
Nd. 373. Nefndarálit
um frv. til 1. um bann gegn minkaeldi o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur á mörgum fundum athugað þetta frumvarp og sent það eftir-
töldum aðilum til umsagnar: Loðdýraræktarfélagi Íslands, loðdýraræktarráðunaut,
tilraunaráði búfjárræktar og Búnaðarfélagi Íslands. Þrír hinna fyrst töldu aðila
mæltu gegn frumvarpinu, en meiri hluti stjórnar Búnaðarfélagsins mælti með, að
frumvarpið yrði samþykkt.

Landbúnaðarnefnd er á sömu skoðun og flutningsmenn frv. um það, að villi-
minkur sé hinn mesti vágestur og geti valdið margháttuðu tjóni, þar sem hann nær
að breiðast út. Þótt nefndin hins vegar telji sumar staðhæfingar í greinargerð fyrir
frumvarpinu um tjón af völdum villiminka vera hæpnar, þá er þó hin mesta nauð-
syn að hefja öfluga útrýmingarherferð alls staðar þar, sem þeirra verður vart.
Nefndin telur því, að meginatriði þessa máls sé, að sett verði ákveðin fyrirmæli um
útrýmingu villiminka og þeim fyrirmælum verði framfylgt, eftir því sem unnt er.

Sú tegund minka, sem í fyrstu var flutt til landsins, er nú hvergi til í haldi, þar
sem nýjar og arðsamari tegundir hafa komið í hennar stað. Loðdýraræktarráðunaut-
urinn telur, að um 600 villiminkar. sem veiddir hafa verið og rannsakaðir undan-
farin ár, séu allir, ef til vill að einum undanskildum, af þeirri tegund minka, sem
fyrst var flutt inn, en hinna síðar innfluttu tegunda hafi ekki orðið vart sem villi-
minka. Þessi athugun styrkir mjög þá skoðun, að hin síðustu ár hafi fáir eða engir
minkar sloppið úr búrum, enda hefur mjög verið hert á öllum öryggisákvæðum varð-
andi útbúnað minkabúra.

Síðasta Alþingi samþykkti lög um breyting á lögum um loðdýrarækt. Þar er
mjög hert á öllu eftirliti með loðdýrum í haldi og útbúnaði loðdýrabúra. Verði
þeim fyrirmælum framfylgt eins og Alþingi ætlast til, má fullyrða, að mjög aukið
öryggi fáist fyrir því, að minkar og önnur loðdýr sleppi ekki úr haldi. Reynsla
um það liggur þó ekki enn fyrir.

Vegna þess, sem hér hefur verið fram tekið, getur landbúnaðarnefnd ekki
fallizt á, að minkaeldi verði algerlega bannað. Nefndin væntir þess, að þær ráð-
stafanir, sem gerðar hafa verið, nægi til þess að hindra, að slík mistök sem urðu
í fyrstu um vörzlu minkanna endurtakist.

Breytingartillögur nefndarinnar stefna að því að gera þau ákvæði frumvarps-
ins, sem fjalla um útrýmingu villiminka, skýrari og ákveðnari. Er svo til ætlazt, að
loðdýraræktarráðunauturinn hafi yfirstjórn útrýmingar villiminka með höndum
fyrir hönd ráðuneytisins. Starfi hann að þessu með hreppsnefndum. Þá leggur
nefndin til, að verðlaun fyrir veidda villiminka verði hækkuð í 60 krónur. Að
öðru leyti er ákveðið, að í reglugerð verði sett nánari fyrirmæli um allt, er út-
rýmingu villiminka snertir.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingar-
tillögum, sem hún flytur á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 20. febr. 1948.
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