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1. LISTI Í TÍMARÖÐ YFIR HELSTU LÖG, REGLUGERÐIR SETTAR 

SAMKVÆMT ÞEIM, TILSKIPANIR, ALÞINGISSAMÞYKKTIR, 
ÞINGSÁLYKTANIR OG AUGLÝSINGAR SEM SKOÐAÐAR VORU VIÐ 

VINNSLU SKÝRSLUNNAR 
 
Þess skal getið að yfirlit þetta er ekki tæmandi fyrir þau lög og reglugerðir sem skoðuð 

voru. 

 

Grágás 

Tíundarlög 1096 

Jónsbók 1281 

Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar 1294 

Alþingissamþykkt 1295 

Réttarbót Hákonar konungs Magnússonar um ýmis atriði í íslenskum lögum, 14. júní 

1314 

Alþingissamþykkt um refaveiðar og dýratoll, 1. júlí 1680 

Konungstilskipun um flutning hreindýra til Íslands, 19. janúar 1751 

Opið bréfi um rekatilkall á Íslandi frá 4. maí 1778 

Konungsbréf (til stiftamtmanns) um landshlut af flutningshvölum á Íslandi 23. júní 1779 

Konungstilskipun um aðgerðir til að efla sjávarútveg og landbúnað 1784 

Konungstilskipun varðandi efnahagsástandið á Íslandi, verðlaun o.fl., 8. apríl 1782 

Konungstilskipun um verslun og siglingar 1787 

Konungstilskipun um loforð um verðlaun fyrir refa- og selveiði, 15. júlí 1789 

Konungstilskipun um leyfi til að fanga og skjóta hreindýr á Íslandi, 19. maí 1790 

Reglugerð fyrir Borgarfjarðar sýslu um grenjaleitir og dýraveiðar, geldfjár-rekstur og 

afrétt, fjármörk  og fjallgaungur á haustin, 30. maí 1792 

Konungstilskipun um hreindýraveiðar, 18. júní 1794 

Konungstilskipun um hreindýraveiðar, 7. nóvember 1798 

Instrúx fyrir hreppstjórnarmenn á Íslandi, 24. nóv. 1809, skv. konungstilskipun frá 21. 

júlí 1808 

Konungstilskipun um hreindýraveiðar, 12. mars 1817 

Opið bréf um fulla friðun æðarfugls á Íslandi 1847 

Tilskipun um veiði á Íslandi, 20. júní 1849, ásamt síðari breytingum 

Opið bréf (Friðriks VII) um bann gegn byssuskotum á sel á Breiðafirði við Ísland, 22. 

mars 1855 

Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um brúkun eitraðra skeyta 

við hvalaveiðar, 27. mars 1868 

Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bann gegn því, að veiða 

lunda í net í Vestmannaeyjum, 21. okt. 1868 og 12. maí 1869 

Tilskipun um sveitastjórn á Íslandi nr. 49/1872 

Viðaukalög við Jónsbókar landsleigubálks 56. kapítula, um friðun á laxi, nr.  16/1876 

Lög um friðun fugla og hreindýra, nr. 6/1882, ásamt síðari breytingu nr. 33/1885 

Lög um selaskot á Breiðafirði, nr. 32/1885 

Lög um lán úr viðlagasjóði til handa sýslufjelögum til æðarvarpsræktar, nr. 3/1886, 

ásamt síðari breytingu nr. 25/1886 

Lög um friðun á laxi, nr. 5/1886 

Lög um friðun hvala, nr. 6/1886, ásamt síðari breytingum 

Lög um löggiltar reglugjörðir sýslunefnda, nr. 14/1890 

Viðaukalög við tilskipun um veiði á Íslandi 20. júní 1849, nr. 15/1890 

Lög um lán úr viðlagasjóði handa amtsráðinu í vesturamtinu til æðarvarpsræktar, nr. 

