
Ed. 394. Frumvarp til laga [148. mál]
um eyðingu refa og minka.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

1. gr.
Landbúnaðarráðuneytið hefur yfirstjórn allra mála, er varða eyðingu refa og

minka.
Ráðuneytið nýtur aðstoðar veiðistjóra, sem skipaður er af landbúnaðarráð-

herra. Skal hann hafa sérþekkingu á lifnaðarháttum minka og refa og veiðiaðferðum
þeim, sem unnt er að beita gegn vargdýrum þessum.

2. gr.
Veiðistjóri skal fylgjast með refa- og minkastofninum og útbreiðslu hans i

landinu, svo sem kostur er, leiðbeina veiðimönnum, er fást við eyðingu refa og
minka, halda námskeið fyrir veiðimenn og skipuleggja aðgerðir á stærri svæðum,
þegar nauðsyn þykir, og gera tilraunir með ný tæki og vinnsluaðferðir, er líklegar
þykja til þess að eyða dýrum þessum. Hann skal árlega gera yfirlit um veiðiaðgerðir
i landinu og árangur þeirra, enda er sýslumönnum skylt að senda honum allar



veiðiskýrslur og upplýsingar, er veiðistjóri þarf vegna starfs sins. Yfirlit þetta skal
birta ár hvert opinberlega.

Skylt er veiðistjóra að gera tillögur til landbúnaðarráðuneytisins um allt það,
er hann telur að stuðla megi að útrýmingu refa og minka.

3. gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar skulu ásamt veiðistjóra sjá um, að stjórnir bæja

og sveita annist eyðingu refa og minka, hver á sinu svæði. Eigi fleiri sveitir eða
bæir sameiginlegt upprekstrarland, skal fela stjórn upprekstrarfélagsins eyðingu
nefndra vargdýra, og skal kostnaði við eyðingu jafnað á þá aðila, er upprekstrar-
rétt eiga, án tillits til þess, hvort upprekstrarréttur er notaður eða ekki.

Nú hefur hreppur farið í eyði, og skal þá sýslumaður sjá um framkvæmd laga
þessara á þvi svæði á kostnað rikissjóðs, sem svarar hluta hreppsins.

4. gr.
Sérhver sveitar- og bæjarstjórn eða stjórn upprekstrarfélags, sbr. 3. gr., skal

á hverju vori sjá um grenja- og minkaleitir í heima- og afréttarlöndum hreppsins
(bæjarfélagsins), hvort sem lönd þessi liggja utan eða innan sýslufélagsins (bæjar-
félagsins), og sjá um vinnslu grenja og minkabæla.

5. gr.
Stjórnir sveita, bæja eða upprekstrarfélaga skulu ráða veiðimann, einn eða fleiri,

til þess að leita að og vinna greni og minkabæli á þeim svæðum, sem þeim ber
skylda til.

Ráða skal sérstakan mann eða menn (skotmenn) til þess að vinna greni. Heimilt
er einnig að ráða vökumann, sem skotmaður tekur gildan til þess að vera með
skotmanni á greni.

Þar sem betur þykir henta, skal að fengnu samþykki skotmanns ráða sérstakan
mann eða menn til þess að vinna mink og minkabæli. Skal sýslumaður, í samráði
við veiðistjóra, hafa eftirlit með því, að veiðimenn þessir geri tvisvar á ári að minnsta
kosti skipulagða leit á þeim slóðum i lögsagnarumdæmínu, sem minka er helzt
von, i þvi skyni að eyða mink.

Veiðimenn þeir, sem hér um ræðir, skulu reiðubúnir til starfs, þegar þörf
krefur og hvenær sem greni eða minkabæli finnst.

6. gr.
Óheimilt er öðrum en skotmönnum, sem til þess eru ráðnir samkvæmt 5 gr.,

að vinna greni eða taka yrðlinga, nema svo hafi staðið á, að ekki hafi náðst til
skotmanns i tæka Uð.

. 7. gr.
Þegar greni finnst, sem lagt er i, hvort heldur i grenjaleit eða á öðrum tíma,

skal það ekki yfirgefið, ef kostur er, fyrr en skotmaður er kominn á vettvang. Ef
einn maður finnur grenið, og geti hann ekki komið vitneskju til skotmanns nema
fara sjálfur, skal hann hraða för sinni og tilkynningu um fundinn svo sem frekast
er unnt. Kostnaður við slíkt telst með öðrum refaeyðingarkostnaðí.

8. gr.
Skotmenn og vökumenn, sem liggja á grenjum, sbr. 5. gr., skulu taka laun fyrir

störf sín samkvæmt samningi við aðila þá, er sjá um vinnslu grenja. Heimilt er
að semja um verðlaun fyrir unnin dýr og yrðlinga, þegar ráðningarkjör veiði-
manna þessara eru ákveðin.

A sama hátt skal semja um kaup þeirra manna, er taka að sér að vinna mink
og minkabæli, sbr. 5. gr.
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9. gr.
Nú vinnst hlaupadýr, og á þá sá, sem vinnur, kr. 250.00 i verðlaun fyrir

hverja tófu.
Fyrir hvern mink, sem vinnst, skulu greiddar kr. 125.00 i verðlaun. Oddviti

(bæjarstjóri) greiðir verðlaun þessi, enda séu honum færðar sannanir fyrir vinnslu
dýranna.

10. gr.
Stjórnir sveitar- og bæjarfélaga skulu halda skrá yfir öll þekkt greni ásamt

lýsingu á þeim. Gera má vörður eða skotbyrgi við greni, þar sem þörf er, og skulu
skotmenn halda þeim við.

Heimilt er að eyðileggja greni, sem torunnin eru, og lagfæra önnur, sem eru
auðunnin. Um slíkar aðgerðir skal hafa samráð við oddvita eða veiðistjóra. Ekki
má láta hunda hlaupa á greni á grenjavinnslutimanum né hafa þar óþarfa umgang
eða hark.

11. gr.
Skylt er að eitra fyrir refi og minka ár hvert i afréttum og heimalöndum, þar

sem þessara vargdýra hefur orðið vart. Skal við eitrun fylgja leiðbeiningum og
fyrirmælum veiðistjóra. Stýfa skal hægri væng fugla, sem eitraðir eru. Oddvitar
eða bæjarstjórar sjá um eitrun, hver á sínu svæði. Héraðslæknar og lyfjaverzlanir
láta oddvitum i té eitur samkvæmt fyrirmælum landbúnaðar- og heilbrigðismála-
ráðuneytisins.

12. gr.
Oddvitar, bæjarstjórar eða formenn upprekstrarfélaga skulu árlega gera skýrslur

um eyðingu refa og minka, hver á sínu svæði, og skulu skýrslurnar, Í tvíriti, fylgja
reikningum yfir veiðikostnað til sýslumanns. Óheimilt er að greiða reikninga þessa
nema veiðiskýrslur fylgi.

13. gr.
Stjórnir sveitarfélaga eða aðrir, sem annast eyðingu refa og minka samkvæmt

lögum þessum, skulu ár hvert gera sundurliðað reikningsyfirlit um kostnað við
starfsemi þessa. Skulu reikningar lagðir fyrir sýslunefnd til úrskurðar. Nú úr-
skurðar sýslunefnd reikninga rétta og hóflega, og ber þá að endurgreiða þeim
aðilum, sem annast eyðingu minka og refa, % hluta upphæðarinnar, greiðast %
hlutar af því úr ríkissjóði, en % hluti úr sýslusjóði.

Veiðistjóri tekur laun samkvæmt VI. flokki launalaga auk nauðsynlegs ferða-
og skrifstofukostnaðar.

14. gr.
Landbúnaðarráðuneytið setur að fengnum tillögum veiðistjóra reglugerð um

meðferð og notkun eiturs til eyðingar refa og minka, um boga, gildrur, skotvopn og
notkun þeirra. Enn fremur um skýrsluhald vegna refa- og minkaveiða.

Einnig er ráðuneytinu heimilt eftir tillögum veiðistjóra að setja fyllri ákvæði
i reglugerð um efni þau, sem um ræðir i lögum þessum.

Stjórnarvaldsreglur um eyðingu refa og minka, sem settar hafa verið fyrir
gildistöku þessara laga, halda gildi sinu, þar til nýjar reglur hafa veríð settar.

15. gr.
Brot gegn lögum þessum eða á reglum eða reglugerðum, sem settar eru með

stoð í þeim, varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri refsing liggi við
samkvæmt öðrum lögum.

Nú vanrækir sveitar- eða bæjarstjórn að framfylgja fyrirmælum þessara laga,
og skal þá landbúnaðarráðuneytinu heimilt að svipta það sveitar- eða bæjarfélag
framlagi því úr ríkissjóði, sem gert er ráð fyrir í lögum þessum, eitt ár í senn.
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16. gr.
Lög þessi öðlast gildi þremur almanaksmánuðum eftir birtingu þeirra. Frá

sama tíma eru numin úr gildi eftirgreind lög og lagaákvæði:
Lög nr. 3 15. febrúar 1895, um auðkenni á eitruðuni rjúpum.
Lög nr. 56 25. maí 1949, um eyðingu refa og minka, og lög nr. 10 23. marz 1955,

um breytingu á þeim lögum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samkvæmt þingsályktun, sem samþykkt var á Alþingi hinn 22. marz 1956, skip-

aði ráðuneytið nefnd þriggja manna til að gera tillögur um skipulagðar og sam-
ræmdar aðgerðir um land allt í því skyni að vinna að útrýmingu refa og minka.

