
Ed. 418. Nefndarálit [104. mál]
um frv. til l. um breyt. á I. nr. 56/1949, um eyðingu refa og minka.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frv. þetta er komið frá háttv. Nd. Efni þess fjallar eingöngu um verðlaun fyrir
unnin hlaupadýr, refi og minka. Samkvæmt núgildandi lögum eru verðlaun þessi
kr. 60.00á hvert dýr, ref eða mink. t frv., eins og það var flutt í Nd., var lagt til, að
verðlaun þessi hækkuðu í kr. 300.00fyrir ref og kr. 150.00fyrir hvern mink. Sam-
kvæmt tillögum landbn. Nd. voru verðlaunin lækkuð í kr. 180.00 fyrir ref og kr.
90.00 fyrir mink. Er frv. þannig breytt komið til Ed.

Landbn. Ed. hefur rætt frv. þetta á nokkrum fundum. Hefur hún leitað upp-
lýsinga um framkvæmd laganna, bæði hjá atvinnumálaráðuneytinu og einnig skrifað
öllum sýslumönnum. Óskaði hún eftir að fá eftirfarandi atriði upplýst:
1. Sundurliðun á kostnaði við refaeyðingar eftir sýslum, þar sem fram komi:

a. Tala unninna hlaupadýra í hverri sýslu og veitt verðlaun fyrir þau.
b. Tala grenja, sem legið er á, sundurliðuð eftir sýslum, og unnin fullorðin

dýr á þeim svo og yrðlingar og kostnaður við þau.
c. Kostnaður við grenjaleitir, sundurliðaður eftir sýslum.

2. Sundurliðaður kostnaður við eyðingu minka eftir sýslum, þar sem fram komi
tala unninna minka utan grenja og kostnaður við það. Tala minka fullorðinna,
sem unnir eru á grenjum, og yrðlinga (hvað fyrir sig) og kostnaður við minka-
leit að vorinu.
Frá atvinnumálaráðuneytinu barst skýrsla um kostnað við eyðingu refa og

minka i sýslum landsins 1953. Frekari gögn taldi ráðuneytið sig ekki hafa. -
Skýrslan er prentuð með nál. þessu sem fylgiskjal. Frá sýslumönnum hafa og borizt
svör. En þótt sum þeirra séu mjög glögg og gefi fullkomin svör við því, sem um var
spurt, þá eru þó fleiri þeirra þannig vaxin, vegna vöntunar gagna á skrifstofum
sýslumanna, að ekki er unnt að vinna úr þeim heildaryfirlit. En eins og skýrsla
atvinnumálaráðuneytisins ber með sér, er heildarkostnaðurinn orðinn afar mikill,
eða kr. 836692.73 árið 1953.

Þá sendi nefndin frv. til búnaðarþings til umsagnar. Barst henni ályktun þess,
þar sem það leggur til, að þrjár breytingar verði gerðar á lögunum. Fyrsta till. er
efnislega sú, að Búnaðarfélagi Íslands sé heimilt, með samþykki landbúnaðarráð-
herra, að ráða 1 eða 2 menn, er hafa sérþekkingu eða góða séraðstöðu, til refa- og
minkaveiða. Skulu þeir eða hann vera sýslu- og sveitarfélögum til virkrar aðstoðar,
en starfa undir umsjón Búnaðarfélags Íslands. - Þriðja brtt. búnaðarþings er um
það, að kaup þessara manna eða manns sé að öllu greitt úr ríkissjóði.

Í tilefni af þessum tillögum kvaddi nefndin Karl Karlsson minkaeyði á sinn
fund. Upplýstist, að hann er fastráðinn starfsmaður landbúnaðarráðuneytisins og
fær laun sín greidd úr ríkissjóði. Vinnur hann að eyðingu minka, þar sem þess
er óskað. - Telur nefndin, að ofangreindar tillögur búnaðarþingsins séu að nokkru
leyti komnar í framkvæmd og megi láta Karl Karlsson gera tilraunir með refa-
vinnslu, án þess að lagafyrirmæli séu um það sett.