1/1892 

Lög um eyðing svartbakseggja, nr. 6/1892 

Reglugjörð um grenjaleitir og eyðing refa í Húnavatnssýslu, 2. júní 1892 

Reglugjörð fyrir Mýrasýslu um notkun afrjetta, fjallskil, rjettir og refaveiðar, 25. júlí 1892 

Lög um fuglaveiðisamþykkt í Vestmannaeyjum, nr. 13/1894 
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Lög um hvalleifar, nr. 6/1896 

Lög um friðun hreindýra, nr. 42/1901 

Lög um friðun fugla, nr. 50/1903 

Lög um framlenging á friðunartíma hreindýra, nr. 45/1911 

Lög um samþykt um veiði í Drangey, nr. 20/1912 

Lög um samþyktir um ófriðun og eyðing sels úr veiðiám, nr. 24/1912 

Lög um friðun æðarfugla, nr. 58/1913 

Lög um friðun fugla og eggja, nr. 59/1913, ásamt síðari breytingum 

Lög um hvalveiðamenn, nr. 67/1913 

Lög um friðun hjera, nr. 23/1914, ásamt síðari breytingu 

Lög um dýraverndun, nr. 34/1915, ásamt síðari breytingu nr. 31/1922 

Lög um framlenging á friðunartíma hreindýra, nr. 49/1917 

Lög um löggiltar reglugerðir sýslunefnda um eyðing refa o.fl., nr. 48/1919 

Bráðabirgðalög um friðun rjúpna, nr. 25/1920 

Lög um friðun rjúpna og breytingu á lögum um friðun fugla og eggja, nr. 59, frá 1913, 

nr. 14/1921 

Lög um friðun lunda, nr. 42/1921 

Vatnalög nr. 15/1923, ásamt síðari breytingum, sbr. lög nr. 132/2011 

Lög um framlenging á gildi laga nr. 67, 22. nóv. 1913, um hvalveiðimenn, nr. 18/1924 

Lög um selaskot á Breiðafirði og uppidráp, nr. 30/1925, ásamt síðari breytingu nr. 

116/1990 

Lög um friðun hreindýra, nr. 33/1927 

Lög um friðun Þingvalla, nr. 59/1928 

Lög um hvalveiðar, nr. 72/1928, ásamt síðari breytingum 

Lög um innflutning og ræktun sauðnauta, nr. 50/1929 

Lög um refaveiðar og refarækt, nr. 44/1930, ásamt síðari breytingu nr. 62/1933 

Lög um lax- og silungsveiði, nr. 61/1932 

Lög um refaveiðar og loðdýrarækt, nr. 108/1933 

Lög um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu), nr. 66/1936, ásamt síðari breytingu nr. 14/1962 

Lög um útrýmingu sels í Húnaósi, nr. 29/1937 

Lög um loðdýrarækt og loðdýralánadeild, nr. 38/1937, ásamt síðari breytingum 

Lög um friðun hreindýra, nr. 49/1937 

Almenn hegningarlög, nr. 19/1940, ásamt síðari breytingum 

Lög um friðun Eldeyjar, nr. 27/1940 

Lög um friðun hreindýra og eftirlit með þeim, nr. 28/1940, ásamt síðari breytingu nr. 

72/1954 

Reglur nr. 76/1992 um stjórn hreindýraveiða 

Lög um náttúrurannsóknir, nr. 68/1940 

Lög um friðun arnar og vals, nr. 83/1940, ásamt síðari breytingu nr. 107/1950 

Landskiptalög, nr. 46/1941, ásamt síðari breytingum 

Lög um friðun æðarfugls, nr. 74/1941 

Lög um eyðingu svartbaks, nr. 89/1941, ásamt síðari breytingu nr. 13/1953 

Lög um lax- og silungsveiði, nr. 112/1941 

Lög um eyðingu svartbaks, nr. 96/1943 

Lög um eyðing á rottum, nr. 27/1945 

Lög um eyðingu svartbaks, nr. 9/1946 

Auglýsing um þátttöku í alþjóðahvalveiðisamningum, nr. 55/1947 

Lög um loðdýrarækt, nr. 112/1947, ásamt síðari breytingu nr. 11/1951 

Lög um eyðingu svartbaks, nr. 86/1948 

Auglýsing um gildistöku alþjóðasamnings um hvalveiðar, nr. 102/1948 

Lög um hvalveiðar, nr. 26/1949, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 163/1973 um hvalveiðar, ásamt síðari breytingum 

