
Nd. 521. Nefndarálit [47. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 112 30. sept. 1947,um loðdýrarækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Tvö frumvörp um loðdýrarækt og loðdýraeldi hafa verið borin fram á þessu
alþingi, annað í efri deild af ríkisstjórninni, en hitt í neðri deild af Jörundi Brynj-
ólfssyni, 1. þm. Árn., og Pétrí Ottesen, þm. Borgf. því frumvarpi var vísað til land-
búnaðarnefndar Nd. á öndverðu þingi. Nefndin ræddi það frv. þá þegar, en varð
ásátt um að fresta afgreiðslu þess þar til úrslit fengjust um afgreiðslu stjórnarfrv.
í efri deild, þar sem óeðlilegt væri að hafa tvö frumvörp um sama mál til meðferðar
í þinginu á sama tíma, þar sem annað gerði ráð fyrir að leyfa minkaeldi. en hitt að
banna það. Virtist henni eðlilegast, að ágreiningsmál þetta yrði útkljáð í þinginu í
sambandi við meðferð þess á öðru frumvarpinu - og valdi til þess frv. ríkisstjórnar-
innar, með því líka að það fjallaði um fleiri atriði þessa máls en aðeins hvort
banna eða leyfa skyldi minkaeldi.

Nú hefur nefndin tekið mál þetta allt til fullnaðarmeðferðar, eftir að frv. efri
deildar hafði verið til hennar vísað, og lagt það til grundvallar fyrir afgreiðslu
málsins. Ekki varð nefndin þó sammála um afgreiðslu þess, og greinir hana á í
veigamiklum atriðum, sem sé um hvort leyft skuli áfram minkaeldi eða eigi. Meiri
hl. n., þeir Jón Sigurðsson, Jón Pálmason og Bjarni Ásgeirsson, telur ekki rök fyrir
þvi, að hættan af útbreiðslu villiminka stafi af minkaeldinu og minkabúunum með
þeim varúðarráðstöfunum, er nú eru þar lögboðnar og viðhafðar, og beri því að leggja
höfuðáherzluna á baráttuna við minkapláguna með ráðstöfunum til útrýmingar villi-
minkum, en telur skaðlaust að leyfa a. m. k. enn um sinn, að minkar séu aldir í
öruggum búrum undir ströngu opinberu eftirliti. - Minni hl. nefndarinnar, þeir
Ásgeir Bjarnason og Ásmundur Sigurðsson, er sammála meiri hl. um það, að nauð-
syn sé róttækra ráðstafana til útrýmingar villiminkunum, en þeir telja, að öruggara
og áhrifameira muni vera að banna jafnframt allt minkaeldi og lóga dýrunum. -
Þess má geta, að nefndin reyndi að afla sér upplýsinga nm, hve mikið fé væri nú
bundið í starfsemi þessari og fékk fyrir íhlutan landbúnaðarráðuneytisins um það
skýrslu og áætlun frá loðdýraræktarráðunautinum, og eru þær prentaðar hér á eftir
nefndarálitinu.
Í samræmi við þá afstöðu nefndarhlutans til máls þessa, sem að framan er

greind, bera þeir fram sérstakar breytingartillögur hvor fyrir sig varðandi ágrein-
ingsatriði málsins, þ. e. bann við minkaeldi.

Efri deild hafði samþykkt breytingu við stjórnarfrv., þar sem minkaeldi var
bannað með öllu að 5 árum liðnum og mjög takmarkað allt það tímabil. Nefndin
getur ekki fallizt á þetta fyrirkomulag og telur hreinlegra, að ákveðið sé annað-
hvort skilyrðislaust leyfi eða bann. Meiri hl. leggur því til, að þetta ákvæði sé niður
fellt og málinu breytt hvað þetta áhrærir í sitt fyrra horf og ber fram um það brtt.
á þskj. 522.

Minni hl. hins vegar vill breyta ákvæði þessu í algert bann við minka eldi eftir
1. jan. 1952og ber fram um það brtt. á þskj. 523.

Að síðustu ber svo nefndin sameiginlega fram brtt. á þskj. 524 um sérstakar
ráðstafanir til útrýmingar villiminki, er ganga i svipaða átt og tillögur .JörB og PO
um sama efni - og stendur einhuga að þeim.

Minni hl. óskar að taka fram, að ef till. hans um algert bann við minkaeldi
verði felldar, þá muni hann heldur kjósa, að ákvæði þau, sem efri deild samþykkti
viðvíkjandi takmörkun á minkaeldi, fái að standa áfram í frv., og haga atkvæðum
sínum eftir þvi.

