Til:
Efni:
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"Sigurður Á. Þráinsson" <r14sith@stjr.is>
Re: Umsögn um undanþágu til veiða á fýlum
Sent: 03.05.2018 18:31:31 af Trausti Baldursson, Málsnúmer: 2018050009, Bréfalyklar: 42-0 Ums
almennt

Tilvísun í mál: 2018050009
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, dags. 2. maí sl., 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 40 fýla nú í upphafi
varptíma til þess að kanna magn plasts í maga þeirra. Könnunin er liður í stærri evrópskri vöktun á magni
plasts í sjávarumhverfi.
Náttúrufræðistofnun gerir ekki athugasemd við að framangreind undanþága 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

Frá: "Sigurður Á. Þráinsson" <r14sith@stjr.is>
Dags: 02.05.2018 14:58:16
Til: "Trausti Baldursson" <trausti@ni.is>
Efni: Umsögn um undanþágu til veiða á fýlum
---------------------------------------------------------

Tilvísun í mál: UMH18040116
Ráðuneytinu hefur borist beiðni frá Umhverfisstofnun dags. 27. apríl um undanþágu frá lögum nr. 64/1994
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum til þess að veiða 40 fýla nú í upphafi
varptíma til þess að kanna magn plasts í maga þeirra. Könnunin er liður í stærri evrópskri vöktun á magni
plasts í sjávarumhverfi.
Ráðuneytið óskar eftir umsögn stofnunarinnar við erindinu sem fyrst. Erindið er í viðhengi með póstinum.
F.h.r.
Sigurður Á. Þráinsson
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