Til:
Efni:
Upplýsingar:

"Sigurður Á. Þráinsson" <sigurdur.thrainsson@uar.is>
Re: Fw: [Sendandi Óstaðfestur]Beiðni um leyfi til að fella 15 hreinkálfa
Sent: 16.05.2018 15:01:34 af Trausti Baldursson, Málsnúmer: 2018050013, Bréfalyklar: 42-4-0
Umsagnir um vernd og friðun villtra fugla og spendýra – almennt

Tilvísun í mál: 2018050013
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, dag. 7. maí sl., þar sem þar
sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn um undanþágu frá lögum nr.
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum til þess að veiða 15 hreinkálfa
nú í sumar til rannsókna, til þess að kanna heilsu og smitsjúkdóma í hreindýrum í ljósi loftslagsbreytinga.
Rannsóknin er unnin í samvinnu við erlenda aðila og tengist rannsókn sem unnin var í fyrra á sýnum úr
fullorðnum dýrum í almennri hreindýraveiði.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir erindið og gerir ekki athugasemd við að undanþága til framangreindra
veiða í rannsóknaskyni verði veitt.
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

From:
To:
Date:
Subject:

"Sigurður Á. Þráinsson" <r14sith@stjr.is>
"Trausti Baldursson" <trausti@ni.is>, "Gunnlaug H. Einarsdóttir" <gunnlaug@umhverfisstofnun.is>
05/07/2018 01:49 PM
Re: [Sendandi Óstaðfestur]Beiðni um leyfi til að fella 15 hreinkálfa

Tilvísun í mál: UMH18040104
Meðfylgjandi er erindi sem umhverfis- og auðlindaráðineytinu barst frá Náttúrustofu Austurlands dags. 25.
apríl sl. þar sem óskað er eftir undanþágu frá lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum
fuglum og villtum spendýrum til þess að veiða 15 hreinkálfa nú í sumar til rannsókna, til þess að kanna
heilsu og smitsjúkdóma í hreindýrum í ljósi loftslagsbreytinga. Rannsóknin er unnin í samvinnu við erlenda
aðila og tengist rannsókn sem unnin var í fyrra á sýnum úr fullorðnum dýrum í almennri hreindýraveiði.
Í samræmi við ofan greind lög óskar ráðuneytið eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands og
Umhverfisstofnunar um erindið og rannsóknirnar og sérstaklega skal fjallað um veiðarnar þar sem óskað
er eftir því að fella kálfa.

F.h.r.

Sigurður á. Þráinsson
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