Alþingi, 20. jan. 1951.

Bjarni Ásgeirsson, Jón Sigurðsson, Jón Pálmason.
form., frsm. fundaskr.

Ásmundur Sigurðsson. Ásgeir Bjarnason.

Fylgiskjal.

LOÐDÝRARÆKTIN
Reykjavík, 2. des. 1950.

Sem svar við bréfi hins háa ráðuneytis, dags. 27. nóv. 1950, skal eftirfarandi
tekið fram:

Slátrun og affeldun dýra stendur nú yfir þessa daga og verður að mestu lokið
fyrir miðjan desember.



Ekki er hægt að fá ákveðna tölu enn þá á þeim dýrum, sem sett verða á til
undaneldis, en eftirtalin bú hafa öll ákveðið að halda áfram minkaræktinni, ef leyft
verður, og frekar fjölga en fækka dýrunum frá því, sem var síðastliðið ár.

Sé gengið út frá, að búin setji á sömu tölu dýra á þessu hausti og sett var á
haustið 1949, verður það þannig:
1. Minkabú Eyjólfs Jóhannssonar, Sólbakka, Garðahreppi, um 200 dýr, allt

silfurminkar (Silver blue).
2. Minkabú Ásbjörns Jónssonar, Hraunholti, Garðahreppi, um 200 dýr, þrjár teg-

undir: dökkur minkur, silfurminkur og krossminkur. Hlutfallið á milli þessara
þriggja tegunda er ekki hægt að tilgreina ákveðið fyrr en lokið er affeldun dýra,
sem ekki verða sett á.

3. Haraldur Sigurðsson, Minkagerði, Garðahreppi, um 50 dýr, allt dökkir minkar.
4. Sveinn Sveinsson, Hraunholti, Garðahreppi, um 75 dýr. Allt dökkir minkar.
5. Guðm. Ásbjörnsson, Hlíðarvegi, Kópavogi, um 80 dökki:t Alaskaminkar.
6. Minkabúið Dalvík, Svarfaðardal, hlutafélag, um 300 minkar, þrjár tegundir,

dökkir Alaska- og Quibeck-minkar, silfurminkar og krossminkar. Um hlutfallið
á milli tegunda, sem sett verða á í vetur, er ekki vitað enn þá.

7. Minkabú Refaræktar Stykkishólms sif, um 80 dýr, flest Silver blue, krossminkur
og Royal pastel.
Sé gert ráð fyrir, að ofangreind minkabú setji á svipaða tölu dýra og var vetur-

inn 1949-50, verða það um 1000 lífdýr. Yfirleitt eru þetta mjög góðir stofnar, sem
með réttri fóðrun og hirðingu gefa mjög verðmæt skinn. Verð á dökkum skinnum
hefur á þessu ári verið 200-250 kr. skinnið og á "Silver blue" og krossmink 300-
350 kr. hvert skinn. Ef virða á lífdýrin sanngjörnu verði, verður það allmiklu hærra
en skinnaverð, og aldrei minna en tvöfalt skinnaverð. Verð á lífdýrum yrði þá frá
500-700 kr. hvert dýr. Til skýringar má nefna, að ,,silver blue" minkar, sem fluttir
voru hingað frá Bandaríkjunum og Kanada, kostuðu um 4000 kr. hvert dýr.

Girðingar og minkahús.
1. Minkabú Eyjólfs Jóhannssonar: Á þessu búi eru um 800 búr, sem standa í röð-

um á allstóru svæði, girtu með lögmætri ytri girðingu. Búrín eru lll' tré grind,
minkaneti og þökin með þakjárni eða asbest þakplötum.

2. Minkabú Ásbjörns Jónssonar. Á þessu búi eru um 700 búr, sem standa í röðum
undir járnþaki með lögmætri ytri girðingu. Enn fremur nýbyggt minkahús,
grunnmúrað með steyptum sökkli, en að ofan með trégrind og bárujárni neglt
á grindina og bárujárnsþaki. Í þessu húsi má hafa búr fyrir 7-800 dýr. Húsið
er um 400 m". Lokið er nú við smíði á mn 100 búrum fyrir fullorðin dýr inni
í þessu húsi.

3. Minkabú Haraldar Sigurðssonar, Minkagerði. Þarna eru um 80 búr fyrir full-
orðin dýr. Sambyggð í lengjum með fóðurgangi, þakin með timbri og járni. Vel
gerð stór ytri girðing.