Lög um eyðingu refa og minka, nr. 56/1949, ásamt síðari breytingu nr. 10/1955 

Lög um loðdýrarækt, nr. 32/1951 

Lög um eyðingu svartbaks, nr. 104/1951 

Lög um fuglaveiðar og fuglafriðun, nr. 63/1954 

Auglýsing um aðild Íslands að alþjóðasamningi um fuglaverndun, nr. 14/1956 
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Lög um náttúruvernd, nr. 48/1956, ásamt síðari breytingu nr. 77/1963 

Lög um dýravernd, nr. 21/1957, ásamt síðari breytingum 

Lög um eyðingu refa og minka, nr. 52/1957, ásamt síðari breytingum  

Lög um lax- og silungsveiði, nr. 53/1957, ásamt síðari breytingu 

Lög um landgræðslu, nr. 17/1965, ásamt síðari breytingum 

Lög um eyðingu svartbaks, nr. 50/1965, ásamt síðari breytingum 

Lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64/1965, ásamt síðari breytingum 

Lög um fuglaveiðar og fuglafriðun, nr. 33/1966, ásamt síðari breytingum 

Lög um loðdýrarækt, nr. 68/1969 

Lög um lax- og silungsveiði, nr. 76/1970, ásamt síðari breytingum 

Lög um náttúruvernd, nr. 47/1971, ásamt síðari breytingum 

Lög um skotvopn, sprengiefni og skotelda, nr. 46/1977 

Lög um loðdýrarækt, nr. 53/1981 

Umferðarlög, nr. 50/1987, ásamt síðari breytingum 

Lög um innflutning dýra, nr. 54/1990, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 859/2002 um innflutning loðdýra  

Lög um Fiskistofu, nr. 36/1992, ásamt síðari breytingum 

Lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, nr. 60/1992, ásamt síðari 

breytingum 

Stjórnsýslulög, nr. 37/1993, ásamt síðari breytingum 

Lög um dýravernd nr. 15/1994, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 279/2002 um dýratilraunir 

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994, 

ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 456/1994 um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af villtum fuglum, 

ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 291/1995 um veiðikort og hæfnispróf veiðimanna, ásamt síðari 

breytingum 

Reglugerð nr. 437/1995 um refa- og minkaveiðar, ásamt síðari breytingu. 

Reglugerð nr. 252/1996 um friðun tiltekinna villtra fuglategunda, friðlýsingu 

æðarvarps, fuglamerkingar, hamskurð o.fl. 

Reglugerð nr. 486/2003 um stjórn hreindýraveiða, ásamt síðari breytingum. 

Reglugerð nr. 487/2003 um skiptingu arðs af hreindýraveiðum 

Lög um vernd Breiðafjarðar, nr. 54/1995, ásamt síðari breytingum 

Lög um matvæli 93/1995, ásamt síðari breytingum  

Reglugerð nr. 104/2010, um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr 

dýraríkinu, auk ároðinna breytinga, ásamt síðari breytingum 

Lög um erfðabreyttar lífverur nr. 18/1996, ásamt síðari breytingum 

Lög um umgengni um nytjastofna sjávar 57/1996, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 810/2011 um nýtingu afla og aukaafurða  

Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79/1997, ásamt síðari breytingum 

Lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á 

sláturafurðum, nr. 96/1997, ásamt síðari breytingum 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 1000/2005 um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir 

Reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, ásamt síðari breytingu 

Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 149/1989 um meindýraeyða 

Vopnalög, nr. 16/1998, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 787/1998 um skotvopn, skotfæri o.fl., ásamt síðari breytingum 

Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, 

ásamt síðari breytingum 

Lög um dýralækna, nr. 66/1998, ásamt síðari breytingum 

Búnaðarlög, nr. 70/1998, ásamt síðari breytingum 

Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999, ásamt síðari breytingum 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140b/1998007.html&leito=mengun#word2
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Reglugerð nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlenskra 

plöntutegunda, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 568/2001 um þjóðgarðinn Snæfellsjökul, ásamt síðari breytingu 

Reglugerð nr. 528/2005 um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands, ásamt síðari 

breytingu 

Lög um brunavarnir, nr. 75/2000, ásamt síðari breytingum 

Lög um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna 

sem eru í útrýmingarhættu, nr. 85/2000, ásamt síðari breytingu 

Reglugerð nr. 993/2004 um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir 

villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu 

Reglugerð nr. 829/2005 um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir 

villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu 

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, ásamt síðari breytingum 

Safnalög, nr. 141/2011 

Girðingarlög, nr. 135/2001, ásamt síðari breytingum 

Lög um Umhverfisstofnun, nr. 90/2002, ásamt síðari breytingum 

Lög um varnir gegn landbroti, nr. 91/2002, ásamt síðari breytingum 

Lög um búfjárhald o.fl., nr. 103/2002, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 165/2007 um aðbúnað og meðferð minka og refa 

Lög um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, ásamt síðari breytingum 

Reglugerð nr. 738/2003 um urðun úrgangs 

Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004, ásamt síðari breytingum 

Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum, nr. 47/2004, ásamt síðari breytingum 

Jarðalög, nr. 81/2004, ásamt síðari breytingum 

Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 97/2004, ásamt síðari 

breytingum 

Reglugerð nr. 665/2012 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjasýslu 

Lög um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, nr. 85/2005, ásamt síðari 

breytingum 

Lög um Veiðimálastofnun, nr. 59/2006, ásamt síðari breytingum 

Lög um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006, ásamt síðari breytingum 

Lög um landshlutaverkefni í skógrækt, nr. 95/2006, ásamt síðari breytingu 

Lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006, ásamt síðari breytingu 

Lög um Náttúruminjasafn Íslands, nr. 35/2007, ásamt síðari breytingu 

Lög um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 60/2007, ásamt síðari breytingu 

Reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð, ásamt síðari breytingum 

Lög um samgönguáætlun, nr. 33/2008, ásamt síðari breytingum 

Skipulagslög, nr. 123/2010, ásamt síðari breytingum 

Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 

Lög um mannvirki, nr. 160/2010, ásamt síðari breytingum 

Lög um stjórn vatnamála, nr. 36/2011, ásamt síðari breytingum 

Lög um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011, ásamt síðari breytingum 

Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, nr. 130/2011, ásamt síðari 

breytingu 

Þingsályktun um um fullgildingu Árósasamnings um aðgang að upplýsingum, þátttöku 

almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum, 

16. september 2011 

Þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 14. janúar 2013 

Lög um velferð dýra, nr. 55/2013 

Lög um náttúruvernd, nr. 60/2013 
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2. HELSTU REGLUGERÐIR SEM SKOÐAÐAR VORU VIÐ GERÐ 

SKÝRSLUNNAR OG ERU SETTAR MEÐ STOÐ Í LÖGUM SEM EKKI ER 

FJALLAÐ SÉRSTAKLEGA UM Í SKÝRSLUNNI 
 

Þess skal getið að yfirlit þetta er ekki tæmandi fyrir þær reglugerðir sem skoðaðar voru. 

 

Reglugerð nr. 290/1980 um varnir gegn hundaæði (rabies). Sett skv. lögum um 

dýralækna nr. 31/1970, lögum um varnir gegn gin- og klaufaveiki nr. 11/1928 og lögum 

um innflutning búfjár, nr. /74 1962. 

 

Reglugerð nr. 136/1978 um framkvæmd laga nr. 36/1974 um verndun Mývatns og Laxár 

í Suður-Þingeyjarsýslu.  

 

Reglugerð nr. 160/2007 um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna. 

