
Nd. 355. Nefndarálit [38. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 32 8. marz 1951, um loðdýrarækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur á nokkrum fundum sínum rætt frv. Það var sent nokkrum
aðilum til umsagnar, og hafa umsagnir þeirra borizt. Samband íslenzkra sam-
vinnufélaga og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna mæla með samþykkt frumvarpsins,
en í umsögn S. í. S. er fram tekið, að jafnframt sé nauðsynlegt, að ströng ákvæði
verði sett í lög og reglugerðir, sem tryggi, að dýr geti ekki sloppið úr loðdýra-
búrum. Sveinn Einarsson veiðistjóri sendi nefndinniýtarlegt álit, þar sem segir m. a.:

"Ég er ekki mótfallinn því, að hafin verði minka rækt að nýju hér á landi,
sé þannig frá málum gengið um örugga vörzlu dýranna og allt eftirlit með rekstri
búanna, að þessi nýja atvinnugrein megi verða þjóðinni til gagns, en ekki tjóns."

Nefndin vill taka undir þessi orð veiðistjóra.
Ef leyfa á minkaeldi á ný hér á landi, verður aldrei of mikil áherzla á það

lögð, að í þessu efni þarf að fara að öllu með gát. Fyrri reynsla okkar af minka-
rækt er um það nærtækasta og áþreifanlegasta sönnunin. Lög þau og reglugerðir,
sem hjá okkur eru í gildi um loðdýrarækt, eru úrelt orðin og þurfa því endur-
skoðunar við, ef hér á að taka upp að nýju þessa atvinnugrein. En það, sem okkur
skortir þó ef til vill miklu fremur en lög og reglur, er til þessarar atvinnugreinar
kemur, er þekking og kunnátta. Það er álit allra, sem til loðdýraræktar þekkja,
að hún verði ekki rekin, svo að í nokkru lagi sé og til þess að um nokkurn arð
geti orðið að ræða, nema unnið sé af fullkominni kunnáttu og þekkingu á þessari
framleiðslugrein. Þetta á alveg sérstaklega við um minkaræktina. Það er því ljóst.
að ef við ráðumst í þennan atvinnuveg innan tíðar, þurfa sem fyrst héðan að fara
maður eða menn, sem kynni sér til hlítar minkaræktina í einhverju því landi, þar
sem hún er rekin af mestri fyrirhyggju og myndarskap. Sennilega verðum við
fyrst í stað að fá hingað til lands erlendan kunnáttumann, sem verði okkur til
leiðbeiningar um innflutning minka og minkaeldi.

Landbúnaðarnefnd hefur aflað sér ýmissa upplýsinga um loðdýrarækt í ná-
grannalöndum okkar, þ. á m. lög og reglur, sem um þetta efni gilda á Norðurlönd-
um. Einnig hafði nefndin til athugunar ýtarlega skýrslu Árna G. Eylands fulltrúa
um minkaeldi í Noregi sem framleiðslugrein og um minkarækt í Svíþjóð og í
Danmörku, og leyfir nefndin sér að birta meginhluta þessarar skýrslu Árna G.
Eylands sem fylgiskjal með máli þessu.

Af þessum gögnum er ljóst, að loðdýraræktin er í þessum löndum mikilsverð
framleiðslugrein, sem skilar þessum þjóðum miklum gjaldeyristekjum. Árið 1959
fluttu Svíar út minka skinn fyrir yfir 79 millj. kr. sænskar. Sama ár nam útflutn-
ingur Dana í minkaskinnum 75.5 millj. kr. í dönskum krónum talið, og þetta sama
ár fluttu Norðmenn út sömu vöru fyrir nær 72.2 millj. króna norskra. Þetta eru
háar upphæðir og sýna, að hér er um að ræða gagnsama atvinnugrein fyrir þessar
þjóðir. Það er því eðlilegt, að menn spyrji: Getur þessi atvinnuvegur ekki einnig
orðið okkur Íslendingum gagnsamur og tekjudrjúgur? Það er álit nefndarinnar,
að svo megi verða, sé rétt að farið. Að vísu mun þessi atvinnugrein vera háð
tizkufyrirbrigðum og verðsveiflum, og af þeim sökum getur hún orðið áhættusöm.
En svo má segja um ýmsar aðrar atvinnugreinar, og oft mundi lítið aflast, ef á
ekkert væri hætt. Mjög styður það þennan atvinnuveg í okkar landi, að viðget1,lm
framleitt í landinu sjálfu gnægðir af góðu og ódýru minkafóðri. Þetta er mikilsvert
atriði, ekki sízt með tilliti til þeirrar samkeppni, sem við óhjákvæmilegahljótuin
að mæta af hendi þeirra þjóða, sem stunda minkarækt, en þurfa margar að flytja
inn minkafóður.



Þegar rætt er um að leyfa á ný innflutning minka og minkaeldi, leggur nefndin
höfuðáherzlu á, að þVÍ máli verði ekki hraðað svo, að ekki gefist tóm til að undir-
búa innflutninginn og framkvæmd minkaræktarinnar svo vandlega sem kostur er
á og af þeirri kunnáttu, sem til þarf. Mistöktn þarf að forðast og tjónið, sem af
því leiðir. Nefndin telur þVÍ ekki rétt að samþykkja frv. á þskj. 38 á þessu þingi,
en leggur til, að ríkisstjórninni sé falið að láta endurskoða lög nr. 38 8. marz 1951,
um loðdýrarækt, svo og lög nr. 15 8. marz 1948, um innflutning búfjár, og leggja
fyrir næsta reglulegt Alþingi frumvarp til laga um þessi efni með tilliti til þess,
að innflutningur minka og minkaeldi verði leyft hér á landi. - Í tr-austi þess, að
þetta verði gert, leggur nefndin til, að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 9. febr. 1961.

Gunnar Gíslason, Benedikt Gröndal, Einar Sigurðsson.
form., frsm. fundaskr.

Ágúst Þorvaldsson. Karl Guðjónsson.

Fylgiskjal.
Minkaeldi í Noregi sem framleiðslugrein.

Eftir móttöku bréfs landbúnaðarráðuneytisins, dags. 15. október 1960, og "heim-
komu" mína til Noregs aftur skömmu síðar hef ég unnið nokkuð að því að afla
upplýsinga um minkaeldi Í Noregi o. fl., samkvæmt því, sem farið er fram á i bréfi
ráðuneytisins og landbúnaðarráðherra ræddi við mig um að gera. Mun ég hér á
eftir gera grein fyrir athugunum mínum og þeim upplýsingum, sem ég hef aflað.
Mun ég fyrst gera nokkra grein fyrir loðdýrarækt Norðmanna almennt og þó
halda mig mest við minkaræktina. Þar næst mun ég gera sérstaklega grein fyrir
loðdýraræktinni í Rogalandsfylki og þá einnig fyrst og fremst minkaræktinni. Þá
mun ég ræða sérstaklega fyrirætlanir um aukna minkarækt í Norður-Noregi og loks
minnast dálítið á minkarækt í Svíþjóð og Danmörku og hverjar tekjur menn í
þesum löndum hafa af eldi og ræktun minka.

