
Tilkynning um Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um aðgerðir
gegn vargfugli í Reykjavík

Búið til 31.8.2022 16:20:36

Höfundur Anna María Arnardóttir

Sent 31.8.2022 16:20:36

Tilheyrir MSS22080169 - Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
aðgerðir gegn vargfugli í Reykjavík

Efni

Tilkynning um Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um aðgerðir gegn vargfugli í Reykjavík

Upplýsingar Vinnsla

Sent 31.8.2022 16:20:36 Staða Tilkynning

Eigandi Anna María Arnardóttir Tímamörk

Skjalalykill 9.9.9.9 Málalykil vantar

Lykilorð

Þátttakendur

Frá Anna María Arnardóttir (anna.arnardottir@reykjavik.is)

Til Gloey.Helgudottir.Finnsdottir@reykjavik.is, Johanna.Gudjonsdottir@re
ykjavik.is, Sigurjona.Gudnadottir@reykjavik.is

Innihald

Meðfylgjandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, dags. 25. ágúst 2022, um aðgerðir gegn vargfugli í Reykjavík er send heilbrigðisnef
nd til meðferðar

Click here to open record



Borgarráð 25. ágúst 2022: Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um aðgerðir
gegn vargfugli í Reykjavík – MSS22080169

Borgarráð beinir því til umhverfis- og skipulagssviðs að gripið verði til virkra aðgerða gegn
vargfugli í Reykjavík. Meðal annars verði gripið til hertra aðgerða gegn mávi við Tjörnina og
til að stemma stigu við mávavarpi í eyjum á Kollafirði.





 

    

 

 

Heilbrigðisnefnd 

 

Reykjavík 6. nóv. 2022 

 
         Mál nr. MSS22080169 

          

   

Tillaga borgaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um aðgerðir gegn vargfugli í Reykjavík_ 

umsögn. 

 

Vísað er í eftirfarandi tillögu borgaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um aðgerðir gegn 

vargfugli í Reykjavík dags. 25. ágúst sem send var heilbrigðisnefnd til meðferðar. 

 

Borgarráð beinir því til umhverfis- og skipulagssviðs að gripið verði til virkra aðgerða gegn 

vargfugli í Reykjavík. Meðal annars verði gripið til hertra aðgerða gegn mávi við Tjörnina og 

til að stemma stigu við mávavarpi í eyjum á Kollafirði. 

 

Sílamáfur er farfugl sem fór að verpa hér að staðaldri á þriðja áratugi 20. aldarinnar, fyrst á 

Suður- og Suðvesturlandi en nú finnst hann víða um land og fer honum fjölgandi, sums staðar 

á kostnað svartbaks að því er virðist. Sílamáfurinn er með fyrstu farfuglum, fer að koma í lok 

febrúar og dvelur fram í október (fuglavefur.is). 

 

Umræða um sílamáf er ekki ný af nálinni. Skemmst er að minnast tillögu sjálfstæðismanna í 

borgarráði 2015. 

 

Gunnar Þór Hallgrímsson vann skýrslu fyrir Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar 2004 um aðferðir 

til fækkunar sílamáfs í Garðaholti og Gálgahrauni 2004.  Þar er meðal annars vísað í 

útreikninga Páls Hersteinssonar sem komst að því að til að minnka stofninn um helming þyrfti 

að veiða 40% stofnsins árlega í 18 ár. Einnig er vísað í rannsóknir um áhrif af afráni eggja 

sem þarf að stunda mjög reglubundið í mörg ár til að skila mögulega árangri sem og tilraunir 

með eitranir sem ekki tókust vel. Veiðar og/eða eyðing eggja er því ekki alveg einfaldar leiðir 

til að minnka stofninn.   

 

Arnór Þ. Sigfússon hjá VST vann skýrslu fyrir SSH 2005 um fækkun sílamáfs á 

höfuðborgarsvæðinu (reyndar einnig um minka og refi). 