Í nefndina voru skipaðir Páll Zóphóníasson, búnaðarmálastjóri, tilnefndur af
Búnaðarfélagi íslands, Andrés Eyjólfsson, fyrrverandi alþingismaður, tilnefndur af
Stéttarsambandi bænda, og Páll A. Pálsson, yfirdýralæknir, án tilnefningar. Var
Páll A. Pálsson jafnframt skipaður formaður nefndarinnar.

Nefndin hefur samið frumvarp það, sem hér liggur fyrir, og fer greinargerð
nefndarinnar fyrir frumvarpinu hér á eftir:

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Þar sem frumvarp það, sem hér liggur fyrir, gerir ráð fyrir nokkuð annarri

skipan þessara mála en tíðkazt hefur, skal vikið stuttlega að hverri grein frum-
varpsins fyrír sig:

Um 1. gr.
Samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er yfirstjórn þeirra mála, sem varða eyð-

ingu refa og minka, falin landbúnaðarráðuneytinu. Teljum við þessa skipan eðli-
lega, þar sem spjöll þau, sem vargdýr þessi valda, varða fyrst og fremst landbún-
aðinn eða nytjar, sem tilheyra búrekstri.

Álit nefndarinnar er, að eyðing refa og minka komist ekki i viðunandi horf fyrr
en ráðinn verði sérstakur maður til þess að hafa með höndum yfirstjórn þessara
mála, eins og gert er ráð fyrir i 1. gr. frumvarpsins. Af reynslu undanfarinna ára
er ljóst, að þrátt fyrir öll lagafyrirmæli hefur framkvæmd þessara mála á margan
hátt verið ábótavant. Með þvi að fela einum sérmenntuðum dýrafræðingi yfirstjórn
mála þessara teljum við, að framkvæmdin ætti að fara betur úr hendi en hingað til
og meiri festa skapast i aðgerðum.

Um 2. gr.
í þessari grein er kveðið nokkuð á um starfsvið veiðistjóra. Hingað til hafa

menn þeir, sem fást við minka- og refaveiðar, ekki átt þess kost að fá leiðbeiningar
um starf sitt nema að litlu leyti hjá eldri starfsfélaga. Auðsætt er, hve bagalegt það
hefur verið að eiga ekki greiðan aðgang að ýmsum fróðleik og leiðbeiningum varð-
andi þetta starf, en þurfa að læra sem mest af eigin athugun og reynslu. ÞÓ að
reynslan sé oft góður skóli, er sá lærdómur, sem hún veitir, jafnan seintækur.

Hér á landi er mikið af glöggum og vönum veiðimönnum með mikla reynslu
að baki. Ef tækist að safna reynslu þessara manna saman og miðla þeim yngri og
óreyndari, væri það mikill ávinningur. Við það mætti bæta erlendri tækni og að-
ferðum, þar sem þær hentuðu okkar staðháttum. Hér gæti veiðistjóri innt aðkall-
andi og nauðsynlegt verk af höndum.

Skýrsluhald allt varðandi refa- og minkaveiðar hefur verið mjög í molum og
því erfitt að sjá, hvort miðar áfram eða ekki. Er þó augljóst, hve slíkt skýrsluhald
er nauðsynlegt, ef unnt á að vera að gera sér grein fyrir árangri vinnslunnar frá ári
til árs, fjölda dýra i landinu o. s. frv. þvi eru veiðistjóra lagðar þær skyldur á
herðar að hafa með höndum slíkt skýrsluhald.

Loks eru ákvæði um, að tilraunir skuli gerðar með ný vinnslutæki og aðferðir
og að veiðistjóri skuli hafa frumkvæði um þau efni. Reynslan hefur sýnt, að við
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höfum dregizt nokkuð aftur úr hin síðustu ár i þessu efni. Nægir þar að benda á
skotvopnakost veiðimanna, skort á gildrum og bogum, sem oft hefur borið á, eitr-
unaraðferðir, sem lítið hafa breytzt nú síðastliðin 40-50 ár, o. s. frv.

Í öllum nágrannalöndum okkar eru hagnýtar dýrafræðirannsóknir í höndum
sérstakra stofnana, þar sem vinna sérmenntaðir dýrafræðingar, og heyrir vinnsla
vargdýra eða tilraunir, er að henni lúta, undir stofnanir þessar. Dr. Finnur Guð-
mundsson hefur í bréfi til nefndarinnar látið í ljós það álit, að eðlilegt væri að ýmis
önnur mál, engu veigaminni en eyðing refa og minka, væru látin heyra undir veiði-
stjóra, t. d. rannsóknir er lúta að nytjun hlunninda ýmiss konar, svo sem selveiða.
fuglaveiða, nytjun bjargfugls, æðarvarps, eftirlit hreindýrastofnsins íslenzka o. s. frv.

Gæti með þessu móti orðið um starfsvið og vísi að stofnun að ræða, svipað þvi
sem tiðkazt hefur lengi í ýmsum nágrannalöndum okkar.

Nefndin er sammála þessum til1ögum dr. Finns Guðmundssonar, en við telj-
um það utan við verksvið það, sem okkur var markað, að taka þær upp, en viljum
hins vegar geta þeirra hér, þar sem okkur finnst þær á margan hátt mjög athyglis-
verðar.

Um 3. gr.
Í þessari grein eru engin nýmæli frá því, sem er í gildandi löggjöf. ÞÓ er veiði-

stjóra veitt heimild til þess að hlutast til um, að hreppsnefndir vanræki ekki vinnslu
vargdýra, og teljum við að á þann hátt skapist nokkuð aukið aðhald.

Þar sem afréttarlönd eru sameiginleg, er framkvæmd falin i hendur stjórnar
upprekstrarfélags.

Um 4. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru að mestu samhljóða ákvæðum í núgildandi lögum.

Um 5. gr.
Nýmæli þessarar greinar er fólgið í þvi, að allsherjarleit að minkum er fyrír-

skipuð tvisvar árlega, og skulu sérstakir veiðimenn framkvæma leitina. Til þessa
munu ekki hafa verið gerðar skipulegar aðgerðir til þess að útrýma mink, en með
þessum ákvæðum ætti að komast fastari skipan á eyðingu minksins.

Þar sem starfsaðferðir eru mjög ólíkar við eyðingu refa og eyðingu minka, telj-
um við heppilegast, að eigi þurfi að fela sömu mönnum bæði þessi störf.

Um 6. og 7. gr.
Greinar þessar eru að efni til samhljóða núgildandi lagaákvæðum og venjum,

sem skapazt hafa um þessi mál, og þótti ekki ástæða til þess að gera breytingu á og
leyfa hverjum sem væri að fara á greni og vinna þau.

Um 8. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að þeir, sem sjá um grenjaleit og vinnslu grenja, skuli

gera sérstakan samning við grenjaskyttur og vökumenn um greiðslu fyrir starfið.
Margir þeir menn, sem unnið hafa við þessi störf, telja, að veita beri sérstök verð-
laun fyrir þau dýr, sem vinnist á grenjum, slík ráðstöfun geri það að verkum, að
menn leggi sig meira fram um að ná sem flestum yrðlingum og dýrum. Hafa ýmsir
bent á, að verðlaunin þyrftu að vera mishá, eftir því hve mikill tími fer í það að
vinna grenið. Nú munu ráðningarkjör vöku- og skotmanna mjög misjöfn eftir því
hvar er á landinu og ráða þar mestu gamlar venjur. Margir telja, að greiðsla sér-
stakra verðlauna hafi þó enn meiri þýðingu, þegar um minkabæli er að ræða. og er
þvi i greininni gert ráð fyrir. að sömu reglur gildi um þær veiðar. Ekki hefur þótt
ráðlegt að setja nein frekari ákvæði um ráðningarkjör veiðimanna yfirleitt. því að víð-
átta og aðstaða til leita og vinnslu er misjöfn og útbúnaður o. fl. því miskostnaðar-
samur. þvi er eðlilegast, að sveitar- og bæjarstjórnir leysi þessi mál hver fyrir sig.
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Um 9. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að verðlaun fyrir unnin hlaupadýr. þ. e. alla refi, sem

vinnast annars staðar en við greni, svo og alla minka, bæði unga og fullorðin dýr,
hækki nokkuð frá þvi sem nú er.

