
sþ. 44. Tillaga til þingsályktunar [39. mál]
um eyðingu refa og minka.

Flm.: Gísli Guðmundsson, Karl Kristjánsson, Andrés Eyjólfsson,
Skúli Guðmundsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta í samráði við Búnaðarfélag Íslands
fara fram athugun á möguleikum til eyðingar refa og minka og þá sérstaklega,
hvort ekki sé tiltækilegt að taka upp nýjar aðferðir til útrýmingar þeim.

Greinargerð.
Refum virðist hafa fjölgað mjög hér á landi i seinni tið, og tjón af völdum

þeirra er mikið. Miklu fé er árlega varið til þess í hverri sveit að leita uppi greni
á vorin og vinna þau. Er þetta verk tímafrekt og ekki á allra færi, og þar sem
ekki tekst að finna nema nokkurn hluta grenjauna ár hvert, fer þvi fjarri, að út-
rýmingar sé að vænta að svo stöddu, enda þvert á móti um fjölgun að ræða, eins
og fyrr var sagt.

Á meðan refa skinn voru í háu verði, lögðu margir það á sig að stunda refa-
veiðar á vetrum, og oft með miklum árangri, enda báru þeir þá talsvert úr býtum
fyrir erfiði sitt. Síðan skinnin féllu í verði, var til lítils að vinna að þessu leyti.
Var þá tekin upp sú aðferð að veita sérstök verðlaun fyrir að vinna hlaupadýr
(og minka). Verðlaun þessi voru hækkuð til muna með lagabreytingu, sem gerð
var á síðasta Alþingi, en eru þó af ýmsum talin of lág til þess að ná fyllilega til-
gangi sínum. Sýslufundir og búnaðarþing hafa gert ýmsar ályktanir um þessi mál
undanfarið, og víst er, að ekki má við svo búið standa. Bent hefur verið á ýmis
úrræði, svo sem að hækka enn verðlaun fyrir hlaupadýr, auka eitrun frá því, sem
nú er, eða koma af stað sýkingu meðal dýranna innbyrðis, ala upp sérstaka tegund
veiðihunda til að finna greni o. s. frv. Hér skal ekki lagður dómur á þessar að-
ferðir. En vera má, að erlend reynsla gæti orðið til gagns í þessu efni.

Þá ber og brýna nauðsyn til að vinna af alefli að útrýmingu villiminka, sem
eru afkomendur dýra, sem sloppið hafa úr minkabúrum, eftir að minkarækt var
tekin upp hér, illu heilli. Eru villiminkar viða um land, og i þeim héruðum, sem
hafa sloppið við vágest þennan hingað til, mega menn búast við, að hans sé von
þá og þegar. Getur þar verið mikið tjón yfirvofandi, t. d. i varplöndum og veiði-
vötnum.

Nú eru í gildi lög um eyðingu refa og minka, er sett voru árið 1949 (nr. 56
það ár). En breytingar voru gerðar á þeim lögum á siðasta þingi, og þá m. a. sú
breyting að hækka verðlaun fyrir að vinna hlaupadýr og minka, eins og fyrr var
sagt. Landbúnaðarnefnd efri deildar aflaði sér þá allýtarlegra upplýsinga um fram-
kvæmd laganna frá 1949. Skrifaði hún í því sambandi atvinnumálaráðuneytinu
og öllum sýslumönnum landsins. Upplýsingar þær, er nefndin aflaði sér, er að
finna í nefndaráliti á þskj. 418 frá síðasta þingi svo og í ræðu framsögumanns
nefndarinnar. Að fengnum þessum upplýsingum beitti nefndin sér fyrir nokkrum
breytingum á lögunum auk þeirra, sem fyrir lágu i frv. Flm. telja því að svo stöddu
ekki ástæðu til að óska eftir endurskoðun laganna milli þinga, þótt vera megi,
að einhverra breytinga sé þörf í sambandi við þá niðurstöðu, sem trúnaðarmenn
ríkisstjórnarinnar kunna að komast að varðandi útrýmingaraðferðir.

Samkvæmt fyrrnefndum upplýsingum reyndist kostnaður við eyðingu refa og
minka árið 1953 nál. 837 þús. kr., þar af 307 þús. kr. úr ríkissjóði. Er kostnaður
við grenjavinnslu þar meðtalinn.