Allt, sem ég segi um þessa hluti, er byggt á fljótlegri athugun. Er hvort tveggja,
að þess er æskt af ráðuneytinu. að ég hraði greinargerð minni sem mest, og að
ég tel ekki rétt né tiltækilegt að leggja í mikinn kostnað við öflun heimilda með
ferðalögum og öðru, sem hefur veruleg útgjöld í för með sér. Hins vegar þarf
heldur ekki að mínu áliti mikla athugun né mikinn efnivið til þess, að ljóst megi
verða, að hin síðari ár hefur eldi minka verið Norðmönnum - svo og Svíum og
Dönum og auðvitað fleiri þjóðum - mikil og góð tekjugrein. Er ég segi mikil og
góð tekjugrein. hef ég það mjög í huga og vil þegar í upphafi benda á þá stað-
reynd, að minkaeldið byggist að mjög verulegu leyti á notkun fóðurefna, sem ella
eru fremur verðlítil, svo að oft stappar nærri, að hirðing slíkra efna til fóðurs
og hagnýting sé fundið fé. Á ég þar við fiskúrgang margs konar og affallsefni frá
sláturhúsum. Má í því sambandi benda á, að við hinn síaukna fiskiðnað - flökun
og frystingu - fellur til mikið af fyrsta flokks minka fóðri, umfram það sem áður
var, meðan sá iðnaður var minni fyrirferðar. Má segja, að oft gerist minkaeldið
blátt áfram fylgigrein nýtízku flökunar og fiskiðnaðar. Er þetta að mínum dómi
mjög athyglisvert fyrir oss íslendinga. Þegar svo er komið, að afgangur frá fisk-
flökun er orðinn eftir spurð útflutningsvara, er að vonum, þótt mönnum komi til
hugar rpinkaeldi á Íslandi, í stað þess að selja vöru þessa til minkabú a i öðrum
lönduml

Norges IPelsdyralslag.
Félagið er landsfélag. stofnað 1926. Meðlimir voru þá 391. Árið 1930 er tala

meðlima orðin 3758 og kemst upp í 8086 árið 1937. Til þess tíma og fram á stríðs-
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arm er refaræktin meginatriði loðdýraræktarinnar. En svo skiptir um, loðdýra-
ræktin beinist meira og meira að minkaeldi, en refuni fer fækkandi. Meðlimum
félagsins fækkar einnig nokkuð, árið 1950 eru þeir 4904 og 1958 ekki nema 3243.
Tölurnar miðast við þá, sem hafa greitt árgjald sitt í árslok ár hvert, og gefa því
eigi neina örugga vissu um tölu Ioðdýraræktarrnanna, sem að samtökunum standa.
Hirðusemi um inheimtu gjalda getur verið misjöfn frá ári til árs.

Norges Pelsdyralslag skiptist í 32 héraðsfélög, sem að því standa.
Fleiri stofnanir eða félög starfa á vegum N. P. sem meira og minna sjálfstæð

félög (datterselskaper). Af þeim má nefna: Pelssentralen (tekur á móti skinnum
til sölu), Fórcentralen L/L, Oslo Skinnauksjoner S/L, A/S Kvern og netting og
Pelsdyrtrygdelaget. Hlutafé og annað stofnfé í þessum félögum er allt eign Norges
Pelsdyralslag - ekkert hlutafé á vegum annarra aðila. Af þessum nefndu fyrir-
tækjum fer að sjálfsögðu mest fjárhagslega fyrir skinnauppboðunum Í Ósló, þar
fer sala loðskinna fram með uppboðsfyrirkomulagi, svo að veltur á tugum milljóna
ár hvert.

N. P. tekur aðeins 10 króna gjald af hverjum meðlima sinna. Fyrir þetta gjald
fá þeir Norsk Pelsdyrblad, reiknast það á 5 krónur. Þar að auki fá héraðsfélögin
endurgreiddar kr. 3.50 fyrir hvern félaga innan þeirra. Er þá eftir kr. 1.50, sem
landsfélagið N. P. heldur eftir til "eigin þarfa". Er það aðeins lítil sárabót upp
í það, sem útgáfa blaðsins Norsk Pelsdyrblad kostar meira en 5 krónur í útgáfu.
- Hvernig má þetta verða? Samt starfar landsfélagið N. P. mikið og vel. - Á
allar búvörur, sem seldar eru á vegum samvinnufélaga og annarra samtaka bænda,
er lagt 2% sölugjald. sem samtökin fá til sinna eigin þarfa. Þannig fær N. P. miklar
tekjur. Fyrirtækin, sem nefnd voru, gefa einnig mikinn arð, t. d. skinnauppboðin.
N. P. er því eigi fjár vant.

N. P. hefur 5 ráðunauta í þjónustu sinni, einn þeirra er aðalráðunautur -
"sjefinspektör" - og vinnur á skrifstofu félagsins í Ósló, hinir fjórir eru staðsettir
hér og þar út um landið.

Sýningar.
Sýningar eru að sjálfsögðu virkur þáttur í minkaræktinni. Eru sýningarnar nú

í haust nærtækasta dæmið um það, hvað þar er um að vera.
Alls verða á tímabilinu frá 22. nóv. til 9. des. haldnar 46 sýningar hér og þar

um landið. Á stöku stað eru tvær sýningar með nokkurra daga millibili. Áður en
sýningarnar hefjast, er haldið tveggja daga námskeið fyrir menn, er vilja læra að
dæma dýr á sýningum. - Að loknum héraðssýningunum verður svo haldin lands-
sýning á Litla-Hamri þann 13. des. Verða þar sýndir bæði refir og minkar, enda
eru margar héraðssýningar, þar sem sýndir eru refir eingöngu, haldnar víðs vegar
um landið, á sama tíma og minkasýningarnar fara fram. ÞÓ eru refasýningarnar
mun færri en minkasýningarnar, enda er refaræktin langtum umfangsminni en
minkaeldið, eins og nú standa sakir, svo sem fyrr var sagt.

Árið 1958 voru alls sýndir 16353 minkar á héraðssýningunum, en 16985 árið
1959. Á landssýningunni 1959 mættu 29 refaeigendur með 119 refi, en 104 minka-
ræktarmenn með 483 dýr. 1958 var þátttakan meiri, þá mættu 133 minkamenn með
632 dýr. Þannig er nokkur áramunur, hvernig sú sýning er sótt. og getur margt valdið.

Nú í haust verða 4 minkasýningar hér í Rogalandsfylki, ein þeirra í Hauga-
sundi, önnur á Mói í Dölum suður. en tvær í Stafangri, báðar tveggja daga sýn-
ingar, en binar eru aðeins einn dag.

Norges Pelsdyralslag sendir dómara á sýningarnar héraðsfélögunum að kostn-
aðarlausu, en héraðsfélögin sjá fyrir sýningarstað, ljósaútbúnaði o. fl.

N. P. hafði um skeið tilraunabú á sínum vegum. Nú fæst félagið ekki lengur
við tilraunastarfsemi. Það gaf tilraunabú sitt Dýralæknaháskólanum norska, og ann-
ast sú stofnun nú tilraunir varðandi minkaeldi, sérstaklega að því er viðkemur
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Ár:
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Silfurrefir :
Tala Verð
71 093 8 899 524
97200 8645216
43361 3429436
65491 4890043
26251 2452676
13655 1 082 737
10342 729590
8868 553233
2224 200030

Tala
50409
75732
50898
40072
29570
71130
46491
34629
38270

Blárefir :
Verð

4811612
4735379
3132664
3932133
3883012
5659175
4077 859
5610367
7816115

Útflutningur loðskinna

Platínurefir :
Tala Verð
3736 555633
4136 483971

942 121974
3606 341284

831 109151
680 81232
484 44 087
276 24787
355 24028

heilsufari dýranna o. fl. Við búnaðarháskólann í Ási er einnig tilraunabú í loð-
dýrarækt, er þar lögð stund á fóðrunartilraunir, kynbætur o. s. frv.

Útflutningur grávöru.
Útflutningur loðskinna gefur mestar og beztar upplýsingar um, hver atvinna

loðdýraræktin hefur verið Norðmönnum hin síðari ár. A skránni hér að ofan er greint
frá útflutningnum á árunum 1951-1959. Sést þar, hve þróunin hefur verið ör og
hvernig minkaræktin hefur verið að vinna á, en refaræktinni hefur hrakað. 1959
nam útflutningur loðskinna yfir 80 millj. n. kr., þar af minkaskinn ']2 millj.

