
Nd. 388. Nefndarálit [130. mál]
um frv. til l. um loðdýrarækt.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Loðdýrarækt hefur verið deilumál á Alþingi í meira en þrjá áratugi. Hafa tog-
azt á draumurinn um nýjan atvinnuveg, sem átti að færa landsmönnum milljóna-
gróða, og hinn bitri veruleiki, að í stað gullsins hefur komið hörmuleg landplága -
villímínkurínn.

Minkaeldi var stundað hér á landi í meira en 20 ár. Það varð ekki sá arðvæn-
legi atvinnuvegur, sem vonir stóðu til. Oft voru minkabú rekin með tapi, og gjald-
eyristekjur urðu aldrei svo miklar, að munaði um. Þegar minkaeldi var bannað
1951, var það hrörnandi atvinnugrein og aðeins 7 bú starfandi.

Um það leyti, sem innflutningur minka hófst, varaði Guðmundur Bárðarson
náttúrufræðingur alvarlega við þeirri hættu, sem væri samfara flutningi þessa
"gráðuga og slungna rándýrs" til landsins. Guðmundur taldi, að aldrei yrði hægt
að búa svo um, að ekki slyppu einhver dýr úr haldi.

Svo fór sem Guðmundur spáði. Minkar sluppu úr búrum allt til þess, að eldi
þeirra var bannað. Villiminkastofninn óx hröðum skrefum, breiddist um mestallt
landið og hefur valdið gífurlegu tjóni. Hin nýja atvinnugrein var ekki áratugs-
gömul, þegar hafin var á Alþingi sú barátta gegn minka plágunni, sem endaði með
banninu 1951.

Allir þeir, sem unna íslenzkri náttúru og þá sérstaklega hinu fjölskrúðuga fugla-
lífi, harma þau örlög, að minkurinn skyldi flytjast hingað. Dr. Sigurður Þórarins-
son hefur til dæmis sagt:

"Minkurinn er einhver sú háskalegasta sending, sem borið hefur að ströndum
þessa lands, og er nærri enn óhugnanlegra, hverjum vettlingatökum þetta minka-
mál hefur verið tekið, eftir að ljóst var orðið, hvílíkur vágestur minkurinn er."

Þegar menn gylla fyrir sér þann hagnað, sem íslendingar geti haft af minka-
rækt, er rétt að gleyma ekki, hvers virði þjóðinni er dúntekja, fuglalif, lax- og
silungsveiði og jafnvel alifuglarækt. Allt þetta er í hættu vegna minksins - því
meiri hættu sem minkastofninn eykst.

Sagt er, að nú sé tækni svo mikil, að ekkert dýr mundi sleppa úr haldi, jafnvel
þótt hér væru 1-2 milljónir minka, eins og Einar Sigurðsson lagði til um árið.
Þetta hefur alltaf verið sagt, en hefur hingað til alltaf reynzt rangt. Engar upp-
lýsingar hafa komið fram, sem benda til, að nú geti minkabú verið 100% örugg.
Reynsla er og fyrir því, að baráttan við villimink dofnar, þegar minka eldi er leyft,
sökum vantrúar manna á tilgang starfsins, þegar ný dýr sleppa jafnan út.

Það frv. um loðdýrarækt, sem nú er fram komið, er styttra og efnisminna en
fyrri lög um sama efni. Veikari ákvæði kveða á um gerð hinna "minkaheldu" búa.
Engar kröfur eru gerðar til sérþekkingar þeirra, sem eiga að setja upp minkabú,
þótt viðurkennt sé, að sú þekking hafi úrslitaþýðingu. Engin hugmynd er gefin um
þann gróða, sem á að fást.

Þegar litið er til forsögu þessa máls, seni er stórbrotinn harmleikur í íslenzkri
náttúru, virðist ógætilegt að byrja sama leik á ný, eins og ekkert hafi gerzt.

Gróðavonin hefur áður reynzt vafasamur leiðarvísir, og lítil rök hafa verið
færð fyrir því, að nú hljóti að takast betur en áður.

Nauðsynlegt er að rannsaka þetta mál og íhuga mun betur en gert hefur verið.
Þess vegna legg ég til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 29. marz 1965.
Benedikt Gröndal,

fundaskr.