4. Minkabú Sveins Sveinssonar. Þarna er stór ytri girðing og mikið af búr um, mörg
hundruð, en ekki hef ég að svo stöddu getað fengið upplýst, hve mikið af þess-
um búrum tilheyrir Sveini og hve mikið öðrum eigendum. Um húr in er lögmæt
ytri girðing.

5. Minkabú Guðm. Ásbjörnssonar, Hlíðarveg. Á þessu búi er nýbyggt minkahús.
55X9 metrar að grunnfleti. Þarna á að vera nægilegt pláss fyrir um 200 undan-
eldisdýr og um 800 unga, og er þetta fullkomnast og haganlegast gert allra minka-
húsa, sem ég hef haft spurnir af á Norðurlöndum og Ameríku. H1ISið var gert
þannig: Grunnurinn er allur púkkaður með sandi og möl niður á fasta klöpp.
Útveggir eru steyptir frá grunni og grafið fyrir þeim niður á fastan grunn. Ná
þeir um 1 fet upp yfir gólf. Þar fyrir ofan er húsið gert úr trégrind, sem er boltuð
föst í grunninn. Á trégrindina er neglt bárujárn og bárujárnsþak á tveimur hæfi-
legum ris um, sem eru á húsinu, í gólfinu eru sveigur og fra þeim ágætar leiðslur



frá húsinu. Gólfið er gert úr hertri steypu og hallar öllu nokkuð á eina hlið að
aðalsvelgnum, svo mjög þægilegt er að hreinsa gólfið og þvo með rennandi vatni.
Í húsinu eru vel útbúnar vatnsleiðslur. bæði til þess að hreinsa húsið og leiða
drykkjarvatn í búrin. Aðeins einn inngangur er í húsið, i þann endann, sem
lægra rís. Er þá fyrst gengið í forstofu, en svo í matreiðsluhús og fóðurhús. Birta
og loftræsting í húsinu er hin ákjósanlegásta.

Hús þetta er gert í samræmi við árangur af 15 ára tilraunum með það,
hvernig heppilegast væri að byggja minkahús hér á landi, með tilliti til þess, að
varzlan væri fullkomlega örugg og dýrunum liði vel og fóðrun og hirðing gæti
farið fram á sem hagfelldastan hátt.
Í þessu húsi er pláss fyrir búr, sem taka um 1000 dýr, eða um 200 undan-

eldisdýr og 800 unga. Búið er að smíða 120 búr fyrir undaneldisdýr, og kosta þau
uppkomin um 400 kr. búrið, með hreiðurkössum og matar- og drykkjarílátum.
Efni er fengið í hin búrin og allmikið af því niðurskorið. Ungabúrin eru minni
og allmiklu ódýrari en búrin fyrir undaneldisdýrin.

6. Minkabúið á Dalvík. Þar eru búr fyrir um 1200 dýr. Þau ern flest sambyggð í
lengjum og samstæðum með fóðurgangi á milli og þökin með bárujárni. Um búið
er lögmæt ytri girðing.

7. Minkabú Refaræktar Stykkishólms sjf. Minkabúrin eru í bárujárnshúsi, sem
kemur í stað ytri girðingar. Þar er rúm fyrir um 300 dýr.
Öllum búunum fylgja hús, vélar og áhöld til matreiðslu o. fl., sem búunum

er nauðsynlegt.
Um heildarverðmæti búra, girðinga, húsa og áhalda get ég ekki sagt neitt ákveðið.

Til þess að það væri hægt, þarf að fara fram mat og virðing á hverjum stað.
Verð á minkahúrum, sem eru yfirbyggð í samstæðum lengjum, var fyrir stríð

um kr. 75.00 fyrir hvert dýr. Framleiðsluverð mundi nú sennilega vera um 8-10
sinnum hærra.

Ef þau minkabú, sem nú eru starfandi, setja svipaða tölu lítdýra á í vetur og
síðastliðið ár, verður það um 1000-1200 dýr. Um þriðjungur af þeim stofni er silfur-
minkar, krossminkar og Royal pastel, og um % dökkir minkar.

Þetta er yfirleitt góður stofn, sem gefur mjög verðmæt skinn, eins og áður er
sagt, en til þess að fá ábyggilegar tölur fyrir verðmæti minkabúanna. þ. e. dýrastofn,
~irðingar, búr, áhöld, hús o. fl., þarf að fara fram mat.

Mér þykir þó sennilegt, að verðmæti minkabúanna, sem nú eru til, verði nálægt
tveimur milljónum íslenzkra króna.

Virðingarfyllst,
H. J. Hólmjárn.

Til landbúnaðarráðuneytisins, Reykjavik.