Ekki er því að leyna, að raddir heyrast um, að minkaræktin sé nú orðin svo
mikil víða um lönd, að hætta sé á verðfalli og jafnvel kreppu í þessari atvinnugrein.
I janúarblaði Norsk Pelsdyrblad er mönnum ráðið til að fara varlega í að auka
minkaræktina, En þar er meira byggt á því, að aukin minkarækt sé varasöm, vegna
þess að skortur kunni að verða á fóðri við hóflegu verði, heldur en hinu, að hætt
sé við offramleiðslu. Varasamt sé að byggja á aðfluttu fiskfóðri o. s. frv.

Mikið er rætt um, hve minkarækt aukist víða um lönd. Set ég hér örfáar glefsur
um þetta.

Heildarframleiðsla mínkaskínna í Kanada árið 1959 var 1022000 skinn, en 1958
981000, aukning 4.2%.

Rússar eru miklir fyrir sér í loðdýrarækt sem öðru. Sérstaka athygli vekur, að
þeir hafa í hyggju að koma upp mikilli minkarækt á Kólaskaganum, í sambandi
við útgerð þar, og hagnýta þannig ódýr fiskiföng. Eitthvað eru þeir komnir á leið
með þetta, en meira í efni. Eitt minkabú á þessum slóðum er talið framleiða um
20000 minka skinn í ár, og ætlunin er, að á því búi verði framleiðslan komin upp í
70000 minkaskinn og 30000 blárefaskinn til viðbótar árið 1965.

Í Karelen (rússneska Karelen) hefur til þessa verið lítið um loðdýrarækt,en
talið er, að nú séu þar um 20000 lífdýr í eldi, minkar og refir. Áætlun er um, að
framleiðslan verði komin upp í 310000 skinn árið 1965, af því ca. 80% minkaskinn.
Síðastliðið ár var framleiðslan 43000 skinn.

Áríð 1952 nam sala minkaskinna í Bandaríkjunum nálægt 1 millj. stk. Á síðast-
liðnu "skinnaári" seldust í Bandaríkjunum 8.5 millj. minkaskinna. Af því voru um
5 millj. skinna innlend framleiðsla, en um 3.5 millj. skinna er innflutt vara. Bent
er á, að þótt fólkinu fjölgi ört í Bandaríkjunum, aukist skinnaframleiðslan og inn-
flutningur enn þá örar. Er deilt um, hver framvindan verði á þessu sviði á næstu
árum.

Mikið er rætt um, að Japanir hyggi á mikla framleiðslu Ioöskínna, í sambandi
við fiskveiðar sínar og hvalveiðar. Bent er á, að 1937 hafi ástandið verið þannig, að
það kostaði 20 dali að framleiða eitt refaskinn í U. S. A., 15 dali í Noregi, en ekki
nema um 4 dali í Japan. Nú er talið, að vinna við minkarækt í Japan þurfi ekki
að kosta nema um 20% af því, sem sambærileg vinna kostar í Bandaríkjunum.
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frá ~oregi 1951--1959.

Refir alls:
Tala Verð

125 238 14 266 769
177 068 13 864 566
95201 6684074

109 169 9 163460
56 652 6 444 839
85465 6823144
57317 4851536
43 773 6 188 387
40849 8 040 173

Tala
48188
99003

156113
181658
276049
367698
543576
554496
581 791

Minkar:
Verð

6467152
9485654

13930144
19594870
33747751
40717538
49819479
60823076
72142554

Refir og minkar alls:
Tala Verf

173 426 20 733 921
276 071 23 350 220
251314 20614218
290 827 28 758 330
332 700 40 192 590
453163 47540682
600 893 54 671 015
598 269 67 011 463
622 640 80 182 727

Gefur þetta auga leið, hver hlutur Japana getur orðið Í minkaræktinni, ef þeir
komast að við sölu á hinum stóru skinnamörkuðum t. d. í Bandaríkjunum.

Verði samkeppni og framleiðsla svo mikil, að verð lækki, verður það tvennt,
sem mestu ræður um afkomu loðdýraræktarinnar í hinum ýmsu löndum. Annað
fóðrið, hvaða lönd standa bezt að vígi með gnótt af góðu og ódýru fóðri. Á því sviði
ætti hlutur íslenzkra loðdýraræktarmanna að geta verið flestum betri. Hitt atriðið
er þekking og kunnátta. Án þess höfuðstóls geta vextir og gróði af loðdýrarækt
aldrei orðið annað en óviss lapningur. - því ríður á miklu að horfast í augu við
þau fullu sannindi, að það er ofar öllu, ef lagt er út í minkarækt á voru landi
Íslandi, að afla þekkingar og vanda vel til alls. Hér tjáir ekki neinn hundavaðs-
háttur né handahóf, ekki að treysta á brjóstvit og eigin ágæti, menn verða að leggja
sig niður við að læra af öðrum, læra vel og samvizkusamlega. Geri íslenzkir menn
það, er engum vafa undirorpið, að íslenzk minkarækt getur gefið góða raun, eigi
síður en minkarækt í Noregi og annars staðar á Norðurlöndum.

Frá Rogalandi.
Meðlimir í Bogaland Pelsdyrsavlslag voru 524 árið 1946, komast niður í 212

árið 1953, en eru nú 464. Á seinni árum lætur nærri, að tala félagsmanna og tala
loðdýrabúa sé hin sama, flestallir, sem fást við loðdýrarækt, eru í félaginu.

Eftir því, sem næst verður komizt, munu nú vera um 35 þús. kvendýr i minka-
búunum á Rogalandi. Á sýningu, sem verður innan fárra daga hér í Hillevág við
Stafangur, eru skráð um 750 dýr, eingöngu karldýr, sýnendur 250.1) Þetta er
Stafangur, eru skráð um 750 dýr, eingöngu karldýr, sýnendur 2501) Þetta er fyrri
sýning af tveimur hér við Stafangur, en auk þess er þriðja sýningin í Haugasundi.

Flest eru minkabúin heldur lítil. Auk þeirra, sem sinna minkaræktinni í miklum
mæli, eru margir bændur, sem hafa minka sem aukafénað. og töluvert algengt er, að
verkamenn, sem stunda fasta atvinnu, hafi smá minkabú, t. d. vegagerðarmenn og
menn, sem vinna við járnbrautina.

Stærsta minkabúið á Rogalandi er hjá Oddi Stórhaug í Klepp. Kleppshreppur er
nær eingöngu bændahreppur , íbúar um 6000, og um margt mesta og bezta búnaðar-
hérað á Jaðri. Þar er bændaskóli Jaðarsbyggja, tilraunabú í jarðrækt, sáðvörubú bú-
vörusamvinnukaupfélags bænda í fylkinu, kartöflumjölsverksmiðja, plógaverksmiðja
o. fl. slíkt. Ekkert þorp er þó í hreppnum, en nokkurt þéttbýli á tveimur stöðum,
Krossinn, þar sem plógsmiðjan og mjólkurbúið er, og við járnbrautarstöðina, en
þar er kartöfluverksmiðjan, samvinnu-ostageymsla mjólkurbúanna á Jaðri og rjóma-
ísgerð mikil, svo að eitthvað sé nefnt. Sem sagt þetta er blómleg búnaðarsveit.

Vér förum í heimsókn til Odds Stórhaugs. Vinur minn, frændi hans, hringir og
spyr, hvort hann sé viðlátinn. Helzt ekki fyrr en eftir svo sem hálftíma. Ég sæti því.

1) Hver sýnandi fær ekki að sýna fleiri en þrjú dýr.
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Er ég kem í dyrnar, er Oddur rétt aðeins búinn að rýma aðalstofuna, hann og
menn hans hafa verið að hamast við að búa um minka skinn til sendingar til Óslóar,
til sölu á skinnauppboðinu, sem hefst 1. desember. Og svo fer ég að "dæla upp úr"
Oddi vitneskju um minkarækt hans og annarra Kleppsbúa svo og um minkaræktina
á Jaðri og Rogalandi öllu.