Margir ætla, að hækkun verðlauna muni hvetja menn til þess að vinna að refa-
veiðum á veturna, líkt og tíðkaðist meðan skinnaverð var hátt. Samkvæmt skýrsl-
um oddvita um refaveiðar undanfarin ár, sem nefndin hefur haft til athugunar,
virðist svo sem vetrarveiðar séu enn stundaðar með mjög sæmilegum árangri sums
staðar á landinu. Hækkuð verðlaun fyrir hlaupadýr gera veiðarnar þvi aðeins
eftirsóknarverðar, að mikið sé af refum. Þar sem refir eru mjög fáir, er vafasamt,
hvort há verðlaun hvetja mikið til að veiða að vetrinum. ÞÓ þótti nefndinni rétt að
athuguðu máli að hækka verðlaunin nokkuð.

Hins vegar mun hækkun á verðlaunum fyrir drepna minka sennilega örva
nokkuð veiði þessara dýra, einkum i heimalöndum, og gera þeim, er um eyðingu
minkanna eiga að sjá, auðveldara að ráða menn til starfsins.

Um 10. gr.
Engin nýmæli eru i þessari grein. Rétt er þó að benda á, að sums staðar hafa

glöggar skrár verið haldnar um öll þekkt greni, svo sem lög ákveða, en í öðrum
hreppum eru slíkar skrár ekki til, og munu jafnvel dæmi þess, að þekkt greni hafi
aftur týnzt vegna brottflutnings eða forfalla kunnugra grenjaleitarmanna. Væri
æskilegt að afrit af slikum skrám ásamt staðarlýsingum væru í vörzlu veiðistjóra
og þá jafnframt merkt inn á kort eftir þvi sem unnt er, enda þótt ekki hafi þótt
ástæða til þess að lögfesta slikt.

Um 11. gr.
Samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er skylt að eitra fyrir refi og minka, ef

þeirra hefur orðið vart, en hlita skal við eitrunina fyrirmælum veiðistjóra. Með
eitrun i þessari grein er einnig átt við eitraðar lofttegundir, ef þær yrðu notaðar
við vinnslu grenja og minkabæla.

Um eitrun fyrir refi hér á landi eru mjög skiptar skoðanir, og mjög lítil reynsla
mun vera fyrir hendi um eitrun fyrir minka. Eitrun hefur verið beitt mjög misjafnt
um landið. Sums staðar hefur verið eitrað reglulega hvert ár, en annars staðar
hefur eitur ekki verið notað að heitið geti árum saman. Þá eru aðferðir við eitrun
mjög misjafnar og sums staðar þannig, að vart er hægt að vænta mikils árangurs.

Erfitt er að dæma um árangur eitrunar, þvi að tófur munu flytja sig nokkuð
til milli svæða. Oft finnast þó tófur dauðar af eitri, og kunnugir telja, að á þeim
svæðum, sem eitrað er reglulega, leggi tófan i færri og færri greni ár frá ári, og
bendir það til þess, að þeim hafi fækkað þar. Annars eru skýrslur um eitrun mjög
óglöggar yfir landið sem heild.

Efalaust má þó nota eitrun eða eitraðar lofttegundir sem mjög virkan þátt i
baráttu við tófuna. Að sjálfsögðu þarf að hafa fyllstu gát á framkvæmd eitrunar
og gott skipulag, svo að eigi hljótist tjón af. Er því gert ráð fyrir, að veiðistjóri skuli
segja nákvæmlega fyrir um þetta verk og afhending eiturs háð sérstökum fyrir-
mælum, svo að tryggt sé, að eitrið sé eingöngu í höndum traustra og trúverðugra
manna.

Fuglafriðunarnefnd hefur i bréfi til nefndarinnar tjáð sig andviga eitrun fyrir
refi og minka og fært fram sem rök fyrir þeirri skoðun sinni, að hætta sé á, að
útrýmt verði á þann hátt tveim tegundum íslenzkra ránfugla, erninum og fálkanum.
Aðrir telja þó meira um vert eyðingu þá, sem minkurinn veldur, einkum á sund-
fuglum, heldur en þó örn og fálki hyrfu af sjónarsviðinu. Nefndin er þó ekki fylli-
lega sammála um þetta atriði, og telur einn nefndarmanna (Páll A. Pálsson), að
heppilegra væri, að í staðinn fyrir upphafsorð ll. gr., "Skylt er" stæði: "Heimilt er".
Með þeirri breytingu væri það raunverulega á valdi veiðistjóra, hvar eitrað væri,
og væri á þann hátt hægt að taka til greina óskir fuglafriðunarnefndar og eitra
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ekki t. d. á þeim hluta Vestfjarða, þar sem heimkynni arnarins eru nú helzt. Fylgt
hefur þó verið vilja meiri hluta nefndarinnar í þessu atriði.

Á öðrum stað er nokkuð minnzt á nauðsyn þess að reyna ný eiturefni og eitr-
unaraðferðir, og skal það ekki endurtekið, aðeins bent á, að sumar þeirra eru ekki
eins hættulegar fuglum og aðferðir þær, sem nú tíðkast.

Um 12. gr.
Ætlazt er til þess, að oddvitar taki greinilegar skýrslur af þeim, sem fást við

refa- og minkaveiðar, og sendi skýrslur þessar í tvíriti til sýslumanns. Með þessu
móti ætti að vera unnt að fylgjast með þróun þessara mála, áætla stærð stofnsins,
útbreiðslu hans á vissum landsvæðum, hvar árangur veiðanna er beztur og hvaða
vopnum hefur verið beitt þar. Áður hefur verið lögboðið að færa slíkar skýrslur,
en víða brostið á, að það hafi verið framkvæmt sem skyldi. Þrátt fyrir ítrekaðar
tilraunir hefur nefndinni ekki tekizt að fá skýrslur frá öllum sýslumönnum, og
skýrslurnar hafa sumar verið svo illa færðar, að lítið sem ekkert hefur verið á
þeim að græða.

Til þess að girða fyrir slík vanskil, eru í þessari grein ákvæði um, að eigi skuli
greiða reikninga fyrir kostnað við eyðingu refa og minka, nema fyrir liggi full-
komnar skýrslur um veiði vargdýra i umdæminu.

Um 13. gr.
Samkvæmt þessari grein er létt nokkru af kostnaði við eyðingu refa og minka

af sveitar- og bæjarfélögum frá því, sem nú er, og lagt á ríki og sýslu.
Teljum við þetta réttmætt, þar sem vargdýr þessi eru ekki staðbundin, og

þjóðinni sem heild er það tjón, ef fjölgun þeirra verður mikil, en eigi eingöngu
hreppum þeim, þar sem dýrin vinnast.

Sveitar- og bæjarfélög bera þó nokkurn hluta kostnaðar, og ætti það að stuðla
að því, að fyllstu hagsýni væri frekar gætt, heldur en ef allur kostnaður er greiddur
af ríki og sýslu, svo sem sumir hafa talið réttast.

Sýslunefnd skal úrskurða reikninga svo sem verið hefur, enda vel til þess fallin
vegna kunnug leika á staðháttum.

Um 14. gr.
Gert er ráð fyrir, að settar verði nokkru fyllri og nákvæmari reglur um leið-

beiningar um eyðingu minka og refa en gilt hafa. Þar til slíkar reglur hafa verið
settar, er gert ráð fyrir, að núgildandi stjórnarvaldsreglur haldi gildi sínu.

Um 15. gr.
Auk ákvæða um fjársektir vegna brota á lögum þessum eru í grein þessari

ákvæði, þar sem hægt er að svipta sveitar- eða bæjarfélög framlagi ríkissjóðs vegna
kostnaðar við vinnslu refa og minka, t. d. ef eigi er leitað Í öllum þekktum grenjum
á vorin, eða ef leit að minkabælum og eyðing minka er vanrækt, þó að grenjaleit
og eyðing refa sé framkvæmd.

Teljum við, að með þessu fáist nokkuð aukið aðhald um framkvæmd laganna.

I. KAFLI
Um refavinnslu og löggjöf.

Refurinn hefur sennilega frá upphafi íslandsbyggðar verið vargur í sauða-
hjörð landsmanna. Margar sagnir frá fyrri tímum eru til um ásókn refa á sauðfé,
bæði almennt og einnig um einstaka refi, er þóttu öðrum grimmari og slungnarí
og fengu jafnvel sérheiti. Veitti stundum sami refur bændum þungar búsifjar ár-
um saman. Vegna takmarkaðra vinnslumöguleika var mergð þessara vargdýra viða
mikil og því oft ætilitið. ekki sízt í harðindavetrum. Mátti því oft og einatt ekki af
sauðfénu líta, er það var á beit. Væri hvarflað frá því stundarkorn, mátti eiga það
vist að tófa hefði leynzt í nánd og notað tækifærið til að ná sér í sauðakjöt.
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Eins og að var vikið voru vinnslutæki lengst af mjog ófullkomin og afkasta-
lítil. Lengi mun það mest hafa verið gildrur og bogar. Þurfti hvort tveggja mikla
ástundun, en árangur tvísýnn. Byssur komu seinna, en voru fátíðar og lélegar. Á
síðari hluta 19. aldar var byrjað að eitra fyrir refi. Varð það þegar stórvirkasta að-
ferðin til útrýmingar refanna. Eru til sagnir um það, að við einn hrossskrokk, sem
eitraður var, hafi um vorið legið 30-40 tófur. Voru sumar með hausinn inni i
skrokknum. Eitrað var þá með .Jcransaugum". Fleiri svipaðar sagnir lifa i minn-
um manna og hafa sumar þeirra verið skráðar. (Sjá t. d. "Úr byggðum Borgar-
fjarðar" ).

