
Nd. 109. Nefndarálit
um frv. til 1. mii bunn gegn minkaeldi o. fl.

F rá  meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Fyrstu  m inkarn ir  voru i'luttir til landsins fyr ir  115 árum  eða árið 1930. Fyrstu  
árin  var þessari nýjung tiltölulega lítill gauinur gefinn, og fjölgaði m inkunum  þvi 
hægt framanaf. En er frá leið, fóru smáin sainan fteiri að stunda minkaeldi, og voru 
j)á af ýinsum fluttir  inn nýir og betri stofnar. Meginaukning m inkastofnsins hefur 
]ivi farið fram (5—7 síðustu árin. E r þó vafalaust, að styrjöldin hefur dregið ú r  fjölg- 
uninni, frá því sem ella hefði orðið, þar sein fram leiðslukostnaður a llur hefur stór- 
hækkað, en skinnaverðið á erlendum m arkaði sáralitið. Samt er nú koinið svo, að 
útflutningsverðinæti m inkaskinna i á r  nem ur um einni milljón króna. Og þó að ýms- 
um kunni að þykja, að ekki fari mikið fvr ir  þvi í peningaflóði s tyrjaldarinnar,  þá 
mundi það hafa þótt allmyndarlegt ilag í Jjjóðarbúið fyr ir  stríð, en við útflutn- 
m gstekjur þ jóðarinnar þá ber að miða, með þvi að skinnaverðið er mjög litið hæ rra  
nú en þá, eins og fyrr  er sagt. — Og það koma vafalaust a f tu r  j>eir timar, að islenzka 
])jóðin lætur sig nokkru skipta hvert milljónarvirði i ú tfluttum  afurðum.

Grávara hefur ja fnan  verið eftirsótt i heiminum og mjög verðmæt, einkum  meðal 
þeirra þjóða, er sæmilega hafa verið efnum búnar. Virðist engin ásta'ða til að efa, að 
svo verði einnig í framlíðinni og að falleg og vönduð loðskinn verði löngum verð- 
mikill varningur. Og samkva*mt langri reynslu hafa m inkaskinnin  verið hvað verð- 
mest og eftirsóttust.

Aðalhrávaran til minkaeldis er fiskur. Einnig má fóðra m inka á kjöti, einkum 
suinar tegundir þeirra, sem ena eru hér óþekktar. Sem m inkafóður má nota úrgangs- 
fisk, sein ekki er hæ fur til útflutnings, svo og ruður frá  hraðfrystihúsunum . Það 
liggur þvi i augum uppi, að hvergi i heim inum  eru betri skilyrði til m inkaræ ktar en 
hér á landi, hvort sem nolaður væri til fóðurs úrgangsfiskur cða úrgangskjöt, sem 
hvors tveggja er ha^gt að afla hér með minni kostnaði en víðast annars  staðar, og er 
því framleiðsla loðskinna, bæði minka- og refaskinna, ein af þeim fáu framleiðslu- 
greinum, sem Islendingar a'ltu að vera vel samkeppnisfærir í á heknsmarkaðinum.



Er alveg vafalaust, að við hin fiskisælu þorp viða kringuin land eru æskilegustu 
skilyrði til að koma upp stórum  og arðinikluni minkabúum, þó að refaeldi kunn i að 
verða byggt á notkun úrgangskjötsins aðallega. Að öllu þessu athuguðu virðist j)að 
vera leikur einn fyrir  íslendinga að koma loðdýrarækt sinni, og ekki hvað sízt minka- 
rækt sinni, í það horf á fáum árum, ;ið hún skapi þjóðinni árlega útflutningsverðmæti 
fyrir  tugi milljóna króna.

Þcgar á j)etta er litið, virðist svo, að nieira en lítið megi vera i húfi á öðrum  svið- 
11111, til þess að sú ráðstöfun verði réttlætl, að skera nú þegar í by rju n  fyr ir  j>essa 
ungu atvinnugrein og útflutningsstofn, þegar í huga er haft það gjaldeyrishungur, 
sem islenzka þjóðin hefur jafnan  átt við að stríða i viðskiptum sínum við önnur 
lönd, ef undan  eru skilin örfá styrjaldarár, er allt heilbrigt viðskiptalíf hefur gengið 
úr skorðum. Skal nú hér nokkuð að þvi vikið.

Það, sem liggur til grundvallar fyrir  j)ví frumvarpi, sem hér er uiu að ræða, um 
bann gegn minkaeldi, er sá ótti, sem hefur gripið ýmsa landsmenn og alið hefur verið 
á í blöðum landsins undanfarið, a>rið einhliða, að m inkar muni sleppa ú r  haldi í svo 
rikum  mæli, að j)eir vaxi landsmönnum vfir hiil'uð og leggist á önnur ny tjadýr þeirra, 
svo sen) fugla, fiska og jafnvel búfé, svo að j)að gangi til þu rrð ar  að nokkru  eða öllu 
leyti. Hafa um j>etta gengið m argháltaðar sögur m anna á ínilli undanfarið. Allar 
m unu j)ó sögur þessar meira og m inna ýktar.

