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Bylting með notkun minkasía.

Minkasíur voru samþykktar í september 2003 og byggði leyfisveiting á lögum nr. 64/1994 

„villidýra lögunum " og lögum um dýravernd nr. 15/1994. Borið hefur á misskilningi á minkasíum og 

hefðbundnum röragildrum, en þar er um ólík veiðitæki að ræða. Kostir minkagildra eru útlistaðir á bls 
11 i  heimild #6; Tilraunaverkefni i  Ölfus, Öxará og Grímsnesi sem VSÓ ráðgjöf skrifaði skýrslu um. Eins 

og segir í skýrslu frá Náttúrustofu Vesturlands frá 2002 (heimild #7) bls. 2, sýnir að ríki og sveitarfélög 

höfðu gre itt á núvirði það ár >700 m illjón ir til minkaveiða með óviðunandi hætti. Því hafa 

minkasíurnar sem samþykktar voru ári síðar valdið byltingu líkt og fylgigögn sýna.

Minkasíurnar má nota allt árið um kring og veiðist skv. heimild #6, 40% yfir vetrartímann, sem 

hefðbundnar gildrur virka ekki.

Árið 2010 (frekar en 2009) komst m inkur í fyrsta sinn út í Vigur og drap 40 te is tur á 3 klst. Salvar 

Baldursson eyjabúi á myndir af þessu sem hægt er að fá. Tjón af völdum minka er því gífurlega mikið.

Skipulagðar veiðar:
Bændur og ábúendur í sveitum þekkja landsvæði sín best og má lesa mikilvægi þessa þáttar í heimild 

nr. 7, en mikilvægt er að nota minkasíur þar sem þekking á landsvæði og hegðun e ftir árstíma er vel 

þekkt. DeildirÆðarræktarfélagsins hafa fjárfest í mjög mörgum gildrum auk einstaklinga og 

sveitarfélaga. Það er því mikið magn í gangi nú.

Eftirlit með húsnæði minkabúa
Nú er lag þegar vel gengur að skylda bændur til að hafa tvöfalda opnun úr búum, þannig að y tri 

girðing tæki a llta f við ef minkur sleppur úr húsi. Mörg minkabú eru með ansi margar g lufur og illa 

frágengin. Auk þess sem mannleg mistök bjóða upp á að dýr sleppi út.

E ftirlit þarf að vera virkt með búunum. 2 minkar í frysti núna á Sauðárkróki sem eru á leið í 

upprunagreiningu veiddir í náttúrunni, en nokkuð víst að séu búrdýr sökum stærðar og felds.

Örmerkingar;

Æðarræktarfélag sér ekki mun á kanínuræktun eða minkaræktun þegar kemur að skyldu þess að 

örmerkja. Um húsdýr er að ræða og æ tti sama að gilda um þau eins og önnur húsdýr. Rekjanleiki 

verður þá til staðar og meiri líkur þá á að loðdýrabændur gangi betur um bú og girði betur af.

Rannsóknir (líklega ekki tæmandi listi):
Skv. ú tdræ tti á erindi rannsakenda á vegum Náttúrustofu Vesturlands (heimild 1) um stofnstærð 

minka er talað um fækkun minkastofnsins 2002-2006. Verkefni til útrým ingar minks á Snæfellsnesi 

(# 2) hafa ve ið itö lur þar farið hækkandi síðan 2006, að árinu 2010 undanskyldu. Það er þó orðróm ur 

meðal bænda og minkaveiðimanna að stofninn sé í lægð núna. Þessar tvæ r heim ild ir fara því ekki 

alveg saman að mati ÆÍ. Tek fram að við höfum ekki ve ið itö lur fy rir 2004 á vegum þessara eða annara 

aðila undir hendi.
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Umhverfisráðuneytið studdi tilraunaverkefni um útrýmingu á mink 2007-2010. Umhverfisstofnun 

hefur enn ekki gefið út skýrslu um lokaárangur, en hér eru glærur frá kynningu á verkefninu.

Verkefnið gekk svo vel við við Eyjafjörð að mink hefur þar eiginlega verið útrým t og einnig í 

Þingeyjarsveitum. Styður að hægt er að eyða villtum  mink með þessum öflugu drekkingargildrum.

Heimild 4 sýnir að 70 drekkingarsíur eru í Þingvallasveit og við Þingvallavatn á svæði 3. Ein gildra þar 

tók y fir 20 minka á 3 árum.

Heimild 6 snýr að þróun minkadrekkingarsíu og tilraunaveiði með þeim. Á bls. 11 er útlistað 

eiginleikum drekkingarsíunnar sem Reynir Bergsveinsson hefur þróað og er notuð með góðum 

árangri um allt land.