Oddur er einn af 12 systkinum, missti föður sinn 13 ára og varð snemma að spila
upp á eigin spýtur. Hann kom sér upp litlu refabúi, en byrjaði að fást við minkarækt
árið 1945. Þá keypti hann 9 kvendýr og tvö karldýr. Nú á hann um 1000 kvendýr
og um 200 karldýr. Bú hans er það stórt, að hann getur staðið að mestu ii eigin fótum
við fóðurkaup, hefur eigin kæligeymslu, "pelsar" sjálfur með eigin mönnum o. s. frv.
Ég nota hér norska orðið að "pelsa", því að mig brestur íslenzkt orð. Sögnin "að
pelsa" gildir um að aflífa dýrin, flá þau og verka skinnin, svo að þau séu flokkunar-
og söluhæf. Oddur fræðir mig vel um samvinnu minkaræktarmanna á Jaðri og leggur
áherzlu á, að án hennar sé vonlaust að fást við þessa atvinnu, nema um stórbú
sé að ræða. Telur hann þá ekki, að minkabú hans sé stórbú, aðeins vænt bú, enda
er hann í félagsskap að nokkru um fóðurkaup og geymslu, þótt hann sé sjálfum
sér nægur um margt. Að sjálfsögðu er hann í Loðdýraræktarfélagi Bogalands og um
leið sjálfskráður í Norges Pelsdyralslag, Árgjaldið er ekki nema 10 krónur, og
fyrir það fá allir meðlimir Norsk Pelsdyrblad.

Fóðurkaupafélögin eru óumflýjanleg nauðsyn, segir Oddur. Þau eru tvö á Jaðri,
Rogaland Pelsdyrf'órlag hefur Jaðarinn sunnan til að starfssvæði, þótt raunar séu
þar engin glögg mörk. Félagið er nú að koma sér upp frystihúsi í Sirevág. Þar verður
hægt að frysta og geyma um 600 smá!. af fiskifóðri. Frystihúsið annast akstur á
fóðrinu heim til félagsmanna, "bara að hringja, þá kemur það". Sagt hefur verið
frá því í blöðum, að þetta félag hafi nú þegar samið um kaup á fiskifóðri frá Íslandi
á árinu, sem í hönd fer.

Annað félag, Vestlandske Pelsfórlag, hefur aðsetur sitt í Klepp, steinsnar frá
heimili Odds. Við skreppum út að skoða frystihús þess. Oddur gengur þar um eins
og heima hjá sér, enda vafalaust meira við þetta riðinn en hann vill vera láta. Þetta
er ekkert stórfyrirtæki, en húsið nýtt og vel til alls vandað. Hægt er að frysta 5 smál,
á dag og geyma í frysti um 6000 kassa 50 kílóa af fiskúrgangi (flökunarúrgangi).
Að þessu standa 25 minkaræktarmenn í Klepp. Þeir lögðu fram 30 krónur fyrir
hvert kvendýr, sem þeir eiga í eldi, og ábyrgjast jafnmikla upphæð. Mér skilst, að þetta
sé samvinnufélag með takmarkaðri ábyrgð. Þetta hentar vel við þau skilyrði, sem
hér eru. Frystihúsið getur skipt við fleiri en þá, sem hafa lagt fram fé til þess að
koma því upp. Minkaræktarmenn í Klepp eru margir og sumir smáir um fram-
leiðslu. Við Klepp-járnbrautarstöð er heilt hverfi af minkabúum. Eigendur eru sumir
hverjir verkamenn. Sú saga er mér sögð, að yfirmaður vegamála á Jaðri sé ergilegur
yfir og telji vegagerðinni töluvert mein, sjúkraforföll vegagerðarmanna reglubundin
og mikil um fengitíma minkanna ár hvert, og mjög ber á því sama um gottímann!

Við Oddur örkum upp á loft. Þar er annað fyrirtæki minkaræktarmanna -
Pelsinq-seniralen, Einnig hér er allt nýtt. Við teljum vonlaust, að minni minkabú
annist pelsun heima hjá sér, segir Oddur, þess vegna verður að koma upp svona
pelsunarstöðvum. Dýrin eru aflífuð heima og látin liggja, un? þau eru stirðnuð og
köld. Svo eru skrokkarntr fluttir til stöðvarinnar. Í sérstökum klefa vinna 4 menn
að því að flá skrokkana, Þeir vinna í ákvæðisvinnu og fá 50 aura fyrir minkinn.
Duglegustu menn flá 200 minka á dag, en ekki skildist mér, að þá væri hugsað um 8
tíma dag. Skrokkunum flegnum er safnað saman og þeir seldir á 10 aura kg til fóður-
mjölsgerðar. Í aðalsalnum vinna ca. 16 stúlkur að því að hreinsa skinnin, Eru notaðar
við þa~ eins konar skrðpunarvélar að nokkru, en að miklu leyti er þetta handvinna
með einfðldum tækjum. Aðalatriðið er að ná fitunni frá holdrosu skinnanna, hún
er sel1 til sápugerðar og þykir mjög góð sápufeiti. Að lokinni hreinsun eru skinnin
dregin á þanir og þeim komið fyrir í þurrkgríndum, er standa í röðum meðfram
öðrum vegg salarins. Í grindunum er blásið lofti inn í skinnbelgina um rífur, sem
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eru á þönunum, verður loftið að vera hæfilega heitt. Loks eru skinnin merkt og hengd
upp til eftirþurrkunar og svo annað tveggja búið um þau til sendingar til Ósló eða
þau afhent eigendum óumbúin, ef þeir æskja þess. Pelsunarstöðin tekur kr. 3.50
fyrir að pelsa karldýr, en kr. 2.50 fyrir kvendýrið, sama gjald, hvort sem það er
eignaraðili í stöðinni eða aðrir, sem pelsað er fyrir.

Þennan dag er ætlunin að anna því að pelsa 800 minka, og það er haldið á spöð-
unum. Klukkan að ganga 12, þegar Oddur ekur mér heim, er enn þá allt í gangi í
stöðinni. Þetta er hviða, ekki nema 4-5 vikur í nóv.-des., og í þessari stöð þarf að
pelsa 20--25 þús. minka.

Á Vigrestað sunnar á Jaðri er annað "pelsingsentral". Þar vinna um 27 manns
að pelsun þessa dagana. Alls er búizt við, að þar verði peJsaðir yfir 20 þús. minkar.
Ekkert er því til fyrirstöðu að flytja dauða og stirðnaða minkana langa leið til
pelsunar, enda er það gert, þar eð minkaeigendur í sveitunum norðan fjarða, um-
hverfis Haugasund, hafa ekki neina pelsunarstöð norður þar.

Ég hef sagt þetta náið frá þessu, fóðurgeymslunum og pelsunarstöðvunum, af
því að ég tel fyrirkomulagið sanna, svo að ekki verður um villzt, að annað tveggja
þarf minkaræktin að vera á stórbúum, sem geta verið sér nóg um tækni og vinnu
alla, einnig við pelsun, eða velja verður hinn kostinn, að minni minkabú - helzt á
takmörkuðu svæði, hafi með sér mikla samvinnu bæði við fóðuröflun, fóðurgeymslu
og við pelsun. Að smærri minkabú pukri hvert í sínu horni við þetta, er aflóga
fyrirkomulag, sem ekki fær staðizt lengur. Með því móti verður skinnaframleiðslan
aldrei í lagi að gæðum og frágangi og framleiðslan of dýr, gefur minkaræktar-
bændunum of lítið í aðra hönd. Það þarf nú orðið mikla þekkingu til þess að stunda
minkarækt. og það þarf æfða menn og konur til þess að pelsa og verka skinnin.
Mér var sagt, að konurnar, sem vinna við pelsunina, væru flestar giftar konur úr
nágrenninu, sem fengjust við þetta ár eftir ár og þætti gott að grípa þannig upp nokkra
peninga skömmu fyrir jólin ár hvert. Þær læra hver af annarri, en kunnáttuverk-
stjóri stjórnar vinnunni og lítur eftir, að rétt og vel sé unnið. Enginn getur flegið
mink fljótt og vel, nema nokkur æfing komi til. Allt er þetta orðið kunnáttu starf.

