem taka þurfa við á svæðinu
vegna verndarsjónarmiða. Sumt af því, t.d. reglur um umferð, geta verið í breyttri stjórnunarog verndaráætlun þjóðgarðsins, en aðrar reglur þyrfti eftir atvikum að setja með reglugerð á
grundvelli villidýralaga. Þeim hluta málsins væri þá vísað til hlutaðeigandi stjórnvalda til
meðferðar, þ.e. umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, NÍ og UST.

Ákveði svæðisráð að leggja það til við stjórn að breyta ákvæðum stjórnunar- og
verndaráætlunar um veiði á austursvæði eru möguleg næstu skref og tímaáætlun sem
hér segir:








Febrúar: Tillaga svæðisráðs ásamt verkefnislýsingu lögð fyrir stjórn.
Febrúar: Verkefnislýsing auglýst. Erindi sent UAR, UST og NÍ þar sem þeim hluta er
snýr að hugsanlegum breytingum á reglugerð er vísað til ráðuneytisins og fagstofnana
til úrvinnslu og afgreiðslu.
Febrúar - mars: Gagnaöflun, samráð og úrvinnsla.
Apríl: Drög að breytingu á stjórnunar- og verndaráætlun tekin fyrir í svæðisráði og
stjórn.
Apríl - maí: Tillaga að breytingu auglýst og kynnt.
Júní - júlí: Úrvinnsla athugasemda og samþykktarferli. Tillaga send ráðuneyti.

Fylgiskjöl:
1. Beiðni VJÞ um umsögn UST dags. 28. október 2021 (sambærilegt bréfsent öðrum
umsagnaraðilum).
2. Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands dags. 30. nóvember 2021.
3. Umsögn hreindýraráðs dags. 30. nóvember 2021.
4. Umsögn Náttúrustofu Austurlands dags. 13. desember 2021.
5. Umsögn UST dags. 22. desember 2021.
6. Minnisblað VJÞ um forsendur og rökstuðning fyrir sérákvæðum um veiði á Austursvæði VJÞ.
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