Sett samkvæmt heimild í 51. gr. a. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum. Reglugerðin er enn fremur sett með 

hliðsjón af tilskipun ráðsins nr. 96/82/EB frá 9. desember 1996 um varnir gegn hættu á 

stórslysum af völdum hættulegra efna og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

2003/105/EB frá 16. desember 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 96/82/EB. 

 

Reglugerð nr. 527/1999, um varnir gegn mengun sjávar vegna eitraðra efna í fljótandi 

formi sem flutt eru í geymum skipa. Sett skv. lögum nr. 32/1986 um varnir gegn 

mengun sjávar. 

 

Reglur nr. 801/1982 um flutning á hættulegum varningi. Settar samkvæmt lögum nr. 

52/1970, um eftirlit með skipum. 

 

Reglugerð nr. 524/2008 um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og 

tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, ásamt síðari breytingu. Sett samkvæmt 13. 

gr. laga nr. 41/2003 um vaktstöð siglinga, 12. gr. laga um vitamál nr. 132/1999 og 

lögum nr. 7/1975 um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd 

samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972 með síðari 

breytingum, tekur gildi 1. júlí 2008 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

 

 

3. ERLEND LÖG 

Nefndin skoðaði lauslega ýmis erlend lög er varða málefni villtra dýra og er þess þá getið 

á viðeigandi stöðum í skýrslunni. 

 

  

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/da43bffde38f1f2000256a080031059f?OpenDocument
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4. HELSTU ALÞJÓÐLEGIR SAMNINGAR ER VARÐA EFNI SKÝRSLUNNAR 
 

 

4.1. Fjölþjóðasamningar sem Ísland er aðili að og nefndin skoðaði sérstaklega 

 

Röð samninga á listanum miðast við hvenær samningarnir öðluðust gildi, en ekki hvenær 

Íslendingar gerðust aðilar. Nánari umfjöllun um þessa samninga er að finna í 2. kafla 

skýrslunnar. 

 

02.12.1946 Alþjóðasamningur um stjórnun hvalveiða/International Convention 

for the Regulation of Whaling, aðild 8. júní 2001 með fyrirvara við e-lið 

10. mgr. fylgiskjals með samningnum, öðlaðist gildi sama dag, C 18/2001. 

Ath. upphafleg aðild 1946, sjá 2. kafla.  

   Bókun/Protocol 19.11.1956, aðild 8. júní 2001, öðlaðist gildi sama dag, C 

18/2001. 

   Viðbót við fyrirvara við e-lið 10. mgr. fylgiskjals, afhent 14. maí 2002, 

öðlaðist gildi sama dag, C 27/2002. 

 

18.10.1950 Samþykkt um fuglaverndun/International Convention for the Protect-

ion of Birds, (Parísarsamningurinn) aðild 28. janúar 1956, öðlaðist gildi 

sama dag, SÍ 87. 

 

02.02.1971 Samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fugla-

líf/Convention on Wetlands of International Importance, Especially 

as Waterfowl Habitat, (Ramsar-samningurinn) aðild 2. desember 1977, 

öðlaðist gildi 2. apríl 1978, C 1/1978. 

   Bókun/Protocol 3.12.1982, undirrituð án fyrirvara um fullgildingu 11. júní 

1986, öðlaðist gildi 1. október 1986, C 10/1986. 

   Breyting/Amendment 28.5.1987, staðfest 18. júní 1993, C 19/1993, 

öðlaðist gildi 1. maí 1994, C 49/1995. 

 

03.03.1973 Samningur um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna 

sem eru í útrýmingarhættu ásamt breytingu sem gerð var á honum 

22. júní 1979/Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora with amendment thereto of 22 June 

1979, (CITES-samningurinn), aðild með fyrirvara 3. janúar 2000, öðlaðist 

gildi 2. apríl 2000, C 1/2000. 

   Breyting/Amendment 30.4.1983, aðild 3. janúar 2000, C 1/2000 (hefur 

ekki öðlast gildi). 

