
Ed. 287. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 38 18. júní 1937, um loðdýrarækt og loðdýralánadeild, og
lögum nr. 94 14. maí 1940, mn breyting á þeim lögum.

(Lagt fyrir Alþingi á 63. löggjafarþingi, 1944.)

1. gr ..
Í stað 1. gr. laga nr. 94 1940 komi ný grein, svo hljóðandi:
4. gr. laga nr. 38 1937 orðist svo:
Hreppur hver eða bæjarfélag er sérstakt leyfisumdæmi samkvæmt lögum þess-

um. Hafa hreppstjórar í hreppum og lögreglustjórar í kaupstöðum eftirlit með því,
að hlýtt sé lögum þessum og reglugerð mn framkvæmd þeirra, hver í sínu um-
dæmi. Hafi þeir sjálfir loðdýrarækt eða loðdýraeldi, skipar hlutaðeigandi hrepps-
nefnd eða bæjarstjórn annan mann til eftirlits með því. Svo getur og ráðherra, að
fengnum tillögum loðdýraræktarráðunautar, skipað sérstaka menn til eftirlits.

2. gr.
1. mgr. 2. gr. laga nr. 94 1940 (fl. gr. 'Iaga nr. 38 1.937) orðist svo:
Leyfi til loðdýraræktar skal gefa á þar til gerð eyðublöð, er landbúnaðarráðu-

neytið gefur út í samráði við Búnaðarfélag íslands.

3. gr.
Við 4. gr. laga nr. 94 1940 bætast tvær nýjar málsgr., og orðast þá greinin

þannig:
7. gr. laganna orðist svo:
ön loðdýr skulu flutt á milli garða í öruggu húri. Ef loðdýrin eru geymd í

aðhaldi, er skylt að flytja þau í örugga vörzln (sbr. 5. gr.) eða lóga þeim, hvenær
sem hætta þykir á, að dómi hreppstjóra eða lögreglustjóra, að þau kunni að sleppa
úr aðhaldi, svo sem ~gna ísalaga.

Vanræki sá, er leyfi hefur fengið til loðdýraræktar, að hafa vörzlu loðdýra
nægilega trygga og lögum samkvæma, þrátt fyrir áminningar eftirlitsmanns, getur
hreppsnefnd eða bæjarstjórn, að fengnu samþykki loðdýraræktarráðunautar, fyrir-
varalaust afturkallað hið áður veitta leyfi til loðdýraræktar og krafizt þess, að
dýrunum verði strax lógað.

Loðdýraeigandi, sem uppvís verður að illri og ómannúðlegri meðferð á loð-
dýrum sínum, skal missa leyfi sitt til loðdýraræktar á sama hátt og segir í 2. mgr.



4. gr.
í stað 7. gr. laga nr. 94 1940 komi ný grein, svo hljóðandi:
11. gr. laga nr. 38 1937 orðist svo:
Búnaðarfélag íslands skal hafa í þjónustu sinni ráðunaut með sérþekkingu í

loðdýrarækt, er hafi umsjón með því, að lögum þessum og reglugerð um fram-
kvæmd þeirra sé hlýtt.

5. gr.
12. gr. laga nr. 38 1937 orðist svo:
Loðdýraræktarráðunauturinn hefur með höndum, án endurgjalds frá loðdýra-

eigendum, almenna fræðslu- og leiðbeiningarstarfsemi i loðdýrarækt, bæði munn-
lega og Í rituðu máli; svo skal hann og, Í samráði við stjórn Loðdýraræktarfélags
Íslands, mæta á fundum hennar og á fundum félagsdeilda Loðdýraræktarfélags Ís-
lands, þegar þær óska þess og ráðunauturinn fær komið því við.

Ráðunauturinn skal enn fremur vera dómari á loðdýrasýningum, eftir því sem
við verður komið, og hafa yfirumsjón með merkingu loðdýra og með ættbókar-
færslu.

Ráðunauturinn hefur á hendi yfirumsjón með veiðum á villiminkum.

