Til:
Efni:
Upplýsingar:

"sigurdur.thrainsson" <sigurdur.thrainsson@uar.is>
Re: Fw: Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.
Sent: 09/12/2016 17:07:43 af Trausti Baldursson, Málsnúmer: 2016120005, Bréfalyklar: 42-5
um veiði friðaðra fuglategunda

Tilvísun í mál: 2016120005
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts, dags. 7. desember sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn um undanþágu frá lögum nr. 64/1994 um leyfi til að veiða
æðarfugl í rannsóknaskyni.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir erindið og leggst stofnunin ekki gegn því að leyfið verði veitt.
Tugþúsundir æðarfugla eru í Breiðafirði og engin hætta á að það magn sem beðið er um leyfi til að
veiða muni hafa áhrif á stofnstærð æðarfugls. Mikilvægt er að kynna veiðarnar og tilgang þeirra fyrir
nálægum landeigendum og afla leyfis þeirra séu veiðarnar ekki utan eignarlanda.
Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
Pósthólf 125 (P.O. Box 125)
212 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is

Frá: Trausti Baldursson/NI.IS
Dags: 07.12.2016 16:12:36
Til: Magnús Guðmundsson/NI.IS@NI.IS
Efni: Fw: Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.
------------------------------------------------------------- Forwarded by Trausti Baldursson/NI.IS on 07.12.2016 16:12 ----From:

"Sigurður Á. Þráinsson" <sigurdur.thrainsson@uar.is>

To:

"Trausti Baldursson" <trausti@ni.is>

Cc:

"Þórður Örn Kristjánsson" <thok@hi.is>

Date:
Subject:

07.12.2016 16:11
Fw: Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.

Sæll Trausti,
Meðfylgjandi er umsókn um undanþágu frá lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum
fuglum og villtum spendýrum til þess að veiða æðarfugl á Breiðafirði til rannsókna. Upplýsingar um
umsóknina eru í viðhengi með þessum tölvupósti.
Ráðuneytið óskar eftir umsögn stofnunarinnar í samræmi við ofangreind lög og að umsóknin berist við
fyrstu hentugleika.

E.u.r.
Sigurður Á. Þráinsson
--------------------------------------------------------------------Sigurður Á. Þráinsson, deildarstjóri / Head of Division
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, skrifstofa landgæða
Ministry for the Environment and Natural Resources, Department of Land and Natural Heritage
Skuggasund 1, 150 Reykjavík, Iceland
Sími 545-8600, fax 562-4566/ Tel: +354-545-8600, fax +354-562-4566
www.umhverfisraduneyti.is / www.environment.is

Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en þið prentið
Please consider the environment before printing
----- Forwarded by Sigurður Á. Þráinsson/UAR/NotesSTJR on 07.12.2016 16:06 -----

From:

Þórður Örn Kristjánsson <thok@hi.is>

To:

'Sigurður Á. Þráinsson' <sigurdur.thrainsson@uar.is>

Date:

07.12.2016 15:03

Subject:

RE: Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.

Sæll Sigurður og takk kærlega fyrir svarið.
Ég var ekki viss hvort ég myndi senda þér umsóknina sjálfa eða hvort ég ætti að senda hana
beint á N.Í. Ég set hana hér með í viðhengi. Í henni er útlistun á hvernig og hversvegna þessi
rannsókn ætti að fara fram.
Kær kveðja Þórður Örn Kristjánsson

From: Sigurður Á. Þráinsson [mailto:sigurdur.thrainsson@uar.is]
Sent: 6. desember 2016 15:38
To: Þórður Örn Kristjánsson
Subject: Re: Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.
Sæll Þóður, aftur
Sá að þu ert ekki búinn að senda umsókn um undanþágu. Við þurfyum að fá
formlega umsókn með útskýringum á þvði hvað þú er að fara fram á og í hvaða
tilgangi. Hver á að veiða fuglana ef þú gerir það ekki sjálfur og hvar meiningin er að
veiða, m.a. landareign ef um það er að ræða.
Erindið sendum við til NÍ til umsagnar og svörum þér í framhaldi af því.
Bestu kveðjur,

Sigurður
--------------------------------------------------------------------Sigurður Á. Þráinsson, deildarstjóri / Head of Division
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, skrifstofa landgæða
Ministry for the Environment and Natural Resources, Department of Land and
Natural Heritage
Skuggasund 1, 150 Reykjavík, Iceland
Sími 545-8600, fax 562-4566/ Tel: +354-545-8600, fax +354-562-4566
www.umhverfisraduneyti.is / www.environment.is
Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en þið prentið
Please consider the environment before printing
Þórður Örn Kristjánsson ---02.12.2016 14:49:22---Sæll aftur Sigurður.
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From:

Þórður Örn Kristjánsson <thok@hi.is>

[IMAGE]

[IMAGE]

To:

<sigurdur.thrainsson@uar.is>

[IMAGE]

[IMAGE]

Date:

02.12.2016 14:49

[IMAGE]

[IMAGE]

Subject:

Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.

Sæll aftur Sigurður.
Vildi athuga hvort þetta skeyti hafi komist til skila þar sem ég fékk engin viðbrögð við
póstinum frá 6 október (sjá að neðan).
Ef þú ert ekki að sjá um þesskonar leyfisveitingar í dag væri gott að vita hvort ég eigi að snúa
mér beint til Náttúrufræðistofnunar Íslands eða eitthvað annað.
Kveðja Þórður Örn Kristjánsson
From: Þórður Örn Kristjánsson [mailto:thok@hi.is]
Sent: 6. október 2016 13:40
To: 'sigurdur.thrainsson@uar.is'
Subject: Leyfisveiting til rannsókna á æðarfugli um vetur.
Sæll Sigurður
Þórður Örn Kristjánsson heiti ég og er nýútskrifaður Doktor í líffræði þar sem ég var að
rannsaka varpvistfræði Breiðfirskra æðarfugla seinustu ár. Ástæðan fyrir þessu bréfi er sú að
ég ætlaði að reyna afla leyfis til að fella 2x30 æðarfugla að vetri til af Breiðafirðinum til
áframhaldandi rannsókna.
Ég hef talað við Karl Skírnisson og Arnór Þórir um málið þar sem þeir framkvæmdu

sambærilega rannsókn í Skerjafirði með leyfi árið 1993 og sögðust þeir hafa haft samband
við þig. Nú spyr ég hvernig ég eigi að snúa mér í þessu? Ég hef útbúið plagg um afhverju
þessi rannsókn ætti að fara fram og hver sé ávinningur hennar en við hvern á ég að tala og
senda þetta plagg svo málin séu í réttum farvegi?
Kær kveðja
Þórður Örn Kristjánsson
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