   Breytingar á I. og II. viðauka/Amendments to Appendices I and II 

3.-15.11.2002, öðluðust gildi 13. febrúar 2003, fyrirvari, C 5/2003. 

 

19.09.1979 Samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evr-

ópu/Convention on the Conservation of European Wildlife and 

Natural Habitats, (Bernarsamningurinn) fullgiltur 17. júní 1993, öðlaðist 

gildi 1. október 1993, C 17/1993. 

 

10.12.1982 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna/United Nations Conven-

tion on the Law of the Sea, fullgiltur 21. júní 1985, C 7/1985, öðlaðist gildi 

16. nóvember 1994, C 40/1993.  

 

05.06.1992 Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni/Convention on Biological 

Diversity, fullgiltur 12. september 1994, öðlaðist gildi 11. desember 1994, C 

11/1995. Nokkrar bókanir fylgja þessum samningi, einkum hvað varðar 

erfðabreyttar lífverur. 
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22.09.1992 Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins/Convention for 

the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic, 

(OSPAR-samningurinn), fullgiltur 2. júní 1997, C 15/1997, öðlaðist gildi 25. 

mars 1998, C 6/1998. (=OSPAR). 

   V. viðauki um verndun og varðveislu vistkerfa og líffræðilegrar 

fjölbreytni hafsvæðisins/Annex V on the Protection and Conservation 

of the Ecosystems and Biological Diversity of the Maritime Area 

23.7.1998, fullgiltur 18. júní 2001, öðlaðist gildi 18. júlí 2001, C 25/2001. 

  3. viðbætir/Appendix 3 23.7.1998, fullgiltur 18. júní 2001, öðlaðist gildi 

18. júlí 2001, C 25/2001. 

  

15.8.1996 Verndun afrísk-evrasískra sjó- og vatnafugla/Agreement on the 

conservation of African-Eurasian migratory waterbirds (AEWA = 

African-Eurasian Waterbird Agreement). Aðild Íslands verður samþykkt í 

júní 2013. Byggir á Bonnsamningnum um verndun fardýra (sjá 4.2). 

 

25.6.1998 Samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í 

ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum 

(Árósasamningurinn)/Convention on access to information, public 

participation in decision making and access to justice in 

environmental matters. Fullgiltur 7. október 2011 og öðlaðist gildi 18. 

janúar 2012. 

 

22.12.2000 Vatnatilskipun Evrópusambandsins, um vernd vatnavistkerfa innleidd 

með lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála/ Directive 2000/60/EC 

of European parliament and of the council of 23 October 2000 

establishing a framwork for Community action in the field of water 

policy. Tók gildi 19. apríl 2011. EES-samningurinn: XX. viðauki tilskipun 

2000/60/EB, 2006/118/EB, 2008/105/EB, 2009/90/EB). Breytt með l. 

126/2011 (tóku gildi 30. september 2011) og l. 157/2012 (tóku gildi 3. 

janúar 2013). 

 

22.05.2001 Stokkhólmssamningur um þrávirk lífræn efni/Stockholm Convention 

on Persistent Organic Pollutants, fullgiltur 29. maí 2002, C 32/2002, 

öðlaðist gildi 17. maí 2004, C 40/2004. 

 

 

4.2. Fjölþjóðasamningar sem Ísland er ekki aðili að en nefndin skoðaði 

sérstaklega 

 

Nánari umfjöllun um þessa samninga er að finna í 2. kafla skýrslunnar. 

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/147/EB frá 30. nóvember 2009 um 

verndun villtra fugla, (fuglatilskipunin) (Directive 2009/147/EC of the European 

Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) 

 

Tilskipun ráðsins 92/43/EB frá 21. maí 1992 um vernd vistgerða og villtrar flóru 

og fánu, (vistgerðartilskipunin) (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 

conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) 

 

Samningur um verndun fartegunda villtra dýra, (Bonn-samningurinn) (Convention 

on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Ísland ekki aðili) 
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4.3. Fjölþjóðasamningar sem Ísland hefur fullgilt og gætu varðað efni 

skýrslunnar en nefndin tók ekki til sérstakrar skoðunar 

 