Alllangt er síðan opinber afskipti hófust um eyðingu refa.
Í Lýsingu íslands segir Þorvaldur Thoroddsen: ,,1 alþingissamþykkt um mel-

rakkaveiðar 1295 var ákveðið "at hverr sá maðr, sem hann á 6 sauði at vetri i
sinni ábyrgð skal taka einn melrakka gamlan eða tvo unga á 12 mánuðum eða
greiða 2 álnir í mat fyrir fardaga." Þetta mun upphaf refatolla eða dýratolla, sem
síðan hafa verið goldnir; fyrrum hafa líka verið borguð verðlaun fyrir refadráp.
Styrjöldin við tófurnar kostar mikið fé. Kostnaður sveitarsjóða til refaveiða var
árið 1907-8 8670 kr. og hefur jafnaðarlega verið 7-9 þúsund krónur árlega sein-
ustu 30 árin. Í Norður- og Austuramti þekktust 1902 2083 greni, og engu færri
munu vera til í Suður- og Vesturamti, líklega fleiri, en þaðan vantar skýrslur.
Á árunum 1898-1902 voru í Norður- og Austuramti samtals unnin 582 fullorðin
dýr og drepnir 1047 yrðlingar, alls fargað 1629 tófum."

1890 eru sett lög um heimild fyrir sýslunefndir til að setja reglugerðir um eyð-
ingu refa; sem amtsráð skal staðfesta. Eru lög þessi byggð á tilskipun um sveitar-
stjórn á Islandi frá 1872. Lögum þessum er svo lítils háttar breytt með l. nr. 36 frá
1893. Er þar tekin upp nánari skilgreining á löndum þeim, sem sveitarsjóðir skulu
kosta vinnslu á, en það er: Í heimalöndum, i almenningum og i afréttum þeim, sem
sveitarfélögin eiga.

Enn er lögunum breytt 1919. Gera þau lög enn ráð fyrir reglugerðum sýslu-
nefnda, sem nú skulu staðfestast af stjórnarráðinu. Þó var eitt nýmæli í þeim
lögum, sem ekki var tekið upp við endursamningu laganna, fyrr en við breytingar
þær, sem á þeim voru gerðar á Alþingi 1954-1955, en það var fyrirmæli i 3. gr.
laganna frá 1919 um það, að skýrslur um eyðingu refa og útlagðan kostnað við hana
skulu gerðar af framkvæmdastjórn refaeyðingarsvæða, hvers um sig, eftir fyrir-
mynd, sem stjórnarráðið semur og sendir sýslumanni eða bæjarfógeta fyrir lok
hvers árs. Átti að senda skýrslur þessar sýslunefnd eða bæjarstjórn, sem leiðrétta
átti þær, ef ástæða þætti til. Síðan- skyldu þær sendar til stjórnarráðsins, sem birta
átti þær sem aðrar skýrslur um landshagi á Íslandi.

Árið 1933 var svo lögunum breytt, og eru það fyrstu heildarlög um eyðingu refa
fyrir landið allt, reglugerðir einstakra sýslna ekki lengur fyrirskipaðar, leyfðar
um einstök atriði, en bannaðar, ef þær koma i bága við lögin. Lög þessi, nr. 108/1933,
um refaveiðar og loðdýrarækt, marka ekki nýja stefnu um vinnslu refa. Þau eru
einkum einkennd af refaeldinu, sem þá átti sitt blómaskeið, og hinu háa verði, sem
þá var á yrðlingum og loðskinnum, enda var þá farið að ala bæði refi og minka
í búrum vegna skinnanna.

Loks eru svo núgildandi lög, nr. 56/1949, með þeirri breytingu, sem á þeim var
gerð 1955 (I. nr. 10/1955). Merkasta nýmæli laganna frá 1949 var, að nú er kostnaði
við refa- og minkavinnslu skipt á milli ríkis, sýslufélaga og hreppsfélaga, enda
var svo komið, einkum eftir að óhappið um innflutning og lausagang minkanna
átti sér stað, að fátækum og fámennum, en landstórum hreppum Var orðið ofviða
að halda vargdýrum þessum svo í skefjum sem þjóðarnauðsyn krefst. Þá var gert
skylt að eitra fyrir refi og minka þriðja hvert ár í afréttum og heimalöndum.
Loks var í lögunum bann gegn minka- og refaeldi. Er það heimild til handa sýslu-
nefndum og bæjarstj órnum, Og samkvæmt lögum um loðdýrarækt nr. 32/1951 er
nú ekki lengur heimilt að ala minka í búrum.
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Með lögunum frá 1955, um breyt. á lögunum frá 1949, eru gerðar eftirtaldar
breytingar:

1. Verðlaun hækkuð úr 60 kr. á hlaupadýr í 180 kr. fyrir refi og 90 kr. fyrir minka.
2. Eítrunarskylda fyrir refi og minka árleg í stað þriðja hvert ár.
3. ~kvæði sett um að ekkert landsvæði verði undanþegið vinnslu.
4. Akvæði frá 1919 um skýrslugerð tekið upp.
5. Loks var tekið í l. ákvæði l. nr 3/1895, um auðkenni á eitruðum rjúpum, þannig

að stýfa skuli hægri væng fugla þeirra, sem eitraðir eru.
Eins og lög þessi bera með sér, þá var tilgangurinn sá, að herða á vinnslu

vargdýra þessara; bæði með því að fyrirskipa eitrun árlega, sem ýmsir telja að sé
eina ráðið til að halda vargdýrum þessum í skefjum og þeir sem eitrað hafa ræki-
lega áratugum saman telja sig hafa reynslu fyrir því, að tófum hefur stórfækkað.
einnig bitdýrum, og einnig með því að fyrirskipa vinnslu á öllum refasvæðum, en
eftir hinum eldri lögum var það ekki tryggt, þar sem vinnsluskyldan náði aðeins til
sýslufélaga, en eigi til kaupstaða, sem þó eiga sumir slík lönd. Þá var og fyrirskipuð
skýrslusöfnun. Séu slíkar skýrslur gerðar samvízkusamlega, ættu þær að geta gefið
mikilsverðar bendingar.

II. KAFLI
Um skýrslur og tillögur oddvita.

Formaður kvaddi nefndina saman til fyrsta fundar þann 10. júlí. Var þá þegar
ákveðið að kanna þær skýrslur um eyðingu refa og minka, sem oddvitum ber að
senda Búnaðarfélagi íslands, samkvæmt lögum nr. 10/1955. Við þá könnun kom i
ljós, að æðimikið .vantaði á, að þær skýrslur væru komnar frá öllum oddvitum.
Var því ákveðið að gera gangskör að því að innheimta þær skýrslur, sem vantaði,
þar sem nefndin taldi þær nauðsynlegan grundvöll, ásamt fleiru, til að byggja til-
lögur sínar á. t samræmi við þetta var öllum sýslumönnum skrifað bréf dags. 13. júlí
og þeir beðnir um að hlutast til um, að skýrslur þær, sem vantaði, yrðu sendar hið
bráðasta. Auk þessa ákvað nefndin að leita frekari gagna og þar á meðal fól hún
formanni sínum að afla gagna erlendis frá um eyðingu refa og minka.

Nokkuð hefur síðan borizt af skýrslum oddvita fyrir árið 1955. Hafa þær verið
að berast smátt og smátt, þær síðustu eftir áramót. Enn vantar þó 44 skýrslur úr
hreppum og frá öllum kaupstöðum nema Ísafirði. Er þó vitað að sumum þeirra fylgja
allstór refalönd. Hafa verið gerðar tilraunir, bæði bréflega og símleiðis, að innheimta
skýrslur þær, sem vantar. Hafa nokkrir oddvitar sent bréf, þar sem þeir bera fyrir sig,
að þeir hafi aldrei fengið hin lögskipuðu eyðublöð.

Nefndin taldi ekki fært að bíða lengur með afgreiðslu þessa máls. Hafði hún
undirbúið skýrslur, sem áttu að taka yfir heildarvinnslu refa og minka á öllu land-
inu, svo og kostnað við þær framkvæmdir, enn fremur að gefa yfirlit yfir þær
tillögur, sem menn hefðu fram að færa um vinnslu þessara meindýra. Þrátt fyrir
áðurnefnda vöntun taldi þó nefndin rétt að gera útdrátt lll' þeim gögnum, sem fyrir
hendi voru. Henni er vitanlega alveg ljóst, að þessi útdráttur er ekki tæmandi. En
hún taldi þó, að hann mundi gefa bendingar, sem væru betri en ekki, enda yrði að
nota þær með áðurnefndum fyrirvara.