6. gr.
Á eftir 9. gr. laga nr. 94 1940 komi ný grein, svo hljóðandi:
Landbúnaðarráðherra er heimilt að láta flytja inn loðdýr og reka loðdýrabú

á kostnað ríkisins til þess að ala upp fyrsta flokks loðdýr, sem síðan megi selja
Ioðdýraeigendum til undaneldis. Ráðunauturinn í loðdýrarækt hefur yfirumsjón
með þessum framkvæmdum.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

8. gr.
Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt megin-

máli laga nr. 94 14. maí 1940 inn í lög nr. 38 13. júní 1937 og gefa þau út svo breytt.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Á síðasta Alþingi var frumvarpi til laga um bann gegn minkaeldi o. fl. vikið frá

umræðu í neðri deild með rökstuddri dagskrá, sem prentuð er á þingskjali nr. 116.
Samkvæmt þessu hefur ráðuneytið samið frumvarp það um þetta efni, sem

prentað er hér að framan.
Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:

Um 1., 2. og 4. gr.
Þessar greinar fela í sér þá hreytingu, að Búnaðarfélagi íslands er falin umsjón

með framkvæmd loðdýraræktarlaganna, og ræður það loðdýraræktarráðunautinn.
Nú er hann skipaður af landbúnaðarráðuneytinu. Búnaðarfélag íslands hefur UIl1-

sjón með öllum greinum landbúnaðarins nema loðdýraræktinni, og verður ekki séð,
að ástæða sé til þess, að önnur regla skuli gilda um loðdýraræktina en aðrar greinar
landbúnaðarins.

Síðasti hluti 1. greinar miðar að því að tryggja sem bezt, að loðdýr sleppi ekki úr
vörzlu, þannig að landbúnaðarráðherra geti, að fengnum tillögum loðdýraræktarráðu-
nautar, sett sérstaklega valda menn til eftirlits með öruggum útbúnaði loðdýragarða,
ef það kæmi í ljós, að eftirlitið reyndist ófullnægjandi öðruvísi á einstökum stöðum.

) annan stað mætti hugsa sér, að sérstakur maður ferðaðist um landið einu sinni eða
tvisvar á ári til athugunar ii öryggi minkabúanna. Slíkt ferðalag mundi þó reynast
mjög dýrt, ef hann ætti að koma it öll minkabú landsins, og auk þess mundi það



ekki tryggja verulega betur löglegan frágang loðdýragarða en eftirlit valinna manna,
búsettra í þeim héruðum, þar sem loðdýragarðarnir eru.

Um 3. gr.
Grein þessi felur í sér ströng refsiákvæði gagnvart þeim loðadýraeiganda, sem

ekki lætur sér annt um að hafa öryggisútbúnað á loðdýragarði sínum ávallt í sem
beztu lagi og lögum samkvæmari.

Einnig er tekin til greina vond meðferð á loðdýrum. Auk þeirrar vanvirðu, sem
er að slíku háttalagi hjá loðdýraeiganda, má segja, að maður, sem fer illa með loð-
dýr sín, geti ekki hagnazt á rekstrinum og eigi því ekki heima innan þessarar at-
vinnugreinar.

Í sambandi við 2. tölulið téðrar dagskrár skal þess getið um merkingu á minkum,
að aðferð til þess að merkja þessi dýr eigandamerki er óþekkt erlendis, og hefur þó
talsvert verið skrifað þar um það mál. Hér á landi hefur verið stungið upp á þVÍ að
skera burtu fremstu kjúku á fleiri eða færri tám á minkunum, Þetta er mjög harð-
ýðgisleg meðferð og óreynt, hvaða áhrif hún hefði á þroska dýranna eða hvort þau
mundu öll lifa hana af. Búast mætti við, að hún þætti erlendis setja nokkurn blett á
mannúð þjóðarinnar. Hér fyrir utan er þess að gæta, að merkingin verður aðeins eig-
andamerking, en aðgreinir ekki hið merkta dýr frá öðrum minkum Í sama búi. Selji
minkaeigandi, sem þannig hefur merkt minka sína, dýr til annarra minkabúa og sleppi
þessi dýr Þ a l' út, þá mundi hinn upprunalegi eigandi minkanna vera undirorpinn
sektum, þar eð dýrin væru með eigandamerki hans.

