Til:
Efni:
Upplýsingar:

sigurdur.thrainsson@uar.is
Re: Fw: Umsókn um leyfi til að ala upp æðarunga árið 2014-2015
Sent: 03.04.2014 08:43:34 af Trausti Baldursson, Málsnúmer: 2014030011, Bréfalyklar: 42-4Umsagnir um undanþágur til sýnatöku og veiða

Tilvísun í mál: 2014030011

Vísað er til tölvupósts, dags. 10. mars. sl., og meðfylgjandi gagna frá umhverfis- og
auðlindaráðuneytinu þar sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn
Þorvaldar Þórs Björnssonar þar sem hann óskar eftir leyfi til að fá að ala upp 100 æðarunga (taka egg
og unga út), sjá annars umsókn Þorvalds dags. 10. febrúar sl.

Náttúrufræðistofnu getur mælt með því að framangreint leyfi verði veitt enda engin ástæða til að ætla
annað en að æðarfuglstofninn þoli eggjatökuna og hefur umsækjandi auk þess reynslu af því að ala
upp æðarunga og aðstæður sem til þurfa og hefur sýnt fram á að ráða við verkefnið sbr. fyrri leyfi. Rétt
er að það komi fram að umsækjandi er starfsmaður Náttúrufræðistofnunar og stofnunin að því leyti
tengd málinu en jafnframt hefur stofnunin ekkert með málið að gera að öðru leyit en getur staðfest
hæfni umsækjanda til að annast dýr.
Virðingarfyllst
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Hlemmi 3 Pósthólf 5320
125 Reykjavík
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is
Frá: Trausti Baldursson/NI.IS
Dags: 10.03.2014 15:40:00
Til: María Fanndal Birkisdóttir/NI.IS@NI.IS
Efni: Fw: Umsókn um leyfi til að ala upp æðarunga árið 2014-2015
--------------------------------------------------------From:
To:
Date:
Subject:

sigurdur.thrainsson@uar.is
trausti@ni.is,
10.03.2014 13:50
Fw: Umsókn um leyfi til að ala upp æðarunga árið 2014-2015

Sæll Trausti,
./.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hefur borist meðfylgjandi umsókn frá Hvallátur ehf um undanþágu frá
lögum nr. 64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, til þess að safna 100
eggjum æðarfugls, unga þeim út og ala og sleppa ungunum í þeim tilgangi að auka varp í eyjunum og í þeim
tilgangi að BBC geti kvikmynda eldi æðarunga.
R áðuneytið óskar hér með eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um erindið. Umsögnin óskast send
ráðuneytinu sem fyrst. Telji stofnunin þörf á ítarlegri upplýsingum um málið er bent á að hafa samband við
umsækjanda til þess a ð afla þeirra upplýsinga.
Bestu kveðjur,

Sigurður Á. Þráinsson
--------------------------------------------------------------------Sigurður Á. Þráinsson, deildarstjóri / Head of Division
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