Skýrsla I.
Þessi skýrsla skýrir sig að miklu leyti sjálf. Hún sýnir i fyrsta töludálki fjölda

hreppa i sýslum og í næsta tölu þeirra hreppa, er sent hafa skýrslur. Þann fyrir-
vara verður þó að hafa um þær tölur, að nokkrar skýrslur voru þannig gerðar, að
þær sýndu eigi nauðsynlega sundurliðun. Er því skýrslan ófullkomnari en skýrslu-
fjöldinn bendir til. Gildir þetta sérstaklega um fjölda þekktra grenja, sem viða
vantaði. En þrátt fyrir það áleit nefndin, að skýrslan gæfi það margar bendingar,
að rétt væri að taka hana saman.
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Skýrsla II.
Á eyðublaði því, sem oddvitum ber að útfylla ár hvert um vinnslu refa og minka

og kostnað við hana, er þessi spurning: "Hverjar tillögur til útrýmingar gerið þér?"
Alls hafa 64 skýrslugefendur svarað þessari spurningu. Eru 46 svör viðvíkjandi eyð-
ingu refa, en 25 varðandi útrýmingu minka. - Tölunum ber ekki saman, vegna þess
að 7 svara um úrræði til vinnslu beggja flokka þessara meindýra.

II.
'I'íllöaur oddvita um vinnslu refa O~ minka.

Svör við spurningunni: Hverjar tillögur til útrýmingar gerið þér?

Sýslur

Refir Minkar

2

= I = I :
2
1
1
3
3
2
5
4

~!=
~ I ~
- I -

1

3
1

J J __I

= =1= =1
~ - - =1- - - -I
- - - -I

Gullbringusýsla .••••
Kjósar~ýsla ..•..••..
Borgarfjarðarsýsla •..
Mýra,ýsla ..••••••••
Snær. -og Hnappadalss.
Dalasýsla •..•...•.•
Austur-Barðastr.sýsla.
Vestur-Rarðastr.sýsla.
Vestur-lsafjarðarsýsla.
Norður-Ísafjarðarsýsla
Strandasýsla •.•.•.•.
Vestur-Húnav.sýsla ..
Austur-Húnav.sýsla ..
Skagafjarðarsýsla ••..
Eyjafjarðarsýsla •.•.•
Suður-Þingeyjarsýsla.
Norður-Þingeyjarsýsla
Norður-Múlasýsla •.•
Suður-Múlasýsla .•..•
Austur-Skaftaf.sýsla ••
Vestur-Skaftaf.sýsla ••
Rangárvallasýsla ••••
Árnessýsla ..••.•••••

Alls

1

2

-1-
-1-

3
1
1

2 -
1 -
1 -
1 -
1 1
1 -
3 -
3 -

1 1

2
1

Eins og vænta mátti, þá eru hvað refina snertir flestir, sem leggja áherzlu á ræki-
lega grenjaleit á vorin og örugga vinnslu grenjauna. Leggja margir áherzlu á, að farið
sé minnst tvisvar yfir refasvæðið. Er það vitanlega mjög áríðandi, þVÍ að bæði
leggur tófan misjafnlega snemma og einnig leggur hún oft i lítt þekktar holur eða
urðir, meðal annars af því að hún nær ekki aðalgrenjunum nógu snemma, en færir
sig i betri greni, þegar þau koma upp eða yrðlingarnir fara að stálpast. Einnig er
hægara að finna ný greni, þegar yrðlíngarnir eru farnir að hlaupa um úti.

Næstflestir, eða 17, óska eftir hærri verðlaunum fyrir hlaupadýr. Aðeins tveir
tilnefna upphæðir, 500 kr. hvor.

Þá er þriðji hópurinn, sem leggur til að eitra fyrir refina. Af þvi að svo virðist
sem það sé umdeildasta útrýmingaraðferðin. þá þykir rétt, til viðbótar þeim álykt-
unum, sem draga má af töflu I, að tilfæra orðrétt það, sem í skýrslunum segir um
þessa útrýmingaraðferð.
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Eins og skýrsla II sýnir, þá eru það 15, sem mæla með eitrun, en 4, sem telja má
mótfalIna henni. Skulu fyrst tiIfærð ummæli þeirra, en öll þessi svör eru gefin við
spurningunni: "Hverjar tillögur til útrýmingar gerið þér?"
1. Oddviti Klofningshrepps i Dalasýslu segir: "Eitrun bönnuð."
2. Oddviti Rauðasandshrepps í V.-Barðastrandarsýslu segir: "Er mótfallinn eitrun

vegna fuglalíf s."
3. Oddviti Barðastrandarhrepps í V.-Barðastrandarsýslu segir: "Almennt er ekki

talið æskilegt að eitra hér, það ekki talið eyða býtir, heldur sé það leið til þess
að hreinrækta hann."

4. Oddviti Ögurhrepps, N.-ísafjarðarsýslu: "Eitranir þýðingarlitlar i flestum til-
fellum, ef um dýrbít er að ræða."
Þess skal getið, að ofannefndir oddvitar gera tillögur til útrýmingar, sem

falla undir aðra liði skýrslunnar.
Þá eru ummæli þeirra oddvita, sem telja eitrun áhrifamestu og ódýrustu út-

rýmingaraðferðina við tófuna (og sumir einnig við minkinn) :
Oddviti Hvitársiðuhrepps í Mýrasýslu segir: "Rækileg eitrun" og vísar jafn-

framt til umsagnar tveggja bænda, sem stundað hafa refaveiðar, annar um ára-
tugi, hinn hátt á annan tug ára. - Þorleifur Þorsteinsson, bóndi á Uppsölum i
Hálsahreppi, segir svo: "Eitra rækilega. - Athuga, hvort ekki væru aðrar eiturteg-
undir líklegri til árangurs en strychnin." Um minkavinnslu segir hann svo: "Einnig
mundi eitur gera eitthvað í baráttunni við minkinn, því hef ég reynslu fyrir."
Stefán Ólafsson, bóndi í Kalmanstungu í Hvítársíðuhreppi. segir svo: "Ég er sann-
færður um, að ódýrasta og bezta aðferð við eyðingu refa er sú að eitra rækilega.
Ég hygg, að flestar tófur fáist til að éta eitur, og líka, að flestar tófur geti lært að
drepa fé. Þegar verið er að flokka þessi kvikindi í veiðidýr, hræ dýr og bitdýr, álít
ég að allt slíkt hjal sé úr lausu lofti gripið." Um minkinn segir hann: "Ég tel líka
vel trúlegt, að fækka megi mink með eitrun. Það, sem reynt hefur verið hér í þá
átt, spáir góðu um það."

Oddvitinn í Laxárdalshreppi í Dalasýslu: "Líklega helzt með eitrun, en þó
einkum sýklahernaði. ef framkvæmanlegt þykir."

Oddvilinn í Skarðshreppi í Dalasýslu: "Tel að sjálfsagt sé að eitra að vetrinum
fyrir refi og ættu að vera fyrirskipanir þar um."

Oddviti Mosvallahrepps, V.-lsafjarðarsýslu: "Tel sjálfsagt að reyna að eitra
fyrir refi, en sú aðferð á fáa formælendur hér."

Oddviti Suðureyrarhrepps, V.-ísafjarðarsýslu: "Engar nema eitrun í harð-
inda tíma."

Oddviti Reykjarfjarðarhrepps, N.-ísafjarðarsýslu: "Helzta ráðið til útrýmingar
á refum er eitrun á vetrum, þar eð enginn fæst til þess að liggja fyrir þeim á vetr-
um, eða ganga að tófum."

Skýrslugjafi Deildardalsupprekstrarfélags, Skagafirði: .Æitra í hörðum vetrum,
þegar snjór er yfir allt, samtímis á stóru svæði."

Oddviti Saurbsejarhrepps, Eyjafjarðarsýslu: "Leggja áherzlu á að eitrun verði
framkvæmd sem oftast."

Oddviti Vopnafjarðarhrepps, N.-Múlasýslu: "Að eitra þá harðindi eru."
Oddviti V.-Landeyjahrepps, Rangárvallasýslu: "Teljum reynandi eitrun, ef

óskaðleg er öðrum skepnum. Sú aðferð er nú tíðkast er vonlaus."
Skýrslugjafi Asahrepps- og Holtamonnaajréttor, Rangárvallasýslu: "Um eyð-

ingu refa: Skotmenn og eitrun."
Oddviti Biskupstungnahrepps, Árnessýslu: "Ýmsir telja að bezta ráðið til út-

rýmingar ref'um sé rækileg eitrun."
Oddviti Þingvallahrepps, Árnessýslu: "Allsherjar eitrun á sama tíma að vetr-

inum, þegar snjór og klaki erlfir öllu."
Oddviti Grafningshrepps, rnessýslu: "Ég tel helzt það eigi að citra silung og
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fugla í stórum stil á veturna, með ám og vötnum, því að minkur inn étur eitrið, ef
það er i hans sælgæti."

Refaeyðingarstjóri Hrunamannahrepps: "Að þessu viðbættu hefur svo oft verið
eitrað þegar færi hefur gefizt og stundum gefizt vel, en illa gengið að fá refaeitur,
sem gagn er að."