Salurinn, þar sem pelsunin fer fram og ekki notast til þeirra hluta nema í mesta
lagi tvo mánuði á ári, þótt frágangur skinna til flutnings sé reiknaður með, verður
á öðrum tímum notaður til þess að geyma mjölfóður og "öryggisfóður" ("sik-
ringsfór") fyrir félagsmenn. Minkarnir eru ekki fóðraðir eingöngu á fiski, svo sem
geta má nærri, öryggisfóðrið er mikilvægt, samsett eftir kúnstarinnar reglum, og
í það blandað öllu því, sem vísindalegar tilraunir og rannsóknir hafa leitt í ljós að
dýrin þarfnast til þess að halda heilsu.

Sagnatár var Oddur um fjárhag sinn, það er ekki siður Jaðarbænda að flíka
slíku, en sennilega hefur hann einhvers staðar á milli 4000 og 4500 minkaskinn að
selja árlega. Losa þá brúttótekjur búsins eigi minna en 550-600 þús. Iu. norskar.
Hvað hreinar tekjur verða, skal ósagt látið. Sennilega eru brúttótekjurnar allmiklu
meiri en þetta, þar eð útkoman og skinnagæði hjá Oddi eru fyrir ofan meðallag.")

Fengitími minkanna hér um slóðir er snemma í marz. Meðgöngutíminn er um
1lh mánuður. Yrðlingarnir fæðast því yfirleitt um mánaðamótin apríl-maí, og
hvolparnir eru þá rúmlega 6 mánaða, þegar þeim er lógað og þeir pelsaðir. Kven-
dýrin eru höfð til undaneldis í 3 ár, en karldýr, sem vel reynast, í 4 ár. Kvendýrin
fæða unga í fyrsta sinn, þegar þau eru ársgömul. Með þessu móti fer töluvert af
viðkomunni til viðhalds og endurnýjunar stofninum. Afföllum margs konar verður
einnig að reikna með.

Engar tölur eru til, er geri fært að flokka minkabúin á Rogalandi - og yfirleitt
ekki í Noregi - í stærðarflokka. Einnig er óhægt um við að "finna út" meðalsfærð
minkabúa í landinu. Forstjóri Norges Pelsdyralslag nefnir, að meðalbú sé vart stærra
en að það séu 100 kvendýr á búi.

1) Í ár er bændum við álagningu skatts og útsvars reiknað hvert minka skinn, sem þeir hafa
að selja, á 120 kr.
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Norður-Noregur.
Um Jónsmessuleytið í ár hélt loðdýraræktarfélagið norska - landsfélagið, Norsk

Pelsdyralslag - aðalfund sinn norður í Tromsö. I því sambandi var allmikið rætt um
aðstöðu til minkaeldis í Norður-Noregi. Er margt af því, sem fram hefur komið um
þá hluti, athyglisvert, þegar um er að ræða að efna til minkaeldis á ný á íslandi.

Ekki er það svo að skilja, að minkaeldi sé ókunnur hlutur norður þar. Nord-
Troms pelsdyralslag nær yfir Troms-fylkt og Finnmerkur-fylki. Á svæði þessa fé-
lags var framleiðsla minkaekinna fardagaárið 1951-52 um 5000 skinn. 1956-57 var
framleiðslan orðin 27500 skinn og 1959-60 um 45000 skinn. Hins vegar er talið, að
það, sem til fellst af minkafóðri í fiskiðjustöðvum norður þar, væri nægilegt fóður
handa minkastofni. er gæfi af sér árlega um 140000 skinn. Með auknum fiskiðnaði,
sem búast má við, eykst fóðurframleiðslan, sem getur verið, auðvitað til samræmis
við fiskiðnaðinn. því fer fjarri, að fiskúrgangurinn nýtist nú að fullu heima fyrir,
og ber margt til þess. Minkabú eru ekki alls staðar, þar sem fiskúrgangurinn fellur
til, og erfitt um hirðingu hans og flutning frá einum stað til annars o. s. frv. Afleið-
ingin af þessu er, að mikið er flutt af minkafóðri yfir til Svíþjóðar og Finnlands til
notkunar þar. Hafa menn mikinn hug á því að efla minkaræktina og skipuleggja,
svo að minkafóður. sem til fellur, og minkarækt haldist í hendur. Er hér í rauninni
um nákvæmlega hið sama að ræða eins og blasir við á íslandi. Eigum vér ekki heldur
að nota minkafóðrið heima og framleiða skinnavöru til útflutnings, í stað þess að
selja það til annarra landa, þótt slíkt sé auðvitað góðra gjalda vert hjá því, sem verra
er, að láta fiskúrganginn fara að meira eða minna leyti forgörðum eða að vinna
úr honum fiskimjöl, sem gefur of lítið í aðra hönd sökum óeðlilegrar samkeppni
annarra þj óða, til þess að vinnslan beri sig sæmilega?

Nefnd manna hefur verið skipuð þar á norðurslóðum til þess að leggja á ráðin
um, hvernig hægt sé að efna til og skipuleggja minkarækt með góðum árangri. Það,
sem talið er að hái minkarækt í nyrztu fylkjum Noregs mest, er vöntun á samvinnu
um öflun og nýtingu fóðurs. Er mjög athyglisvert það, sem sagt er um þá hluti.
Stór minkabú, þar sem eru í eldi yfir 1000 dýr eða meira, geta við réttar aðstæður
staðið á eigin fótum við fóðurkaup og geymslu, þau hafa ráð á því að hafa frysti-
geymslur og afla fóðurs með stórum tökum og tryggja þannig reglubundna og
jafna fóðrun, sem er mjög áríðandi.

Smærri minkabú, einstök, eiga oft við mikla erfiðleika að etja um fóðuröflun
og geymslu, betur hentar, að slík bú séu fleiri og nokkuð mörg á takmörkuðu svæði
- í sama byggðarlagi -- og hafi með sér full samtök um fóðuröflun og frystigeymslu,
eða hafi sameiginlegt samband við frystihús. Þannig telja þeir, er að þessum málum
vinna í Norður-Noregi, mjög áríðandi, að ekki sé látið skeika að sköpuðu með það,
hvar og hvernig efnt er til minkaeldis. Hér þarf samtök og skipulag til þess að tryggja
örugga og góða framleiðslu án óþarfa kostnaðar.

Annað atriði, sem mikið er rætt, er þekking og kunnátta. Norðlendingar, eða
réttara sagt forráðamenn þeirra í þessum málum, gera sér ljóst, að án kunnáttu -
mikillar kunnáttu og starfaþekkingar. er voði að efna til minkaeldis í verulegum
mæli. Minkaeldið krefst nákvæmni og þekkingar, þar má ekkert reka á reiðánum.
í þessu sambandi er þess að geta, að mjög er um það rætt að efna til loðdýraeldís
með kennslu sniði við bændaskóla Finnmerkur í Tana, til þess að þar sé hægt að
efna til námskeiða og halda uppi kennslu í öllu, er varðar þessa atvinnugrein.

Ef allt fer að líkum, mun minkaeldi sem atvinnuvegur þróast þannig í beinu og
óbeinu sambandi við fiskveiðar og fiskiðju í Norður-Noregi á næstu árum, að annars
vegar rísa upp stór minkabú í beinu sambandi við fiskiðjuna og í nágrenni fisk-
iðjuveranna og hins vegar smærri minkabú, víðast nokkuð í hverfum, nálægt fiski-
þorpum og fiskiðjuverum, hafandi með sér félagssamtök um fóðurkaup og öflun.
Kemur þar jafnvel til félagsleg "matargerð" fyrir minkabúin, eins konar minka-
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eldhús. Slíkur háttur hefur verið tekinn upp á nokkrum stöðum í Noregi, þar sem þétt-
býlt er að minkabú um, og þykir gefast vel.

