Skotvopna- og veiðikortanámskeið í
Þróunarsetrinu á Hólmavík
Skotvopnanámskeið 30.-31. október
Skotvopnanámskeið Umhverfisstofnunar eru ætluð þeim sem vilja sækja um skotvopnaleyfi hjá lögreglunni. Ef
námskeiðinu er lokið með fullnægjandi árangri getur námskeiðsfari sótt um A-skotvopnaleyfi að því loknu. Athuga
ber að skotvopnaleyfi veitir takmarkaðan rétt til þess að stunda skotveiðar og því fara flestir einnig á
veiðikortanámskeið.

Veiðikortanámskeið 10. nóvember
Veiðikortanámskeið Umhverfisstofnunar eru ætluð þeim sem vilja sækja um veiðikort. Veiðikort gefur almenn
réttindi til þess að stunda skotveiðar á Íslandi samkvæmt íslenskum lögum. Allir sem hyggjast stunda almennar
fugla-, refa- eða hreindýraveiðar verða að vera handhafar veiðikorts. Ef námskeiðinu er lokið með fullnægjandi
árangri getur námskeiðsfari sótt um veiðikort að því loknu. Veiðikort veitir ekki skotvopnaréttindi og því fara flestir
einnig á skotvopnanámskeið.

Almenn skilyrði fyrir skotvopnanámskeið





Að hafa náð 20 ára aldri, vera andlega heilbrigður og hafa ekki verið sviptur sjálfræði.
Að hafa ekki gerst brotlegur við ákvæði almennra hegningarlaga, áfengislaga, laga um ávana- og fíkniefni,
vopnalaga eða laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. (Ef brot er smávægilegt
eða langt um liðið frá því brot var framið og refsing hefur ekki farið fram úr sektum eða varðhaldi má víkja frá
þessu skilyrði).
Umsókn um leyfi til þátttöku í skotvopnanámskeiði þarf að fylgja meðmæli frá tveimur meðmælendum sem eru
persónulega kunnugir umsækjanda.
Með umsókn þarf að fylgja læknis- og sakavottorð ásamt nýlegri mynd af umsækjanda.

Allar nánari upplýsingar og skráningar eru á ust.is
Þátttakendur eru hvattir til að lesa sér vel til um fyrirkomulag námskeiða, gæta þess að skila öllum gögnum inn til
lögreglu ef farið er á skotvopnanámskeið og greiða námskeiðsgjöldin tímanlega.
Í grófum dráttum er það sem þarf að gera ef farið er á bæði námskeiðin:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Skrá sig á ákveðið námskeið
Greiða námskeiðsgjöldin
Sækja um læknisvottorð
Skila gögnum inn til lögreglu þar sem lögheimilið er. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eiga að skila
gögnum inn til Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Dalvegi 18 – 2.hæð, 201 Kópavogur. Muna
eftir eyðublaðinu með undirskrift tveggja meðmælenda.
Lesa bókina Veiðar á villtum fuglum og spendýrum fyrir veiðikortanámskeiðið
Lesa Skotvopnabókina fyrir skotvopnanámskeiðið
Standast próf að námskeiðum loknum

Umhverfisstofnun