Rétt er enn að geta þess, að ýmsir þessara manna eru með tillögur um fleiri úr-
ræði, sem koma fram í öðrum dálkum töflunnar.

Um hin önnur úrræði, sem tafla II sýnir til útrýmingar refum, er ekki ástæða
til að ræða. Þau skýra sig sjálf.

Um tillögur þær, sem gerðar eru um eyðingu minka, er hægt að vera fáorður,
enda er svo skammur tími síðan hann fór að verða plága hér á landi, að menn
eru almennt tæpast farnir að átta sig á tjóni því, er hann veldur, og því síður á
hvern hátt gæti tekizt að útrýma honum, eða að minnsta kosti að sporna á móti
fjölgun hans.

Minkurinn var fyrst fluttur inn 1931. Þá fékk Gunnar Sigurðsson frá Selalæk
eitt "tríó" (tvö kvendýr og eitt karldýr) frá Noregi. 1932 fékk Gunnar allstóra send-
ingu frá Noregi. Var þá stofnað hlutafélagið h/f Refur. Setti það félag sig niður á
Selfossi, en sumt af dýrunum fór austur í Grímsnes. Næsta áratug og allt fram til
1944 voru svo öðru hverju flutt inn minkdýr. Er talið, að þau hafi yfirleitt verið
af betri stofni og meira valin en þau dýr, sem fyrst voru flutt inn. Ekki virðist
hafa liðið á löngu þar til minkar fóru að sleppa úr búrum og er einkum talið að
þau dýr, sem sluppu, hafi verið af lélegasta stofninum, eða þeim, sem fyrst var fluttur
inn. Árið 1940 var fyrst farið að greiða fé úr ríkissjóði fyrir dráp villtminka. Þá
voru greiddar 30 kr. fyrir minkinn. Sú greiðsla heldur svo áfram og eykst árlega.
1941 er greitt fyrir 34 dýr, 1942 39 dýr, 1943 129 dýr - og 1955 1642 dýr samkvæmt
þeim skýrslum, sem borizt hafa nefndinni og tafla I sýnir.

Um tillögur þær til útrýmingar minka, sem oddvítar gefa, nægir að vísa til töflu
II. Tillögur þeirra gefa ekki tilefni til nánari skýringa.

Áður en skilið er að fullu við töflur þessar skal þess getið, þar sem það kemur
ekki fram á þeim, að margir oddvitar geta þess ýmist á skýr slunum eða í sérstökum
bréfum, sem þeir hafa látið fylgja þeim, að stöðugt verði erfiðara að fá hæfar refa-
skyttur til grenjavinnslunnar og horfi á því sviði til vandræða, þegar hinar gömlu
refaskyttur heItast úr lestinni fyrir elli sakir eða af öðrum ástæðum. Er þar sjáari-
lega um vandamál að ræða, sem tvísýnt er, hvernig ráðið verður fram úr. Til þessa
starfs þarf vissa hæfileika og eiginleika. Starfið er kaldsamt í misjafnri tíð, það út-
heimtir miklar vökul' og útilokar reglubundinn vinnutíma. Vegna þeirrar mann-
fæðar, sem nú er í sveitum, er ekki um marga menn að velja til þess að taka við
þessum starfa af hinum eldri.

Hér getur því fyrr en varir orðið um vandamál að ræða, sem verða kann erfitt
úrlausnar. Hvetur það ásamt öðru til að leita annarra úrlausna um eyðingu þessara
vargdýra, refsins og minksins.

III. KAFLI
Kostnaður.

Kostnaður við eyðingu refa og minka hefur farið ört hækkandi hin síðari ár.
Ef taka á upp skipulega leit og útrýmingu á minkum eins og gert er ráð fyrir

í frumvarpi nefndarinnar, mun kostnaður þessi aukast að mun. Erfitt er að gera
sér grein fyrir, hve miklu sá viðbótarkostnaður nemur. Minka hefur orðið vart á
öllu svæðinu frá Rangárvallasýslu vestur og norður að Suður-Þingeyjarsýslu, að
Vestfjörðum undanskildum að mestu. Skipulegar minkaleitir á svo stóru svæði hljóta
að kosta mjög mikið fé, þar sem einnig verður að leita minksins í óbyggðum, í nokkr-
um hluta þess svæðis aðimínnsta kosti. Einnig mun hækkun verðlauna fyrir unnin
dýr hafa í för með sér nokkra hækkun á heildarkostnaðinum við eyðinguna. Hins

13



vegar telur nefndin, að útgjöld þau, sem óhjákvæmileg eru i sambandi vits starf
veiðistjóra, muni fljótlega sparast aftur óbeint, ef honum tekst að koma á betra
og hagkvæmara skipulagi og taka upp ódýrari og fljótvirkari veiðiaðferðir, t. d,
við vinnslu grenja og minkabæla, en þó fyrst og fremst vegna meiri árangurs af
veiðistarfinu í heild.

Eftirfarandi tafla sýnir heildarkostnaðinn við eyðingu refa og minka undanfarin
3 ár. Taflan byggist á tölum frá sýslumönnum og bæjarfögetum. Nokkru kann að
skeika um einstök ár, vegna þess að greiðslur fyrir unnin dýr hafi flutzt á milli
ára, eða eyðingarkostnaður hjá einstökum hreppum hefur verið dreginn saman og
greitt t. d. fyrir tvö ár í senn.

Skekkja sú, er af þessu stafar, er þó svo óveruleg, að hún raskar ekki að neinu
verulegu leyti þeirri heildarmynd, sem taflan sýnir. í skýrslu þessari er ekki greindur
sundur kostnaður við eyðingu refa og minka í hverri sýslu, þar sem sú sundurliðun
var oft mjög óljós í gögnum þeim, er nefndin hafði til afnota, en upphæðir þær, sem
greiddar eru í hverri sýslu um sunnan- og vestanvert landið fyrir mink, eru all-
verulegar.

Eins og taflan sýnir er heildarkostnaður við eyðingu refa og minka árið 1955
kr. 1298202.96, og er allmiklu hærri en næsta ár á undan. Jafnframt má geta þess,
að árið 1945 nam verðmæti útfluttra skínna af refum og minkum samtals kr.
1559480.00 samkvæmt verzlunarskýrslum. Nú er þessi útflutningur nær enginn, eða
að verðmæti alls kr. :l5545.00 árið 1955. Árið 1945 voru greidd verðlaun fyrir 122
víllíminka, en 10 árum síðar, 1955, fyrir 1642 minka alls. Virðist því mjög hafa
skipazt til hins verra í þessum efnum síðastliðin 10 ár.

Skýrsla um kostnað við eyðingu refa og minka 1953-1955.
1953 1954
kr. kr.

52 708.05 52 706.46
26439.05 30377.00
23816.20 29653.99
45 383.41 63 006.39
44338.83 53634.16
27 745.44 29574.93
16975.50 23809.62

Gullbringu- og Kjósarsýsla .
Borgarfjarðarsýsla .
Mýrasýsla .
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla ..
Dalasýsla .
Barðastrandarsýsla .; .
Vestur-ísafjarðarsýsla .
ísafjörður .
Norður-ísafjarðarsýsla .
Strandasýsla .
Vestur-Húnavatnssýsla .
Austur-Húnavatnssýsla .
Skagafjarðarsýsla .
Eyjafjarðarsýsla .
Suður-Þingeyjarsýsla .
Norður-Þingeyjarsýsla .
Norður-Múlasýsla .
Suður-Múlasýsla .
Austur-Skaftafellssýsla .
Vestur-Skaftafellssýsla .
Rangárvallasýsla .
Árnessýsla .
Reykjavík .
Ólafsfjörður .
Akraneskaupstaður .

21006.27
34800.25
31416.98
39979.00
49922.18
31534.86
50104.85
48582.81
91612.58
27848.40
31110.12
32725.48
20292.83
78563.19
9786.45

22296.96
46772.62
48445.74
48488.50
71879.12
25464.45
60272.75
52267.97

110139.22
37640.54
28875.89
34164.30
20114.11
86398.50
19483.97

120.00

1955
kr.

106031.08
38910.55
48532.99
63487.23
63125.60
56041.08
24521.20

540.00
43744.88
48987.00
68365.82
63581.86
85678.10
23368.21
89933.74
94729.28

111 757.76
40068.23
49075.02
41416.38
31587.83
79039.12
25140.00

540.00

836692.27 1298202.96995587.19
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IV. KAFLI
Aðgerðir gegn refum og minkum í öðrum löndum.

Nefndin hefur leitað upplýsinga til ýmissa aðila erlendis, sem fylgjast með eða
hafa með höndum eyðingu refa og minka.