Önnur brtt. búnaðarþings fjallar um skýrslugerð í sambandi við refa- og minka-
veiðar. Hafði nefndin tekið upp tillögu um það efni. (Sjá brtt. 2.b.)

Páll A. Pálsson dýralæknir kom og á fund nefndarinnar. Gaf hann upplýsingar
og ræddi við nefndina um brtt. þær, er hún hugðist gera við lögin.

Nefndin fellst á að mæla með því, að hækkun sú á verðlaunum fyrir hlaupadýr,
sem í frv. felst eins og það er nú, verði samþykkt óbreytt. Hins vegar hefur nefnd-
inni þótt ástæða til að taka ýmis önnur atriði laganna um eyðingu refa og minka
til athugunar. Niðurstaða þeirra athugana hefur orðið sú, að nefndin leggur til, að
nokkrar fleiri breytingar verði gerðar á lögunum. Ber hún því fram till. um breyt-
ingar i fjórum liðum, og skal nokkuð að þeim vikið, hverri um sig.

Fyrsta breytingartill. er við 2. gr. laganna. Er hún um það, að hlutaðeigandi
sýslunefnd sé skylt að sjá um eyðingu refa og minka í löndum þeirra hreppa, sem
komnir eru í eyði. Er þetta til tryggingar því, að refavinnslan og minkaeyðingin
nái yfir allt landið, svo að refir og minkar fái ekki friðlönd, þar sem þeir geti óáreittir
aukið kyn sitt og herjað svo þaðan á nálæg byggðarlög.

Önnur brtt. (2.a.) er við 10. gr. laganna. Samkvæmt þeirri gr. er nú skylt að
eitra fyrir refi og minka þriðja hvert ár í afréttum og heimalöndum. Nefndin lítur
svo á, að nauðsynlegt sé að gera jafnan allt sem unnt er til þess að halda í skefjum
fjölda þessara vargdýra, bæði vegna þess tjóns, sem þau valda, og einnig vegna
hins mikla kostnaðar, sem því fylgir að vinna þau á grenjum eða sem hlaupadýr.
Kostnaður við eitrun er hins vegar tiltölulega lítill, miðað við aðrar vinnsluaðferðir.



Nefndin flytur Því breytingartillögu, sem ákveður, að eitrað skuli árlega fyrir refi
og minka í afréttum og heimalöndum. Enn fremur leggur nefndin til af öryggis-
ástæðum, að þeir fuglar, sem eitraðir eru, skuli vængstýfðir, svo að komið sé í veg
fyrir, að þeir verði hirtir í ógáti og geti þannig valdið slysum.

Þriðja brtt. nefndarinnar (2.b.) kveður á um það, að safnað skuli skýrslum um
framkvæmd laganna. Telur n., að haft geti hagfræðilega þýðingu, að nákvæmar
skýrslur séu gerðar um mismunandi vinnslu aðferðir, árangur þeirra og kostnað
við þær. Leggur nefndin því til, að í 13. gr. laganna verði bætt fyrirmælum um það,
að landbúnaðarráðherra láti gera eyðublöð undir skýrslur um eyðingu refa og minka.
Séu þau send öllum þeim, sem hafa á hendi reikningshald yfir kostnað við vinnslu
refa og minka, og ber þeim að útfylla þau. Skýrslurnar skulu ár hvert sendar Bún-
aðarfélagi Íslands.