Til fróðleiks er hér listi yfir fjölþjóðasamninga sem Ísland hefur fullgilt og gætu mögulega 

varðað efni skýrslunnar. Nefndin tók þó ekki eftirtalda samninga til sérstakrar skoðunar 

og ekki er að finna nánari umfjöllun um þá í skýrslu nefndarinnar. Eftirfarandi listi er 

byggður á skrá yfir alþjóðasamninga sem finna má á vef utanríkisráðuneytisins, sjá 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Thjodrettarfr/samningaskra01012005.doc og 

miðast hún við 1. janúar 2005. 

 

 

12.05.1954 Alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum 

olíu/International Convention for the Prevention of Pollution of the 

Sea by Oil, aðild 23. maí 1962, öðlaðist gildi sama dag, C 4/1962.  

   Breytingar/Amendments 13.4.1962, fullgiltar 13. apríl 1963, öðluðust 

gildi 18. maí 1967, C 6/1966. 

   Breytingar/Amendments 21.10.1969, aðild 5. mars 1970, C 17/1970, 

öðluðust gildi 20. janúar 1978, C 23/1977. 

 

13.12.1968 Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum/European 

Convention for the Protection of Animals during International 

Transport, fullgiltur 1. maí 1969, C 8/1969, öðlaðist gildi 20. febrúar 1971, 

C 28/1992.  

   Viðbótarbókun/Additional Protocol 10.5.1979, undirrituð án fyrirvara 

um fullgildingu 24. apríl 1986, C 8/1986, öðlaðist gildi 7. nóvember 1989, C 

36/1991. 

 

29.11.1969 Alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem 

valda, eða geta valdið, olíumengun/International Convention relating 

to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 

staðfestur 17. júlí 1980, öðlaðist gildi 15. október 1980, C 10/1980. 

 

29.11.1969 Alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum 

olíumengunar/International Convention on Civil Liability for Oil 

Pollution Damage, staðfestur 17. júlí 1980, öðlaðist gildi 15. október 1980, 

C 10/1980. Uppsögn 10. febrúar 2000, öðlaðist gildi 10. febrúar 2001, C 

6/2000. 

   Bókun/Protocol 19.11.1976, staðfest 24. mars 1994, öðlaðist gildi 22. júní 

1994, C 15/1995. 

   Bókun/Protocol 27.11.1992, aðild 13. nóvember 1998, öðlaðist gildi 13. 

nóvember 1999, C 25/1998. 

 

29.12.1972 Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar 

úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningur)/Convention 

on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter (London), staðfestur 24. maí 1973, C 17/1973, öðlaðist gildi 

30. ágúst 1975, C 1/1976.  

   Bókun/Protocol 7.11.1996, fullgilt 21. maí 2003, C 20/2003. 

 

02.11.1973 Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með 

breytingum samkvæmt bókun 1978 frá 17.2.1978/International Con-

vention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, with 

amendments according to Protocol 1978 of 17.2.1978, aðild 25. júní 

1985, öðlaðist gildi 25. september 1985, C 9/1985. 

   Viðauki III/Annex III 2.11.1973, samþykktur 30. júní 1989, C 5/1989, 

öðlaðist gildi 1. júlí 1992, C 13/1992. 
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   Viðauki V/Annex V 2.11.1973, samþykktur 30. júní 1989, öðlaðist gildi 

30. september 1989, C 5/1989. 

   Bókun 1988/Protocol of 1988 11.11.1988, aðild 12. maí 2000, öðlaðist 

gildi 12. ágúst 2000. 

 

10.03.1976 Evrópusamningur um vernd dýra í landbúnaði/European Convention 

for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes, fullgiltur 19. 

september 1989, öðlaðist gildi 20. mars 1990, C 17/1989. 

   Organization (INMARSAT), aðild 26. mars 1991, öðlaðist gildi sama dag, C 

8/1991. 