Hann áætlaði þá að stofnstærðin væri 3000-5000 fuglar á höfuðborgarsvæðinu. Þar kom 

einnig fram að samgangur er milli aðliggjandi svæða svo sem frá Akranesi og Reykjanesi. Í 

skýrslu Arnórs er fjallað um veiðar og afrán eggja sem aðferð til fækkunar sílamáfs og þá 

annmarka sem fylgja þeim aðferðum.  Einnig er fjallað um þá aðferð að svæfa varpfugla við 

hreiður sem heimildir töldu að gæti skilað betri árangri en veiðar. Leyfi fékkst til að gera 

tilraun en þessi tillaga hlaut mjög harða gagnrýni, ekki síst frá Náttúrufræðistofnun sem 

lagðist alfarið gegn þessari aðferð. Leyfi fékkst ekki til að prófa þessa leið frekar.   

 

Bæði í skýrslu Gunnars og Arnórs er fjallað um hverjir séu raunverulegir árekstrar mannsins 

og sílamáfs. Nefnt er ungaát og mögulegt tjón í æðarvarpi, mögulegur smitberi, árásir á fólk 

og stuldur af grillum, hávaði og  almenn óbeit á máfum.  

 



 

    

Í viðtali við Gunnar 2014 (mbl.is) segir hann að það sé engin tilviljun að umræðan um sílamáf 

hafi orðið áberandi 2005 og 2006 því að á þeim árum var hrun í sandsílastofni sem er 

mikilvæg fæða sílamáfa. Við það leituðu fuglarnir inn í bæi eftir æti. Fjölgun sílamáfa í 

borginni var aðallega vegna atferlisbreytinga en ekki vegna þess að fjölgað hafi í stofninum. 

Stofnstærð sílamáfs á suðvesturhorni landsins er um 100 þúsund fuglar á þessum árum en 

sílamáf mun hafa fækkað töluvert fram til 2014 að sögn Gunnars. 

 

Í umsögn skrifstofu umhverfisgæða frá 2015 er einnig rætt um tengingu sílamáfs við ástandið 

í sjónum og síðan mikilvægi þess að minnka brauðgjafir og ganga vel frá matarafgöngum og 

umgengni kringum veitingastaði og söluvagna. Sett voru upp skilti til að fræða og hvetja fólk 

til að minnka brauðgjafir á sumrin. 

 

Árið 2006 var samþykkt í umhverfisráð að fara í meiri aðgerðir gagnvart sílamáfi, m.a. var 

reynt að skjóta fugla við Tjörnina. Það var sýnt í fréttum sjónvarps þegar meindýraeyðir frá 

borginni skaut niður máf sem svo flögraði blóðugur niður fyrir framan linsuna. Þá sást vel að 

slíkar aðgerðir inn í byggðinni ganga ekki. 

Mörg undanfarin hafa verið skotnir á bilinu 2-6 þúsund fuglar á ári aðallega við sorphaugana í 

Álfsnesi. 

 

Á skrifstofu umhverfisgæða hefur það verið metið svo með tilvísun í gögn sem nefnd eru hér 

að framan að það sé ekki til raunhæfar leiðir til fækka sílamáfi. Stærsti áhrifavaldurinn á 

sílamáfastofninn er ástand fæðu í sjónum.Sílamáfurinn sækir inn í borgina eftir æti þar sem 

það býðst, að Tjörninni eftir brauði.  

Árangursríkast væri því að reyna að takmarka brauðgjafir við Tjörnina. Það hefur verið gert 

með skiltum og hvatningu til almennings um að minnka brauðgjöf. 

Ástæða væri til fara yfir ástand skiltanna og eftir atvikum bæta við skiltum og auka fræðslu og 

hvatningu. 

 

 

        Virðingarfyllst, 

 

 

        Þórólfur Jónsson 

        deildarstjóri náttúru og garða 
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