Fjórða brtt., er nefndin ber fram (2.c.), er um það, að á eftir 13. gr. laganna
komi ný grein, sem kveður á um, að bæjarfógetar og bæjarstjórnir hafi sömu skyldum
að gegna um vinnslu á löndum kaupstaðanna og fyrir er mælt í lögunum, að sýslu-
menn og sýslunefndir (hreppsnefndir) hafi. Er þessi brtt. borin fram af sömu ástæðu
og hin fyrsta, sem sé að koma í veg fyrir, að nokkurt landssvæði geti orðið undan-
þegið vinnsluskyldu.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftir-
farandi:

BREYTINGUM:
1. A undan 1. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:

Við fyrri málsgr. 2. gr. laganna bætist:
Nú hefur hreppur farið í eyði, og skal þá hlutaðeigandi sýslunefnd sjá

um framkvæmd samkvæmt þessari grein á því svæði, sem hreppnum heyrði til.
2. A eftir 1. gr. komi þrjár nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. Í stað 1. málsl. 10. gr. laganna komi:
Skylt er að eitra fyrir refi og minka ár hvert í afréttum og heimalöndum.

Stýfa skal hægri væng fugla þeirra, sem eitraðir eru.
b. Aftan við fyrri málsgr. 13. gr. laganna bætist:

Landbúnaðarráðherra lætur gera eyðublöð undir skýrslur um eyðingu
refa og minka. Skulu eyðublöðin þannig gerð, að þau sýni kostnað og árangur
af hverri tegund vinnslu. Eyðublöð þessi sendist þeim, er reikningshald hafa
vegna vinnslunnar á hverjum stað. Skulu þeir útfylla eyðublöðin og senda
þau árlega til Búnaðarfélags Íslands.

c. Á eftir 13. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Ákvæði laga þessara skulu einnig gilda um kaupstaði, eftir því sem við á.

Bæjarfógetar (í Reykjavik borgarfógeti) og bæjarstjórnir hafa þá sömu
skyldur og sýslumenn og sýslunefndir (hreppsnefndir).

Páll Zóphóníasson,
form.

Alþingi, 1. marz 1955.

Sigurður O. Olafsson,
fundaskr.

Andrés Eyjólfsson,
frsm.

Jón Kjartansson. F. R. Valdimarsson.

Fylgiskjal.
Skýrsla

um kostnað við eyðingl! refa og minka í sýslum landsins 1953.

Gullbringu- og Kjósarsýsla:
Refir .
Minkar .

Kostnaður alls
kr. 42 028.05

10680.00

þar af ríkissjóður
14009.35
7120.00



Borgarfjarðarsýsla:
Refir .
Minkar .

Mýrasýsla:
Refir .
Minkar .

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla:
Refir og minkar .

Dalasýsla:
Refir .
Minkar .

Barðastrandarsýsla:
Refir .

Vestur- ísafjarðarsýsla:
Refir .

Norður-ísafjarðarsýsla:
Refir .

Strandasýsla:
Refir .

Vestur-Húnavatnssýsla:
Refir .

Austur-Húnavatnssýsla:
Refir og minkar .

Skagafjarðarsýsla:
Refir og minkar .

Eyjafjarðarsýsla:
Refir .

Suður-Þingeyjarsýsla:
Refir .

Norður-þingeyjarsýsla:
Refir .

Norður-Múlasýsla:
Refir .

Suður-M úlasýsla:
Refir .

Austur-Skaftafellssýsla:
Refir .

Vestur-Skaftafellssýsla:
Refir .
Minkar ...•........................

Rangárvallasýsla:
Refir .
Minkar ...•........................

Árnessýsla:
Refir .
Minkar .

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur:
Refir .
Minkar .-------------------------

Samtals

Kostna'ður alls þar af ríkissjóður
kr. 19599.05 6533.00

6840.00 4560.00

17006.20 5668.78
6810.00 4540.00

45383.41 17794.47

40258.83 13419.61
4080.00 2720.00

27745.44 9248.48

16975.50 5658.87

21006.27 7002.09

34800.25 11600.08

31416.98 10752.32

39979.00 13126.36

49922.18 17740..72

31534.86 10511.60

50104.85 16701.62

48582.81 16194.27

91612.58 30537.53

27848.40 9282.80

31110.12 10370.04

32665.48 10888.49
60.00 40.00

13062.83 4354.29
7230.00 4820.00

49373.19 16477.73
29190.00 19460.00

3426.45 1142.15
6360.00 4770.00

kr. 836692.73 307044.65