Til dæmis um, hvernig hugir manna norður frá stefna um þessa hluti, vil ég
loks geta þess, að rétt í þessu sé ég þess getið í vikublaði frá Bodö, að í ráði sé, að
hið kunna Bjellandfirma í Stavangri hafi í hyggju að byggja stórt frystihús og fisk-
flökunarstöð í Harstad, - skapast þá möguleikar til minkaræktar á staðnum -
bætir blaðið við.

Mér virðist ljóst vera, að um tvennt megum vér á Íslandi líta til þess sama og
gert er í Norður-Noregi varðandi væntanlega mínkarækt: Að staðsetja búin skyn-
samlega með tilliti til fóðuröflunar og að gera oss það fullljóst, að það þarf
kunnáttu til þess að fást við minkaeldi, hennar þarf að afla þegar í upphafi, það
getur orðið of dýrt að læra eingöngu af eigin reynslu.

Svíþjóð.
Eldi loðdýra mun hafa hafizt í Svíþjóð laust fyrir 1920, því að elztu tölur þar

að lútandi, sem ég hef náð í, eru frá 1919, og er þá ekki mikið um að vera. Það
ár eru taldir tveir loðdýraræktarmenn í Svíþjóð, sem ala silfurrefi. Arið 1926 eru
það 20 menn, sem ala silfurrefi, en 5 eru með blárefi. Minkar eru ekki taldir fyrr
en 1928, tveir menn með 28 dýr. Svo færist loðdýraeldi í aukana nokkuð jafnt og
þétt fram til 1940, en þá hrapar það niður, mest vegna stríðsins.

Árið 1939 er tala silfurrefa .
blárefa .
minka .
nutria .
minka komin niður í .
silfurrefa komin niður í .
blárefa komin niður í .
nutria komin niður í .

1943 -

150000
44000

107000 og
13000
56000
64000
26000 og
2500

Árið 1946, bara ári eftir stríðið, er tala minka aftur komin upp í 135000, en hinum
loðdýrunum fjölgar lítið um sinn. Minkaræktin er dreifð um alla Svíþjóð frá suðri
til norðurs, og fer töluvert fyrir henni í nyrztu héruðum landsins. Hið eina fylki
í landinu, sem hefur enga minkarækt, svo að tölur frá greini, er Gotland,

Öflugur félagsskapur stendur að loðdýraræktinni í Svíþjóð - Sveriges Páls-
djursuppfödares Riksförbund. Í síðustu ársskýrslu félagsins eru meðal annars þessar
upplýsingar. - En þrjár síðustu ársskýrslur félagsins fylgja greinargerð þessari.

Tala meðlima 30. júní 1959 1559, en á sama tíma 1960 1621.
Þessir meðlimir greiða félagsgjald af eftirtöldum fjölda loðdýra, en þá eru ekki

talin karldýr, aðeins kvendýrin: 1960: silfurrefir 264, blárefir 2219, minkar 251068,
nutria 111 og Chinchilla 1701. Minkurinn er þannig langsamlega meginatriði allrar
loðdýraræktar í Svíþjóð. Hvað mikið er um minkaeldi utan félagsskaparins, er
óupplýst.

Félagið hefur ráðunauta í þjónustu sinni og gefur út tímarit: Vara pelsdjur.
Árið 1960 eru taldir 7 ráðunautar, er leiðbeina á mismunandi sviðum. Einn þeirra er
um leið ritstjóri tímaritsins, og annar af þessum 7 er í raun og veru ráðunautur við
Statens Veterinármedícinska Anstalten, en er um leið loðdýraræktarfélaginu ráðgjafi
um margt, er við kemur fóðrun og rannsókn fóðurefna. Við Búnaðarháskólann sænska
er unnið að vísindalegum ransóknum varðandi minka eldi og kynbætur. Þannig vinn-
ur hinn frægi próf. Ivar Johansson, sem mér og fleiri íslenzkum búnaðarmönnum
er að góðu kunnur, að kynbótatilraunum með minka. Fjórir aðrar sérfræðingar við
háskólann eru tilnefndir, sem vinna að tilraunum og athugunum á þessu sviði.

Stofnunin Statens Husdjurförsök fæst einnig við tilraunir með minka rækt.
Árið 1959 var auk þessa komið á fót í Svíþjóð stofnun er nefnist: Stiftelsen Sven sk
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Piilsdjursforskning. Að þeirri stofnun standa: Búnaðarháskólinn, Statens Husdjur-
försök og þrjú fiskifélög og síðast, en ekki sízt Loðdýraræktarfélagið sænska.
Stofnun þessi fæst við fóðrunartilraunir með mink, Stofnun þessi varði síðastliðið
ár 45917 s. kr. til fóðrunartilrauna.

Sýningar og leiðbeiningamót - f'áltdagar -- er mikið atriði í starfsemi loðdýra-
ræktarfélagsins sænska, svo sem vænta má. Sýningarnar eru að mestu haldnar á
vegum héraðasambanda loðdýraræktarmanna, en þau standa að landsfélaginu.

Landsfélagið - Riksförbundet - hefur afskipti af fóðurmálum félagsmanna,
þ. e. að tryggja öflun fóðurs handa loðdýrunum. Er það orðið allumfangsmikið mál
og ekki svo einfalt með öllu. Arið 1960 er talið að þurfi um 60000 smálestir af nýjum
fiski og "sláturhúsamat" handa loðdýrunum. Til Norður-Svíþjóðar er flutt mikið af
nýjum fiskúrgangi frá Norður-Noregi. Rætt er um að nota ódýrt fiskirnjöl frá Perú.
Undanrennuduft er eitt af því, sem notað er til fóðurs.

Landsfélagið stendur að Piilscentralen, þar er skinn unum safnað saman og
þau síðan boðin fram til sölu hjá AIR Nordiska Skituuniktioner, Sérstök skinna-
nefnd frá Landsfélaginu hefur hönd í bagga við flokkun skinnanna og fylgist með
sölunni.

Síðasta fardagaár - landsfélagið miðar skýrslur sínar við fardagaárið -- voru
á vegum AIB Nordiska Skinnauktioner boðin fram til sölu 637352 minkaskinn, en
árið áður 541216 skinn, þar að auki 5582 refaskinn síðastliðið ár og 4697 árið áður.
Nýjung á síðastliðnu fardagaári er það talið, að boðin voru til sölu á uppboðum
þessa sölufélags 1300 gærur - Swedish lamb - sem seldust á tiltölulega háu verði,
miðað við takmörkuð gæði. Meðalverð á minka skinnum seldum síðastliðið ár á
vegum sölufélags þessa kemur ekki beinlínis í ljós í skýrslum þeim, sem ég hef
aðgang að. Sagt er, að til og með á janúaruppboði hafi um 80% af "vetrarvörunni"
verið selt fyrir meðalverð, er nam 92 s. kr. fyrir skinnið.

Loks fer hér á eftir skýrsla um útflutning minkaskinna frá Svíþjóð 1958 og
1959. Hefur sendiráð Íslands í Stokkhólmi sýnt mér þá vinsemd að útvega tölur
þessar eftir tilvísun minni.

Þess skal getið, að árið 1958 er eitthvað af refaskinnum innifalið í tölunum,
en þó er talið, að minka skinnin séu um 99% af magninu. Sundurliðunin 1959 nær
hins vegar eingöngu til minkaskinna,

Eins og tölur þessar sýna, hafa Svíar árið 1959 flutt út minka skinn fyrir s. kr.
79256000 - fyrir yfir 79 millj. sænskra króna, sem er jafnvirði 590 millj. ísl. króna.