/ v

Hegðun minka og ástæða fyrir átaki á landsvísu en ekki eftir sveitarfélögum:

Skv. Náttúrustofu Vesturlands frá 2002 (heimild #5) geta minkar ferðast tugi kílómetra á stuttum  

tíma, mesta vegalengd sem örm erktur minkur fannst var 43 km frá upphafsstað í beinni loftlínu. Þetta 

skýrir af hverju minkar veiðast árlega þó svæði hafi verið vel hreinsuð árið áður.

Nánari uppiýsingar veita:

Guðrún Gauksdóttir form aður Æðarræktarfélags íslands s. 867 0765 - gudrungauks@ru.is 

Erla Friðriksdóttir varaformaður Æðarræktarfélags íslands s. 896 6160 -  erla@kingeider.is
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Fer minkastofninn minnkandi?

Róbert A. Stefánsson1,2, Menja von Schmalensee1,2, Rannveig Magnúsdóttir1,2 og Páll Hersteinssont2

1 Náttúrustofa Vesturlands, 340 Stykkishólmi

2 Háskóli íslands, Líf- og umhverfisvísindadeild, 101 Reykjavík

Minkur var fyrst flu ttu r til landsins árið 1931 til ræktunar. Hann slapp fljótlega úr haldi, breiddist um 
iandið og hafði numið láglendissvæði um land allt um 1975. Veiðitölur benda til að stofninn hafi 
haldið áfram að stækka, þó með nokkrum sveiflum, allt til 2003 en hafi dregist verulega saman síðan 
þá. Skoðuð voru gögn höfunda um stofnþætti og fæðuval minks, með áherslu á árin 1996-2011. 
Mælingar á stofnstærð á Snæfellsnesi haustin 2001, 2002 og 2006 benda til að þar hafi mink fækkað 
verulega á árunum 2002-2006. Beinar mælingar á stofnstærð fylgja vel breytingum á veiðitölum, sem 
gefa til kynna að stofninn hafi náð hámarki árið 2003 en minnkað verulega eftir það. Veiðitölur hafa 
ávallt sveiflast nokkuð milli ára en þetta er lengsta samfellda niðursveiflan og sú dýpsta frá upphafi. 
Ekki er hægt að skýra hana með breyttri sókn nema að mjög litlu leyti. Athuganir á afla veiðimanna 
benda til að líkamsástand minka hafi versnað á síðustu árum og frjósemi minnkað. Þá benda 
fæðuvalsgreiningar til að fæðuframboð minks hafi verið minna síðustu ár en þegar stofninn var í 
uppsveiflu. Grunnorsakir stofnbreytinganna eru ekki kunnar en gætu tengst stækkun refastofnsins, 
loftslagsbreytingum og breytingum sem orðið hafa á lífríki hafsins á síðasta áratug.

robert(S>nsv.is
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Snœfellsnes
Verkefni til útrýmingar minks fór fram vestan rauda striksins.
Búsvæði minka á þessu svæði er aðallega neðan við 200m hæðarlínu.
Þannis reiknaöer búsvæðið um 640 ferkm.15 4—s ooooooocxx>ooooo< _ ______
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Minkaveiði í minkasíur. Vaskur á bakkka ehf., einnig Reynir Bergsveinsson.
Doppurnar tákna dauða roinka sem veiddust i minkasíur. Staðsetning minkanna er miðuð við eldri hreppamörk.
Talið er M  júií tii jólí og þannig reynt að ívigja minkárgöngum. Eingöngu eru taldir fullvaxnir minkar. (ekki ófæddir)
Gula strikið táknar 200 meíra hæðariína.

 ̂ /. Utrýmingar átak gegn minkum var unnið á vegum Umhverfísráðuneytisins
Græn doppa tafcrær árgsng 20041 blasd viö eléri rrán&z. Sanitals ............. árin 200é-2010. Tvö svæði voru ákvörðuð, Eyjafjörður og Snæfellsnes.
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Á Snæfellsnesi að meðtalinni Haffjarðará og Skógaströnd, samta

Á Snæfellsnesi var þrengt að veiðisvæðinu sökum fjárskorts. Ákveðið var 
að útrýma minkum vestan rauða striksins en austan þess átti ekki að veiða. 
Hugsanleg búsvæði minka á svæðinu eru neðan við brúnu línuna sem 
dregin er í 200 m hæð, þannig reiknað er svæðið vestan línunnar um 
637 ferkm. Árin 2006-2010 tóku minkasíur þar um 130 minka 
Hreinsun svæðisins hófst með minkasíum árið 2004 í Helgafellssveit og 
við Laxá í Miklaholtshreppi. Árið 2006 hófst hreinsun við Haffjarðará 
og í Staðarsveit og Breiðuvík. Skógaströnd kom til meðferðar 2005. 
Doppumar tákna dauða minka. Ritað í ársbyrjun 2011 Vaskur á bakka.
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Tilraunaverkefni við útrýmingu á 
mink í Eyjafirði og á Snæfellsnesi