Um {)að, að villiminkar hafi lagzt á lömb, er aðeins óljós orðrómur, en engar 
sannanir. Mjög er sennilegt, að hann leggist á fisk í veiðivötnum, en um tjón á fisk- 
stofninuin af hans völdum er með öllu ósannað mál. Hættan fy r ir  fiskstofninn liggur 
ekki í þvi, að veiddur sé f iskur og f iskur og jafnvel j)ó að að nokkru  ráði sé. Aðal- 
tjónið, sem fiskstofninn verður fyrir, er ágangur á seiðum fisksins og hrognum, en 
sú hætta stafar ekki frá ininkunum, heldur ýmsum fugluin, sem kunnugt er, svo 
sem fiskiöndum, veiðibjöllum og fleiri fugluni, sem eru h in ir mestu vágestir á upp- 
cldisstöðuin fisksins í áin og vötnuin. En hitt er vitað, að in inkurinn  leggst á fugla, 
|>ar sem hann gengur villtur, og á j)vi mun það bvggjast, að þar, sem h ann  hefur 
aðsetur sitt, t. d. í Ameríku, er talið, að hann  bæti veiði í vötnum  frekar en eyðileggi, 
með þvi að hann  leggst á fugla, sem evða ungviði fisksins i vötnunum.

Aðalfuættan, sem af honuni virðist j)á gcta stafað hér, er sú, að hann  kæinist i 
ifðarvörp og ha*nsnabú. En æðarvörp hér á landi eru flest i eyjuin i vötnum og í sjó, 
og því er minni hætta á, að m inkurinn  nái til þeirra, jafnvel })ó að h ann  breiddist 
allmikið út um landið. ()g eí'tirtektarvert er það, að eitt af mestu landvörpuni á 
íslandi er i Bessastaðanesi, í nám unda við þær stöðvar, J)ar sem villiininkur er hvað 
útbreiddasiur, en þar hefur aldrei orðið j)ess vart, að hann  gerði hið m innsta tjón.

Höfuðtjónið, sem hann hefur gert, j)að sem af er, er i hænsnabúum , þar sem hann  
hefur komizt í hús eða girðingar að næturlagi. En fyrir  slikt ætti að mega byggja 
j)ieð þvi að ganga þannig frá  ha'iisnagöj'ðum, að m inkur og önnur skaðræðisdýr 
væru þar með öllu útilokuð. E r og á j)vi mesta nauðsyn, 111. a. vegna ro ttunnar,  sem 
cinnig getur gert h inn  mesta usla, ef hún  kemst í ungahóp, — og er ekki öruggt 11111, 
að sum af spellvirkjunum i hænsnabúum, sem minkuin hefur verið kennt um, séu 
ekki verk rottunnar.

Þó að hér sé nokkuð dregið i efa, að sá háski, seni ýmsuni ny tjadýrum  landsins 
er talinn stafa af minknum, sé raunverulegur, telur meiri hl. 11. alveg sjálfsagt að 
gera j)að, sem unnt er, til að halda villiminkuin i skefjuni og helzt að ú trým a j)eim. Og 
við tcljiim engan veginn sannað, að ])að sé ekki unnt, þótt m inkaeldi væri leyft i 
landinu

í fyrsta lagi teljum við með öllu óreynt, livort v illim inknr mundi lifa hér af, svo 
að nokkru  næmi, ef verulega harð u r  vetur kæmi, en hann  hefur enginn verið hér, 
siðan m inkar fluttust til Iandsins. Hins vegar er það nokkurn  veginn vist, að villi- 
ininkur þekkist hvergi á landinu nema i þeiiu héruðum, ]>ar sem veðrátta er hvað 
mildust, þ. e. á Suðurlandi. Hitt vita menn ])ó, að m inkar hafa sloppið ú r  haldi norður 
í Skagafirði og sézt þar að suniri til, en þeirra eigi orðið vart að vetri liðnum, og var



hann  þó ekki neinu í meðallagi hurður. Þá hafu ekki ennþá verið reyndar hér veiði- 
nðferðir, sem notaðar eru við m inka í Ameríku og gefast þ a r  mjög vel. Eins er og 
þess að gela, að með öllu er ósannað mál, að m inkar sleppi ú r  haldi að neinu ráði 
síðari árin, síðan um biinaður m inkubúru og eftirlit með þeim var bætt samkvæmt 
'lögum og reglugerðum, sem um jxið voru settur. I þvi sambandi er vert að geta þess, 
að fyrstu 6 árin, sem m inkur voru hér uldir, var  ekkert eftirlit með þeim og engin 
Jcunnátta í meðferð þeirra. Og j^að er vitað, að á þeim árum  sluppu m inkar  iðulega 
ú r  haldi og það stundum  heilar h jarðir.  E ru  m estar likur til, að meginhluti þeirra 
villiminka, sem nú eru í landinu, séu afkom endur þessara fyrstu  árganga, og h it t  er 
alveg víst, að á síðari árum  er jiað mjög sjaldga“ft, að m inkar sleppi ú r  haldi, svo að 
vitað sé.