Vafalaust má bæta við tölur þessar nokkurri notkun minkaskinna innanlands
í Svíþjóð, sennilega svo að nemur milljónum sænskra króna, en ekki eru tölur
fyrir hendi, er sýna það, hve miklu slik notkun nemur.

Skýrslan sýnir á fróðlegan hátt, hverjir kaupa minka skinnin sænsku. Banda-
ríkin eru þar efst á blaði, langefst, kaupa fyrir yfir 53 millj. s. kr. Svo koma Vestur-
Þýzkaland og Bretland með svipað magn, o. s. frv., eins og tölurnar sýna.

Árið 1947 kom út mikil bók á sænsku um loðdýraeldi - Piilsdjurskötsel.
Útgefandinn var Sveriges Pálsdjursuppfödares Riksförbund. Bókin er 400 blaðsíður
og höfundar fleiri en einn. Ekki er mér kunnugt, hvort bók þessi hefur komið út síðar
í nýrri útgáfu, en hún er ágæt handbók, jafnvel þótt svo gömul sé, að um útgáfuna
frá 1947 sé að ræða, en auðvitað hefur margt nýtt komið til síðar.

Útflutningur minkaskinna frá Svíþjóð árin 1958 og 1959.

Noregur .
Danmörk .
Vestur-Þýzkaland .
Holland .
Belgía og Luxenburg .

Tonn
1958 1959

o
1 0
8 8
o 0
o 0

Fjöldi skinna
1959
394

5876
93558

649
1338

620
8350

55
402

Verð i 1000 kr.
1958 1959

46
599

9020
49

140
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Stóra-Bretland .
Frakkland .
Portúgal .
ítalía .
Sviss .
Austurríki .
Líbanon .
Kanada .
Bandaríkin .
Önnur lönd .

Tonn
1958 1959
13 8
1 1
o
3 4
1 0
o 0
o 0o 0

51 54
o

Fjöldi skinna
1959

90339
10700

36236
4464
1653
126

8168
638122

Verð i 1000 kr.
1958 1959

11782 8771
646 1320
63

2460
775
246
35

326
46824

23

4744
420
144
12

755
53228

Samtals 78 7925678 891647 72626

Danmörk.
Danir leggja mikla stund á minkaeldi og leggja alla alúð við, neyta allra ráða,

sem hin þróaða búfræði þeirra og búvísindastarfsemi má veita. Er að því mikill
styrkur.

Árið 1955 er talið að ársframleiðsla minkaskinna í Danmörku nemi um 400000
skinnum. Að baki þessarar miklu framleiðslu liggur að sjálfsögðu mikil og nokkuð
jöfn þróun.

Arið 1932 er talið, að ekki séu nema 44 minkar í eldi í Danmörku og viðkoman
120 hvolpar. 1942 eru minkabúin um 800, fullorðin dýr í eldi um 9000 og viðkoman
um 25000 hvolpar. Árið 1954 eru tilsvarandi tölur 1400 bú, 125346 dýr í eldi og
326617 hvolpar.

Áætlaðar tölur 1955 voru 1600 minkabú, 130088 fullorðin dýr og um 400000
hvolpar.

Árið 1952 var tala og stærð minkabúanna þannig, að fremur lítil hú voru lang-
samlega í meiri hluta. Af 1198 búum voru 225 bú með 1-50 dýr að meðaltali, 223
bú með 51-100 dýr, 178 bú með 101-150 dýr, 118 bú með 151-200 dýr, 150 hú með
201-300 dýr, 83 bú með 301-400 dýr, 56 hú með 401--500 dýr, 68 bú með 501-700
dýr, 36 bú með 701-1000 dýr, 41 bú með 1001--2000 dýr, og loks voru 10 hú með
meira en 2000 dýr í eldi.

ÞÓ að smábúin séu þannig í fleirtölu, vega stóru búin meira í framleiðslunni,
og þau munu fremur hafa sótt á hin síðustu ár.

Félag loðdýraræktarmanna - Dansk Pelsdyravlerforening - gefur út blaðið
Dansk Pelsdyravl. í auglýsingablaði, ekki alveg nýju, segir félagið meðal annars, að
Danir flytji út grávöru fyrir yfir 80 millj. króna (danskra) og að aðallinn af því sé
um 800000 minkaskinn. Enn fremur segir þar, að loðdýraræktarmenn noti fisk og
fiskúrgang fyrir um 50 millj. kr. á ári. Þessi 800 þús. skinn segja þeir að komi frá
yfir 3000 minkabúum dreifðum um land allt.

Að Dansk Pelsdyravlerforening standa 5 héraðasambönd loðdýraræktarmanna
skipuð eftir landshlutum í Danmörku. Danske Pels Auktíoner eru fyrirtæki félagsins
til þess að annast sölu grávörunnar.

Samkvæmt dönskum verzlunarskýrslum nam útflutningur minkaskinna frá Dan-
mörku, talið í dönskum krónum:

1957 .
1958 .
1959 .
1960 .

55.7 millj.
67.5
75.5 --

100

króna

og áætlað

Lönd þau, sem minka skinn eru flutt til á þessum árum, eru: Vestur-Þýzkaland,
Bretland, Bandaríkin, Noregur, Svíþjóð, Sviss, Austurríki, Kanada, Ítalía, Ástralía,
Portúgal, Belgía og Luxemburg.
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Að sjálfsögðu er innalandsnotkun loðskinna töluverð í Danmörku.
Danir hafa sett reglur um innflutning og umhirðu loðdýra, að því er varðar að

tryggja, að dýr sleppi ekki úr haldi. Eru þær nokkuð nákvæmar og ákveðnar, svo
að telja verður til nokkurrar fyrirmyndar. Fylgja þær hér með sem framhald þessara
fábrotnu upplýsinga um minkaeldi í Danmörku. - Eigi alls fyrir löngu var í Morg-
unblaðinu viðamikil og upplýsandi grein um þessa hluti, geri ég því ráð fyrir, að
áhugamönnum heima sé nokkuð kunnugt, hverju fram fer um loðdýraeldi í Dan-
mörku.

Greinagóð bók er til á dönsku um minkaeldi, HAndbog i Minkauí, eftir Alf
Lund ráðunaut. Bókin, sem er 224 bls., er gefin út 1955. Lund mun vera ráðunautur
hjá Dansk Pelsdyravlerforening. Bók þessi er notuð hér í Noregi. því að Norðmenn
munu ekki eiga neina bók um þetta efni jafngóða. Ekki er mér kunnugt, hvort ný
útgáfa hefur komið út eftir 1955, en ég hygg, að svo sé ekki.

Upplýst er, að verð á minkaskinnum. seldum á uppboðum Danske Pels Auktioner
söluárið 1959-60, hafi verið í dönskum krónum, meðalverð allrar sölu:

Standard kr. 113.00
Pastel 125.00
Topas 133.00
Silverblu 103.00
Safir 123.00
Hvít 136.00

Danir telja, að eigi sé góð útkoma um viðkomu og uppeldi, ef ekki koma 3.5-4
hvolpar eftir hvert kvendýr, sem í eldi er.

Nokkrar ábendingar til tillögur.
Í frumvarpi Einars Sigurðssonar, Nr. 38. Frumvarp tillaga um breyting á lögum

nr. 328, marz 1951, um loðdýrarækt, er gert ráð fyrir að fella úr gildi þær málsgreinar
laganna frá 1951, þar sem bannað er að reisa minkabú, og afnám minkarækar ákveðið.
Þetta er, ef að lögum verður, nægilegt til þess, að heimilt sé aftur að stunda minka-
eldi á Íslandi. En þó tel ég þetta ekki fullnægjandi. Enginn minkastofn er til í land-
inu, svo sem að líkum lætur. Nýjan stofn þarf að flytja inn, og um allan innflutn-
ing búfjár - minka verður að telja til búfjár í þessu sambandi -- gilda lög um inn-
flutning búfjár, nr. 15 frá 8. marz 1948.

