
Nd. 76. Nefndarálit
um frv. til laga um bann gegn minkaeldi o. fl.

F rá  minni hl. landbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur eigi getað orðið ásátt um mál þetta. Vill meiri hlutinn 
fella frumvarpið, en ég undirritaður mæli með því, að það verði samþyklct.

Ég læt hér með fylgja umsögn herra fiskifræðings Árna Friðrikssonar og nokkr- 
ar áskoranir, sem Alþingi hafa þegar borizt.

Alþingi, 20. sept. 1943.
Jón Pálmason, 

fundaskr.
Fylgiskjal I.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS
Reykjavík, 30. marz 1943.

Sem svar við bréfi háttv irtrar landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis þann 
23. þ. m., þar sem óskað er álits míns á frum varpi til laga um bann gegn minkaeldi 
o. fl. á þskj. 531, vil ég leyfa mér að taka þetta fram :

Áður en m inkarnir komu til sögunnar, var aðeins eitt rándýr til í landinu, fjall- 
refurinn. Jafnvægið, sem hann var í við dýraheiin landsins, bráð sina, var ekki 
tastara en það, að hann gerði og gerir enn oft og einatt hinn mesta usla á búfé bænda, 
svo að beita hefur þurft róttækuin ráðstöfunuin til þess að halda honum i skefjum.

M inkurinn hefur nú bætzt við sein villt, íslenzkt rándýr, og er óvíst, hvort hon- 
mn verður nokkurn tíma útrým t úr þessu, þ rátt fyrir það, þótt sumir teldu hann ekki 
geta þrifizt hér óháðan manninum, fyrir nokkrum  árum.

1 heimalandi m inkanna eru meðal annars ým sar tegundir af minni spendýrum, 
sem þeir lifa á, en hér á landi eru engin slik spendýr, nema ro ttur og mýs, og er haga- 
músin raunverulega eina spendýrið, sem getur komið til mála sem minkafæða, utan 
heimkynna mannsins. Villiminkar hér á landi verða þvi, þvi nær eingöngu, að lifa 
á fugli og fiski.

Villiminkar gætu í bili ef til vill gert nokkurt gagn með því að fækka andateg- 
undum, sem hættulegar eru vatnafiskunum, en á hinn bóginn gætu þeir orðið til 
mikils tjóns með því að fækka nytjafugluin. í vötnuin vorum og ám eru engir fiskar 
— að hornsílinu undanskildu — aðrir en nytjafiskar, en það tjón, sem villim inkar 
gætu gert á þeim, þegar þeim væri farið að fjölga allverulega, er óútreiknanlegt.

Landnám villim inkanna hér er enn þá á fyrsta bvrjunarskeiði, og mætti ætla, 
að tala þeirra nemi aðeins nokkrum hundruðum, þótt ekkert verði uni það fullyrt. 
Ijandnám þeirra á sér auk þess örstutta sögu að baki, röskan áratug i mesta lagi. Og 
enn þá hafa villim inkarnir ekki dreifzt verulega um landið, enn jjá hafa þeir ekki 
borizt til staða, þar sem framtíð þeirra mundi vera fyllilega borgið og þar sem þeir 
gætu líka gert geysimikið tjón, eins og t. d. í Mývatnssveit eða á Breiðafjarðareyjum. 
Það er því engu hægt að spá um það, hvilikur vágestur þeir kunna að verða, þegar 
þeir hafa náð að dreifast um m ikinn hluta landsins og tala þeirra er komin upp i 
þúsundir eða tugi jiúsunda, aðeins má fullyrða, að j)á er komin alvarleg röskun á 
dýralíf landsins og hún manninum i óhag. Langmestan hluta fæðu sinnar yrðu mink- 
arnir að sækja til dýrategunda (vatnafiska, fugla og jafnvel húsdýra), sem ýmist 
eru manninuin til nytja eða gætu verið það, og ef gert er ráð fyrir, að hver m inkur 
torgi a. m. k. 50—100 kg af fiski eða kjöti á ári, auk þess sem drepið er og ekki nýtt, 
verður ekki erfitt að gera sér grein fyrir, hvert stefnir ineð aukningu villiminka- 
stofnsins.



Uin leið og ég vísa til þess, sem að fram an er sagt, verð ég að láta í ljós það álit 
mitt, að villiminkunum sé vsegast sagt ofaukið í dýraríki landsins, enda þótt engin 
tök séu til þess að sjá fyrir þann skatt, sem þeir eiga eftir að taka af íslenzkum bænd- 
um, beint og óbeint, á komandi áratugum. Þess vegna álít ég sérhverja þá ráðstöfun, 
sem miðar að þvi að fækka þeim og útrýma, horfa til heilla.

Með sérstakri virðingu,
Árni Friðriksson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

SÝSLUMAÐURINN I ÁRNESSÝSLU 
Selfossi, 7. mai 1943.

Á fundi sýslunefndar Árnessýslu þann 29. apríl s. 1. var samþykkt í einu hljóði 
svolátandi áskorun til AljDÍngis:

„Sýslufundur Árnessýslu 1943 skorar á Alþingi að samþvkkja fruinvarp það 
um bann gegn ininkaeldi, sem nú liggur fyrir Alþingi."

Þetta leyfi ég mér hér með að tilkynna hinu háa Aljmigi.

Virðingarfyllst,
Páll Hallgrímsson.

Til Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

SÝSLUMAÐURINN í BARÐASTRANDARSÝSLU 
Patreksfirði, 17. ágúst 1943.

Á aðalfundi sýslunefndar Vestur-Barðastrandarsýslu síðastliðið vor var sam- 
þykkt ályktun uin minkaeldi, svo hljóðandi:

„Fundurinn ályktar að beina þeirri áskorun til Alþingis að sainþykkja frain- 
koniið lagafrumvarp, sein bannar minkaeldi í landinu.“

Ályktun þessi tilkynnist hinu háa Alþingi hér með.

Jóhann Skaptason.
Til Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal IV.

SÝSLUMAÐURINN í SUÐUR-MÚLASÝSLIJ 
Eskifirði, 30. mai 1943.

Hér með leyfi ég mér allravirðingarfyllst að tjá hinu háa Aljnngi, að sýslunefnd 
Suður-Múlasýslu samþykkti á fundi sínum hinn 13. jj. m. áskorun til Alþingis um að 
banna ineð lögum minkaeldi hér á landi.

Lúðvik Ingvarsson.
Til Alþingis, Reykjavík.



Fylgiskjal V.

SlMSKEYTI

Fjölm ennur fundur haldinn í Mývatnssveit 16. april 1943 skorar einróma á 
jjingi að samþykkja frum varp Péturs Ottesens um bann gegn minkaeldi og útrýn 
villiminka. — Mývetningar.

Pétur Ottesen alþingismaður,
Alþingi, Rvík.