Frekari sektir en um getur í 6. gr. laga nr. 94 1940 eru ekki ákveðnar hér. Þar
sem slíkum örðugleikum er bundið að merkja minka sem að ofan greinir, mundu
það vera refaeigendur, sem aðallega hlytu þær sektir, en þess er að gæta, að silfur-
refir þeir, sem sloppið hafa úr haldi, hafa aldrei gert neitt teljandi tjón, svo vitað sé,
og ávallt náðst fyrr eða siðar dauðir eða lifandi. Um blárefi og hvítrefi er það að
segja, að sams konar dýr og í búruni finnast eru villt um allt land, og er það ekki
venja erlendis að beita sektarákvæðum fyrir að missa dýr úr haldi, þegar sama teg-
und dýra er fyrir villt í landinu. Það að tapa dýrinu látin vera nægileg fjárútlát.

Um 5. gr.
Hér er ætl azt til, að loðdýraræktarráðunautur kynni sér jafnóðum erlendar fram-

farir og nýjungar í loðdýrarækt og birti stöðugt fræðandi greinar hér að lútandi á
prenti. Loðdýraræktin er vandasamasta atvinnugrein alidýraræktarinnar. Hún er til-
tölulega ung og í allmikilli framþróun. Hér á landi hafa loðdýraeigendur enn þá enga
handbók til þess að styðjast við í atvinnugrein sinni, og nærri ekkert er birt af rök-
studdum greinum um loðdýrarækt. Til þess að loðdýraræktarmenn geti fylgzt með í
samkeppninni á heimsmarkaðinum, er hin mesta nauðsyn á, að breyting verði á þessu.
Ferðalög til þess að eiga munnlegt samtal við loðdýraeigendur hafa hins vegar ekki
þótt bera tilætlaðan árangur sem fræðslustarfsemi.

Um veiðar á villiminkum er ástæða til þess að ætla, að með því að nota áhöld og
veiðiaðferðir, sem erlendir atvinnuveiðimenn nota við minkaveiðar, og jafnvel fá
einn slíkan mann, ef tækifæri gefst, til þess að kenna minkaveiðar, megi ekki aðeins
halda villímínkum í skefjum hér á landi, heldur jafnvel fækka þeim að mun. Er
athugandi í þessu sambandi, að enn þá hefur engin vissa fengizt fyrir því, að villi-
minkar geti yfirleitt lifað yfir veturinn á Norðurlandi sökum fæðuskorts, eftir að
ár og vötn frjósa þar. Þykir rétt, að ráðunauturinn í loðdýrarækt kynni sér, hvernig
villiminkar verða auðveldast veiddir, og láti Í té, auk leiðbeininga, áhöld til veiðanna,
eftir því sem ástæða þykir til.

Um 6. gr.
Loðdýraræktin og þá sérstaklega minkaræktin þykir ekki hafa eins góð undan-

eldisdýr og æskilegt væri. Þegar líður frá ófriðar lokum, lækkar að vísu framleiðslu-



kostnaður, en þá mun jafnframt framboð á refa- og minka skinnum fara vaxandi á
heimsmarkaðinum og verð skinnanna samtímis lækkandi. Til þess að vinna á móti
lækkandi afurðaverði og geta staðizt samkeppnina á heimsmarkaðinum er, auk meiri
fræðslustarfsemi, nauðsynlegt, að fyrsta flokks loðdýr nái almennri útbreiðslu, og
gæti því verið æskilegt, að ríkið ætti hóp beztu tegundar af loðdýrum, til þess að selja
frá þeim undaneldisdýr, ef nægilega ör útbreiðsla fyrsta flokks dýra virtist, við
nánari athugun, ekki geta farið fram á annan auðveldari og jafntryggan hátt.