Ákvæði laganna frá 8. marz 1948 munu - um sum ákvæði -- reynast óhentug,
CI' til þess kemur að flytja inn stofn minka, sennilega allmörg dýr og oftar en einu
sinni, og efni til minkaræktar.

Í lögunum segir, að landbúnaðarráðherra geti vikið frá banni gegn því að flytja
inn "hvers konar dýr, tamin og villt". En öll frávik frá banninu eru háð ýmsum
skilyrðum, svo sem eðlilegt er. Eitt ákvæðið er, að ríkið greiði allan kostnað við
kaup og innflutning búfjárins og að hið innflutta búfé sé eign ríkisins. Gildi lög þessi
um innflutning loðdýra - sem vart þarf að efa - gildir að sjálfsögðu einnig þetta
ákvæði um ríkiseign og kostnað við innflutning loðdýra. Þetta tel ég ekki
heppilegt né nauðsyn og tel hæpið, að Alþingi hafi áhuga á því, að ríkissjóður fari
að standa straum af innflutningi minka. - í lok 6. greinar laganna eru þó ákvæði,
sem gera mögulegan innflutning hunda, refa og annarra ræktaðra rándýra. Hefur
það ákvæði oft verið notað við innflutning hunda, en eigi fæ ég séð, að það sé lög-
unum samkvæmt að leyfa einstaklingum slíkan innflutning, þótt gert hafi það verið.
Virðist það beinlínis stangast við önnur ákvæði laganna.

Að þessu athuguðu tel ég, að nauðsyn beri til og hreinlegra sé að bæta glöggu
ákvæði við lög nr. 15 frá 8. marz 1948, um innflutning búfjár, - um það, hversu
skuli með fara við væntanlegan innflutning minka. Ákvæði laganna tel ég of los-
aralegl eins og þau eru varðandi "hunda, refi og önnur rándýr", enda kunnugt, að
innflutningur hunda t. d. hefur átt sér stað á heldur losaralegan hátt, stundum, á
undanförnum árum.
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Hér að framan hef ég vakið athygli á því, að það þarf mikla og góða þekkingu
á minkaeldi, til þess að vel fari framkvæmdir á því sviði. Það er því ótvíræð Þörf
upplýsinga og leiðbeininga og það án tafar, þegar tekið er til við minka-innflutning
og eldi.

Í lögum um loðdýrarækt frá 1951 er gert ráð fyrir, að Búnaðarfélag Íslands hafi
í þjónustu sinni loðdýraræktarráðunaut. Nú er engum slíkum til að dreifa, - ég
minnist ekki á hið fáránlega fyrirkomulag með veiðimálastjóra samkvæmt lögum
um eyðingu refa og minnka, er samþykkt voru á Alþingi 28. maí 1957.

Margt mælir með því, að leiðbeiningar og eftirlit varðandi minkaeldi séu í hönd-
um B. Í., þótt því sé ekki að leyna, að mestar líkur benda til þess, að væntanleg
minkarækt verði lítt á vegum bænda sem grein búskapar. Sennilega er ekki nú sem
stendur völ á neinum manni íslenzkum, sem er fær um að standa fyrir innflutningi
minka og annast nauðsynlegar leiðbeiningar um minkaeldi. Auðvelt er að senda mann
út að kynna sér slíkt, munu menn segja. En ég segi annað, hér nægir ekki að reka
nefið í hlutina og "kynna sér" minkaeldi 2-3 mánuði, hér þarf mikla reynslu og
örugga þekkingu, ef vel á að fara. Fæ ég eigi betur séð en að fulla nauðsyn beri til og
sjálfsagt sé að ráða norskan, danskan eða sænskan minkaræktarráðunaut til hjálpar
1-2 fyrstu árin, valinn mann, reyndan og ráðsnjallan. Ekki mun vandalaust að ná
Í slíkan mann, en samt ætti það að takast.

Setja verður sérstaka reglugerð um innflutning minka og eldi. Í reglugerðinni
verða að vera ákvæði um gerð minkahúsa og öryggi gegn því, að dýr sleppi úr
haldi. Þrátt fyrir það, hve villiminkurinn veður uppi, og þótt vonlaust sé um að út-
rýma honum, verður að gera allt, sem skynsamlega er hægt, til þess að það komi
ekki fyrir nema sem einstæð óhöpp eða beinlínis misindisverk, að minkar sleppi
úr haldi.

Vel tel ég koma til greina að efna þegar frá upphafi til kennslu nokkurrar í
hirðingu minka og eldi. Mætti leysa það mál á þann hátt, að við bændaskólann á
Hvanneyri yrði komið upp litlu minkabúi - eins konar kennslubúi - og fenginn til
maður sem kennari við skólann til þess að annast búið og kennsluna. Slíkt bú á
ekki að stærð né rekstri að vera til þess að gefa arð, það er ekkert meginatriði. Fleira
væri rétt að hafa undir í sama takinu. Það er kominn tími til þess og meira en það,
að þeirri hneisu sé af létt, að við hvorugan bændaskólann er hægt að læra neitt að
gagni um hinn minni búfénað, svo sem alifuglarækt, svínarækt og loðdýrarækt, af
því að skólarnir eru ekki þannig úr garði gerðir með byggingar, búrekstur né
kennslukrafta, að slíkt komi til greina. Hið tvennt fyrrnefnda hefur átt fullan rétt
á sér, en hefur verið vanrækt hrapallega, nú getur loðdýraræktin - fyrst og fremst
minkaræktin bætzt við. Það er kominn tími til að víkja frá þeirri villu að fást við
það eitt á bændaskólunum - kennslustofnunum bændanna=- sem gefur mestan
arð, oft í beinni samkeppni við bændur, á þeim stað og í því héraði, þar sem skól-
arnir starfa. Það er alveg eins og gengið sé út frá því sem gefnu, að nemendur, sem
mennta st á hændaskólunum, eigi allir fyrir höndum að búa við sömu skilyrði eins
og eru á Hólum og Hvanneyri að náminu loknu, - og jafnvel eins stórum búum
eins og þar er búið.

A Hvanneyri væri kennslubú í minkarækt heldur vel sett, þar væri hægt að sjá
búinu fyrir reglubundnum aðdráttum minkafóðurs - fiskfóðurs - frá Akranesi,
en einmitt í nágrenni Akraness má ætla að rísi upp minkarækt svo að um muni,
mikil og góð aðstaða er til þess þar.

Sérfræðilega hluti, eins og val dýra um gerð og heilbrigði, ræði ég ekki. Um
mörg afbrigði minka er nú að velja, og stöðugt koma fram ný afbrigði. Þetta verður
verk sérfræðinga og sennilega nauðsyn að hafa við það erlendan sérfræðing, sem
til þess yrði fenginn, - og svo helzt, að sá hinn sami yrði svo ráðunautur og fræðari
heima að minnsta kosti 1-2 ár, svo sem ég nefndi hér að framan. Mér er ljóst, að
dýr af góðum stofnum og sérafbrigðum liggja ekki á lausu hér í Noregi og heldur
illa séð, er minkabændur selja slík dýr til útflutnings, en allt slíkt vinnst, ef með
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ráði er farið og því opinbera ekki blandað í málið að óþörfu. Kvíði ég engu um
þetta. Það er hægt að fá góð dýr, ef ekki er horft í aurana, og að lokum skiptir litlu
máli, þótt fáein úrvalsdýr séu keypt nokkuð háu verði. Þannig lít ég á málið. Veður-
farslega hygg ég bezt að fá stofn frá Noregi, fremur en Danmörku, þótt eigi sé vafi
á, að Danir eiga ágæta stofna.

Tekið saman í nóvember 1960.

Árni G. Eylands.
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