Í öllum nágrannalöndum okkar eru starfandi stofnanir, sem hafa með höndum
hagnýtar dýrafræðirannsóknir og fylgjast með villidýrastofnum, friðunarákvæðum,
eyðingu vargdýra o. s. frv. Hefur nefndin snúið sér til þeirra og hafa eftirtaldar
stofnanir veitt nefndinni ýmsar upplýsingar varðandi þessi mál:

1. Agricultural Protection Board, Department of Agriculture, Perth, Australia.
2. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Infestation Control Division,

England.
3. Viltbíologisk Station, Kallö, Danmark.
4. State of New York Conservation Department, New York.
5. Michigan Department of Conservation, Lansaig, Mich.
6. Fish and Wildlife Service, United States Department of the Interior, Washington

D.C.
7. Statens Veterínár medisinska Anstalt, Stockholm.
8. Statens Veterinære Serum Laboratorium, Köbenhavn.
9. Statens Viltundersökelser, Oslo.

Hjá nágrannaþjóðum okkar í Evrópu, þar sem fjallrefurinn er enn til, er hann
friðaður, þar sem óttazt er, að ella verði honum útrýmt með öllu, því að svo auðvelt
er þar talið að veiða hann. Sama máli gegnir raunar um rauðrefinn. hann nýtur
einnig friðunar i Norður-Evrópu hluta úr árinu.

Í þessum löndum eru refaveiðar ekki stundaðar í sama augnamiði og hér á
landi, heldur öllu fremur sem dægradvöl fyrir þá menn, sem gaman hafa af því
að stunda veiðar. Í Danmörku eru t. d. drepnir árlega 30000 refir, en stofninum
virðist ekki fara fækkandi fyrir það, enda eru þeir sem veiðarnar stunda ekki
hlynntir því, að honum fækki um of.

Undir lok síðasta stríðs kom í ljós, að refastofninn i sumum löndum Evrópu
hafði smitazt af hundaæði. Til þess að reyna að hamla gegn útbreiðslu þessa ægilega
sjúkdóms var tekið það ráð að útrýma refum á samfelldum landssvæðum til þess
að hefta á þann hátt útbreiðslu sjúkdómsins. í þessum tilgangi voru leituð uppi
greni (oft með aðstoð hunda) eftir því sem tök voru á og eiturefni (Cymack )
dælt eða mokað inn í grenin. Efni þetta, sem er fíngert duft, breytist við áhrif
rakans í greninu í eitraða lottegund. Cyanvatnsefni (blásýru), og drepur allt kvikt.
Eitur þetta hefur þann kost, að það er ekki talið hættulegt öðrum dýrum en þeim,
sem i greni nu eru, þegar það er notað á þennan hátt, ef full gát er höfð um með-
ferð þess. Sá annmarki er þó á, að hið eitraða loft helzt ekki í greninu nema frekar
stuttan tíma. Af reynslu, sem fengizt hefur með tilraunum á þessu efni, virðist
lofttegund þessi drepa tilraunadýr samstundis, og er að því leyti gott, að dýrin
kveljast ekki.

Þegar slík herferð hefur verið framkvæmd nokkur ár í röð, virðist sem takast
megi að útrýma refunum að mestu. Nefndin hefur aflað sér upplýsinga um eina
slíka herferð gegn refum, er var gerð fyrir nokkrum árum í Suður-Jótlandi og
virtist takast með ágætum. Sama aðferð hefur verið notuð í tilraunaskyni til að
eyða minkum og er árangur talinn mjög góður. Þessi aðferð mun án efa vel nothæf
hér á landi, þar sem greni eru þannig gerð, að auðvelt er að þétta þau, og þar sem
aðferðin er fljótvirk og örugg, ætti að hefja tilraunir með hana hér á landi sem
fyrst. Þess skal getið, að í Bandaríkjunum er eitur þetta, "Cyanogas", selt almenn-
ingi í verzlunum, hættulegra og vandmeðfarnara er það ekki talið þar í landi. Í

Noregi er notkun þess aftur á móti bönnuð. Í Bandaríkjunum er unnið að tilraun-
um með aðrar eiturtegundir fyrir refi, sem þannig er útbúið, að ekki stafi hætta af
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fyrir fólk eða hunda, og er full ástæða til þess að fylgjast með tilraunum þessum
svo sem kostur er. Í Bandaríkjunum hafa verðlaun lengi verið greidd í mörgum
ríkjum fyrir hvern drepinn ref, en nú telja þeir, sem gerst ættu að þekkja til, að
verðlaun nái aUs ekki tilætluðum árangri. Í sumum ríkjum Bandaríkjanna virðist
mest áherzla lögð á eitrun eða eitra greni með eitur 10fti. Annars markast baráttan
gegn refum í sumum ríkjum Bandaríkjanna af sjúkdómum þeim, sem refirnir geta
borið i menn og skepnur (hundaæði).

Refir voru fyrst fluttir til Ástralíu 1917. Síðan hefur þeim fjölgað óðfluga og
er stofninn nú talinn margar milljónir og veldur miklu tjóni. Síðan 1928 hafa verið
greidd verðlaun fyrir unnin dýr, en þeir, sem starfa að þessum málum þar í landi,
telja verðlaunakerfið gagnslaust til þess að útrýma refunum. Telja þeir, að eina
leiðin til þess að halda refastofninum í skefjum séu vel skipulagðar eitrunarað-
gerðir. Samkvæmt reynslu manna í Ástralíu er stryknin alkaloid talið mjög hentugt
refaeitur. Mest er eitrað í kjötbita og tólg eða mör, innyflabita, fuglshausa o. s. frv.
Eitrið er útbúið í hæfilega stórum tölum og er ein tala látin i hvern bita með því
að skera djúpan skurð í agnið og smeygja tölunni inn í bitann. Það er eftirtektarvert
við reynslu Ástraliumanna, að þeir ráða frá þvi að nota uppleysanlegt stryknín, en
það er sú eiturtegund, sem lengst af hefur verið notuð hér á landi sem refaeitur.
Telja þeir, að margir refir fælist það vegna þess, hve bragðið af vatnsuppleysanlegu
stryknini er sterkt og beiskt. Ef agnið er haft hæfilega stórt, gleypa refirnir það
í heilu lagi, og sé snyrtilega frá eitrinu gengið, fylgir því ekki beiskjubragð. Eitur
þetta er miklu hægvirkara en vatnsuppleysanlegt stryknin, og þess vegna geta ref-
irnir oft farið langan veg áður en eitrið verkar.

Villiminkar eru óþekktir í Ástralíu.
Í Ástralíu er unnið að ýmsum tilraunum til þess að finna aðrar heppilegar að-

ferðir til að útrýma refum, og er full ástæða til þess að fylgjast með þeim.
Í Svíþjóð hafa minkar sloppið úr haldi eins og hér á landi og í sumum héruð-

um valdið nokkru tjóni. Engar skipulagðar aðgerðir gegn villimink eru fyrirskip-
aðar þar í landi. Mest eru notaðar gildrur og skotvopn. Tilraunir með svefnlyf
(chloralos), sem notað er í agn, hafa gefið góðan árangur.

Í Noregi er reynt að halda refunum í skefjum með því að borga verðlaun fyrir
unnin dýr. Oftast eru verðlaunin 20--30 norskar krónur, en sums staðar miklu
hærri, allt að 200 norskum krónum fyrir hvert dýr, sem drepið er, en þrátt fyrir
þessi háu verðlaun virðist stofninn ekki minnka, jafnvel telja sumir, að refunum
í Noregi fari fjölgandi. Svefnlyf (veronal) hefur nokkuð verið notað sem refaeitur
og er árangurinn talinn sæmilegur. Stjórnarvöld einstakra héraða hafa allfrjálsar
hendur um aðgerðir gegn refum og því eru aðgerðir nokkuð mismunandi.

Minkar hafa sloppið úr haldi í Noregi og nokkuð er þar um villimink. Skipu-
lagðar aðgerðir til útrýmingar honum um land allt hafa ekki verið gerðar, en í
einstökum héruðum hafa útrýmingaraðgerðir verið teknar allföstum tökum. Vegna
ólíkra náttúruskilyrða mun þó takmarkað, hve mikið við getum fært okkur í nyt
reynslu Norðmanna í þessu efni. Norskir dýrafræðingar telja skaða þann, sem
minkar og refir valda þar í landi, hvergi nærri eins mikinn og almenningur álítur.

Í Bretlandi eru villiminkar varla til. Einstöku sinnum sleppa þeir út, en eru
oftast veiddir aftur í gildrur innan fárra daga. Svipuð mun reynslan vera í Dan-
mörku.

Í Bretlandi er bannað að nota eitur í agn, en greni eru svæld með eiturlofti
(Cymack). Annars nota Bretar mest skotvopn og hunda við refaveiðar.

Eftir þeim upplýsingum að dæma, sem nefndin hefur aflað, höfum við hér á
landi nokkra sérstöðu varðandi eyðingu refa, auk þess sem staðhættir allir og lífs-
skilyrði eru ólík því, sem annars staðar þekkist. Svipuðu máli gegnir með minkinn.
Þar sem hann hefur sloppið úr haldi í nágrannalöndunum, virðist hann ekki hafa
náð eins örri og mikilli útbreiðslu eins og hér og ekki vera neitt sérstakt vandamál.
Mun það byggjast á því, að meir hefur þar verið hirt um að ná rninkum, sem
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sloppið hafa, og auk þess munu minkar eiga þar sína náttúrlegu fjendur, sem ekki
eru til hér á landi.