Loðdýra ræ kta rráðunau tur hefur skoðað nokkuð á þrið ja  hundrað  villiminka, 
sem unn ir  hafa verið hér á Suðuiiandi, síðan eftirlit var hafið með m inkabúunum  
og farið var að verðlauna dráp  villiminkanna.

Þessi dýr hafa öll undantekningarlaust verið af þeini stofni, er fyrst var flu ttur 
hingað til lands, eða h inn  svo kallaði Missisippiminkur. En af tu r  á móti hefur aldrei 
verið veitt dýr af Alaska-(Kleve)stofninum eða Quibeckstofninum, sem flu ttur var 
hingað til landsins, eftir að lögin um loðdýrarækt voru sett 1937.

En þuð, sem til jjessu hefur stuðið i vegi fy r ir  þvi, uð örugg vitneskja fengist 
urn þetta, er, að til jiessa hefur ekki verið talið unn t að m erk ja  aliminka. Nú 
tjáir hins vegar loðdýraræ kta rráðunau tur nefndinni, að fundizt hafi ráð til uð koma 
m erkingum  á minka, og m á jiá auðveldlega ganga ú r  skugga uin jjað, ef lögð er 
áherzla á veiði villiminka, hve mikil brögð verða að því, að m inkar  sleppi ú r  haldi. 
Teljum við þ \ í  sjálfsagt, að m erkingar verði lögboðnar. Þá fyrst er hægt, sem og 
sjálfsagt er, að koma fram refsingum og ábyrgð á hendur þeim, sem sleppa m inkum  ú r  
haldi, og taka af þeim leyfi til eldis, seni sýna vanrækslu  eða trassaskap um  gæzlu 
}>eirra. Þá verður líku unnt uð gera sér grein l'yrir því, hvort svo mikil brögð eru að 
því, að alim inkar sleppi, að nauðsyn beri til að banna minkaeldi til þess að losna við 
villiminkinn. En á það viljum við bendu, og jjað er aðalatriðið, að ef menn gera sér 
góðar vonir um, að unnt sé að ú trým a uð mestu eðu öllu leyti jjeim villimink, sem nú 
jjegar er i landinu, eru til j)ess m estar líkur, að einnig sé un n t  að ú trým a og halda 
i skefjum þeim minkum, sem hér eftir kunna  að sleppa 11 r  haldi, ef fullkomins eftirlits 
er gætt 11111 ú tbúnað búranna og gæzlu lögum samkvæmt.

Reynist hins vegar ókleift að ú trým a eða halda i skefjum núverandi villiminka- 
stofni, virðiíi litill búhn y k k u r  að því að ú trým a |)eim hluta  m inkanna, sem er balc við 
lás og loku og bæði veitir landsniönnum atvinnu og eftirsóttan gjaldeyri. Og auk 
j)ess má telja víst, að ríkissjóður vrði fvr ir  stórfelldum útlátum  vegna skaðabóta til 
eigenda minkabúa, sem nú þegar hafa m argir hverjir  lagt æ rna fjárm uni í þennan 
atvinnuveg, sem til j)essa hefur verið löghelgaður í landinu, fjármuni. sem l)eim yrði 
að engu, ef hann va-ri fyr irvara laust bannaður með löguni.

Hins vegar teldum við ekki ósanngjarnt, að nokkur ú tflu tningstollur yrði lagður 
á m inkaskinn til þess að bera að einhverju levti uppi kostnað við útrým ingu villi- 
minka.

M unum  við bera fram  breytingartillögur um ])etta við gildandi lög uni loðdýra- 
rækt, ef írum varp  þetta nær ekki fram  að ganga.

Af þessum ástæðum leggjum við til, að háttvirt neðri deild ufgreiði frum- 
varpið með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að deildin telur ekki að fulJu reynt, hvort ekki sé unnt að halda i skefj- 

uin eða ú trým a viiliminkum í landinu, án þess að minkaeldi sé með öHu bannað, 
með þ v i :

1. að skerpa eftirlit og ráðstafanir um öryggi in inkabúa og gæzlu þeirra,
2. að fyrirskipa merkirigu á alim inkum  og



3. að setja strangari refsiákvæði fyrir að sleppa þeim úr haldi,
og í því trausti, að slíkar ráðstafan ir  verði gerðar, svo og auknar  aðgerðir af hálfu  
ríkisins til ú trým ingar villiminkum, te lur deildin ekki timabært að sam þykkja fruin- 
varp á þingskjali 7, um bann gegn minkaeldi o. fl., og tekur því fy r ir  næsta mál á 
dagskrá.

Alþingi, 27. sept. 1943.

Bjarni Ásgeirsson, Sigurður Guðnason. Emil Jónsson, Jó n  Sigurðsson. 
form., frsm.