  Breytingar/Amendments 20.–24.4.1998, staðfestar 2. júlí 2001, 

öðluðust gildi 31. júlí 2001, C 26/2001. 

 

28.06.1978 Evrópusamningur um eftirlit með umráðum einstaklinga á skotvopn-

um og með því hvernig þeir afla þeirra/European Convention on the 

Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals, 

fullgiltur 20. júní 1984, öðlaðist gildi 1. október 1984, C 10/1984. 

 

24.10.1978 Samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norð-

vestur-Atlantshafi/Convention on Future Multilateral Cooperation in 

the Northwest Atlantic Fisheries, fullgiltur 29. desember 1978, öðlaðist 

gildi 1. janúar 1979, C 17/1978. 

 

13.11.1979 Samningur um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa/Con-

vention on Long-Range Transboundary Air Pollution, fullgiltur 5. maí 

1983, öðlaðist gildi 3. ágúst 1983, C 1/1983. 

  Bókun um þrávirk lífræn efni/Protocol on Persistent Organic 

Pollutants 24.6.1998, fullgilt 29. maí 2003, öðlaðist gildi 23. október 2003, 

C 21/2003. 

 

18.11.1980 Samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norð-

austur-Atlantshafi/Convention on Future Multilateral Co-operation in 

North-East Atlantic Fisheries, fullgiltur 6. júlí 1981, C 15/1981, öðlaðist 

gildi 17. mars 1982, C 14/1982. 

 

22.03.1989 Basel-samningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og 

förgun þeirra/Basel Convention on the Control of Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, aðild 28. júní 

1995, öðlaðist gildi 26. september 1995, C 13/1995. 

 

30.11.1990 Alþjóðasamningur um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun og 

samstarf þar um, 1990/International Convention on Oil Pollution 

Preparedness, Response and Co-operation, 1990, fullgiltur 21. júní 

1993, C 16/1993, öðlaðist gildi 13. maí 1995, C 51/1995. 

 

02.05.1992 Samningur um Evrópska efnahagssvæðið/Agreement on the Europe-

an Economic Area, fullgiltur 4. febrúar 1993, öðlaðist gildi 1. janúar 1994, 

C 31/1993.1 

   Bókun 17.3.1993, fullgilt 28. maí 1993, öðlaðist gildi 1. janúar 1994, C 

31/1993. 

                                                 
1 Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á samningnum með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, sbr. C 

29/1996, 37/1997, 42/1998, 36/1999, 37/1999, 46/2000, 47/2000, 48/2001, 49/2001, 57/2002, 62/2003, 
63/2003 og 73/2004. 
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  Samningur um þátttöku lýðveldisins Tékklands, lýðveldisins Eistlands, 

lýðveldisins Kýpur, lýðveldisins Ungverjalands, lýðveldisins Lettlands, 

lýðveldisins Litháens, lýðveldisins Möltu, lýðveldisins Póllands, lýðveldisins 

Slóveníu og lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu/Agreement on 

the Participation of the Czech Re-public, the Republic of Estonia, the Republic 

of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of 

Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of 

Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area 14.10.2003, 

fullgiltur 21. apríl 2004, öðlaðist gildi 1. maí 2004, 22/2004. 

 

29.03.1993 Samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar 

um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu eða 

annarra skaðlegra efna, staðfestur 3. júlí 1995, C 27/1995, öðlaðist gildi 

16. janúar 1998, C 1/1998. 

 

 

4.4. Tvíhliða samningar sem Ísland hefur fullgilt og gætu varðað efni 

skýrslunnar en nefndin tók ekki til sérstakrar skoðunar 

 

Bandaríki Norður-Ameríku 

 

15.09.1987 Samningur um hvalamálefni, Sjt. C 19/1987, öðlaðist gildi 15. september 

1987.  

 

22.06.1988 Samningur um hvalamálefni, öðlaðist gildi 22. júní 1988, Stj. C 6/1988. 

 

 

Evrópusambandið 

 

15.12.1993 Samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, öðlaðist gildi 15. desember 

1993, Stj. C 35/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