Ekki hafa því verið skipulagðar aðgerðir til útrýmingar á mink í nágrannalönd-
um vorum, enda þótt minkaveiðar séu töluvert stundaðar í sumum löndum vegna
skinnanna. ÞÓ að við getum ýmislegt af öðrum þjóðum lært í þessum efnum, virðist
sem við verðum samt fyrst og fremst að byggja á okkar eigin reynslu og aðhæfa
aðferðir, sem annars staðar eru þekktar, Íslenzkum staðháttum.

Hér er þvi mikið verkefni, sem vinna þarf. Mikil innlend þekking og reynsla
er þegar fyrir hendi i þessum efnum. Er nauðsynlegt að gera ráðstafanir til þess, að
hún komi að sem fyllstum notum. Þarf því að safna saman reynslu þeirra manna,
sem stundað hafa refa- og minkaveiðar með beztum árangri, svo að aðrir geti fært
sér hana i nyt. Hundar hafa víða verið notaðir við minkaveiðar, og virðist oft sem
tilviljun hafi ráðið, að hundarnir tóku upp á veiðum þessum. Hundum, sem sýnt
hafa hæfni til minkaveiða, þyrfti að æxla saman til þess að reyna að fá á þann hátt
hunda, sem nokkra kynfestu hefðu sem góðir minkveiðihundar. Einnig kæmi til
mála að flytja inn hunda af kynjum, sem líkleg þykja til minkaveiða. Nauðsynlegt
er að gefa mönnum kost á leiðbeiningum við temslu hunda í þessu skyni, því að flest-
allir munu ófróðir í þeim efnum hér á landi. Þess má geta, að þegar mun til vísir að
hundastofni hér á landi af útlendu kyni, sem talið er mjög líklegt sem gott minka-
veiðikyn. Uppeldi slíkra hunda og þjálfun þeirra þyrfti ekki að vera mjög kostn-
aðarsöm, ef skipulega væri á málum haldið.

Minkar hafa nú numið hér land og náð útbreiðslu í mörgum héruðum. Virðast
lífsskilyrði fyrir þá hagstæð, og hættulega óvini í ríki íslenzkrar náttúru eiga þeir
ekki. Má því búast við, að mjög verði erfitt að útrýma þeim til fulls, ef dæma má
eftir reynslu þeirri, sem menn hafa í öðrum löndum, þar sem svipað hefur verið
ástatt. Þótt takast mætti að útrýma minkum inn til landsins, má búast við, að þeim
verði seint útrýmt við ströndina, þar sem lífsskilyrðin eru bezt.

Við veiði á minkum virðast gildrur ýmiss konar mest notaðar. Er gerð þeirra
nokkuð mismunandi, og erfitt að segja hver hér hentar bezt, þó að ýmsir, sem hér
hafa reynt þessar gildrur, hafi ákveðnar skoðanir í því efni.

Má í því sambandi minna á, að íslendingar, sem fengizt hafa við minkaveiðar,
hafa sumir lýst i blöðum og tímaritum útbúnaði á gildrum, sem þeir telja heppileg-
astar. Þá hafa og flutzt hingað til lands ýmsar tegundir af gildrum, sem notaðar eru
i öðrum löndum. Er dómur manna á þeim misjafn, auk þess mun nokkuð fara eftir
staðháttum, hvaða gerð á bezt við. Þessi mál þarf þvi að rannsaka nokkru nánar
og safna saman áliti reyndra veiðimanna, svo að unnt sé að gefa um þessí efni hald-
góðar leiðbeiningar.

V. KAFLI
Sjúkd6mar og sýklahernaður.

Ýmsir hafa borið fram tillögur um að koma af stað sýkingu i minka- og refa-
stofninum. Slík aðferð hefur um langan aldur verið notuð í baráttunni gegn rottum,
einnig hér á landi (Ratin), oft með verulegum árangri. Hin síðari ár hefur aðferð
þessari einnig verið beitt gegn kanínum, þar sem þær valda miklu tjóni, t. d. í

Astraliu.
Samkvæmt þeim upplýsingum, sem við höfum aflað, virðist slíkri aðferð hvergi

hafa verið beitt gegn refum og minkum. Hins vegar er vitað um, að ýmsir næmir
sjúkdómar herja þessi dýr, má þar nefna t. d. hundaæði, minka- og refapest, næma
heilabólgu í refum, kláðamaura o. s. frv. Þótt vitað sé, að sumir þessara sjúkdóma
hafi öðru hvoru náð töluverðri útbreiðslu, er þó þekking manna á eðli þessara sjúk-
dóma meðal villtra refa og villiminka mjög takmörkuð, þar sem þetta efni virðist
hafa verið lítið rannsakað. Oft virðast sjúkdómar þó geta höggvið nokkurt skarð 1
stofninn, og er reynsla fyrir því bæði á Grænlandi og i Norður-Ameríku. Fljótlega
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hefur stofninn þó aukizt á ný, og það jafnvel þótt um eins alvarlega sjúkdóma og
faraldur af hundaæði eða næm a heilabólgu hafi verið að ræða.

Hér á landi hafa næmir sjúkdómar, er herjað geta minka og refi, ekki verið
rannsakaðir, svo að kunnugt sé. Ýmsir álíta þó, að hin síðari ár hafi borið á fári, eink-
um í minkum, en eigi hefur það verið staðfest. Engan veginn væri slíkt þó óhugsandi,
þar sem talið er, að fárs í loðdýrum hafi áður orðið vart hér á landi, meðan dýr
þessi voru enn geymd í búrum. Væri þýðingarmikið að fá staðfest, hvort sú mikla
fækkun minka, sem margir telja að átt hafi sér stað í sumum héruðum, stafi af
næmum' sjúkdómi eða hvort aðrar orsakir komi þar til. Ef hér er um næman
sjúkdóm að ræða, kynni að vera unnt að halda honum við, magna hann og dreifa
út á stöðum, þar sem mikið er af minkum og sjúkdómsins hefur ekki orðið vart
áður.

ÞÓ að ýmsir næmir sjúkdómar, sem sýkja minka og refi i girðingum og búrum,
hafi verið allítarlega rannsakaðir, vantar þó enn mikið á, að sú þekking sé svo gagn-
ger, að menn hafi þá fullkomlega á valdi sínu. Einkum á það við sjúkdóma, sem
veirur valda. Minkafár, sem af mörgum er talinn álitlegastur næmra sjúkdóma til
þess að sýkja minkastofnínn, er t. d. mjög breytilegur sjúkdómur, stundum veldur
hann miklu tjóni, drepur ca. 60% af öllum dýrum á búinu, en stundum eru sárafá
dýr sem drepast, þó að flestöll veikist. Enn er ekki vitað, hvað þessum mismun veldur.
Sama máli gegnir, þegar reyna á að sýkja mink í búrum með minkafárveiru, sýk-
ingin tekst stundum svo vel, að yfir helmingur dýranna drepst, en stundum svo illa,
að aðeins fáein dýr drepast, þótt nákvæmlega sömu aðferðir séu notaðar í bæði skiptin.
Þekking okkar virðist enn of takmörkuð á þessum sjúkdómi. Svipað kemur í ljós,
þegar aðgætt er, hvernig mönnum hefur tekizt til við aðra næm a sjúkdóma, sem
hægt væri að beita gegn refum og minkum, Við það bætist svo, að sumir þeir sjúk-
dómar, sem hér um ræðir, eru hættulegir húsdýrum. hundafár, og jafnvel mönnum,
hundaæði, og koma af þeim sökum vart til greina.

Enda þótt takast mætti að finna sýkingarefni, sem hægt væri að nota til að
koma af stað faraldri í refa- og minkastofninum, mun þó fráleitt að ætla, að það
eitt gæti útrýmt dýrum þessum til fulls. Ef til samanburðar er tekin hin ægilega
drepsótt, myxomatosis, sem tókst að koma af stað i kanínum i Ástraliu og víðar,
sést að i byrjun virtust kanínurnar verða nær aldauða á stórum svæðum, en þegar
frá leið, kom í ljós, að þeim hafði á engan hátt verið útrýmt til fulls og fjölgar níl
aftur. . . '.#, . .",i;>~")I1

Ætla má þó, að allverulegt gagn væri hægt að hafa af smitefni, sem kæmi af
stað banvænni drepsótt f refa- og minkastofninum. þvi ætti það að vera eitt af við-
fangsefnum í baráttunni gegn vargdýrum að einangra slík smitefni og gera til-
raunir með notkun þeirra. Væri eðlilegt, að veiðistjóri hefði forgöngu um það mál og
nyti aðstoðar rannsóknastofnana þeirra, er lúta Háskólanum og fást við læknis- og
meinafræði, því að án alls efa þarf mikinn og tímafrekan undirbúning og tilraunir,
áður en vænta má nokkurs árangurs.
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