Tilraunaverkefni um útrvminau á mink

• Átak á Snæfellsnesi og í Eyjafirði 
2007-2009

• Veiðiátak + rannsóknarverkefni/mat 
á árangri

• Leitað svara við spurningu um hvort 
hægt sé að útrýma mink 
svæðisbundið og á landsvísu

• Skýrsla með niðurstöðum 2010

12 .12.2012 2

12.12.2012

1





Tilraunaverkefni um útrvminqu á mink

• Umsjónarnefnd: 2 úr 
umhverfisráðuneyti + Erla 
Friðriksdóttir, bæjarstjóri 
Stykkishólms

• Umhverfisstofnun sér um 
framkvæmd veiðiátaks - 135 m kr

• Náttúrustofa Vesturlands sér um 
rannsóknaverkefni - 25 m kr

12.12.2012 3

Tilraunaverkefni um útrvminau á mink

• Samráðsnefnd: Bændasamtök 
íslands, Landssamband veiðifélaga, 
Félag atvinnuveiðimanna á ref og 
mink, Náttúrufræðistofnun

• Fagráð: Páll Hersteinsson, HÍ + 
fulltrúar frá UST, NÍ og Náttúrustofu 
Vesturlands

• 2 ráðgjafarnefndir á svæðunum, UST 
hefur samráð við vegna veiðiátaks

12 . 12.2012 4





12.12.2012

Tilraunaverkefni um útrvminqu á mink

• Aukið veiðiálag

• Um 60-70% veitt í gildrur, hitt með 
hundum

• Ráðnir lykilveiðimenn, skila gögnum 
til UST og veiddum minkum til 
NáttVest

• Góður árangur í Eyjafirði

• Síðri árangur á Snæfellsnesi, eða ári 
á eftir Eyjafirði

12.12.2012 5

Tilraunaverkefni um útrvminau á mink

Heildarveiði ársbyrjun til ágústloka

120

100

J
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Tilraunaverkefni um útrvminau á mink
Veiddir minkar i.Eyjafirði 2008
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Tilraunaverkefni um útrvminau á mink

Veiddir miníkar á Snæfellsnesi 2008 - 2009
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12.12.2012

Tilraunaverkefni um útrvminqu á mink
NÆSTU SKREF:
• Nóv. 2009: Kynningarfundir í Stykkishólmi 

og á Akureyri

• Ljúka úrvinnslu áramót 2009/10:
-  Upplýsingar frá veið im önnum
-  K rufn ingar

• Lokaskýrsla með niðurstöðum, vor 2010 
(rýnd vísindaskýrsla síðar)

• Verja árangur 2010
-  halda g ild rum  úti
-  hunda le it e ft ir  föngum

• Ákvörðun um framhald - lok 2010
12 .12.2012 9

Tilraunaverkefni um útrvminau á mink

• MÖGULEGT FRAMHALD?
-Aftur óbreytt fyrirkomulag

-Reynt að verja árangur á svæðunum 
tveimur

-Reynt að færa svæðin út smám saman 

-Allsherjar landsátak

-Hugsanlegar breytingar á fyrirkomulagi 
veiða og hvata til þeirra

12 . 12.2012 10
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Við þingvallavatn árið 2009 og 2010.
Verkefnið Ölfus-Öxará-Grímsnes. Umsjón Reynir Bergsveinsson.

Um það bil 70 minkasíur eru á svæði 3, Þingvallasveit og Þingvallavatn.
Hefðbundin aðferð var áður en aðgerðir hófust með minkasíum við Þingvallavatn að leggja í 
lækjarfarvegi líkt og gert er á þessari mynd. Það gat varla verið til svo varfærinn eða reynslulaus 
minkur að hann finndi sig ekki fusann til þess að kikja í minkasíurnar sem þamiig urðu á vegi hans.

í Þingvallavatni veiða fullorðnir minkar sem kunna til verka þannig að þeir synda út frá landinu 
en hvolpamir til hausts synda mikið með löndmn. Til þess að ná árangri við slíkar aðstæður 
þurfti að gæta alls sem máli skifti varðandi feril minkanna frá bústað,um bakkia og loks í vatninu. 
Það er næstum iygilegt að þessi minkasía á botni Þingvallavatns skuli vera búin að taka nærri 20 
minka á þremur árum. Á myndinni sést hvar minkur liggur í síunni.





Vatnið var íslaust nærri allann veturinn það rétt varð hundhelt í viku tíma í janúar eða febrúar. 
í>vi hefur verið frekar auðvelt fyrir minka að þreyja Þorrann og Góuna.
Minkalæða átti heima í urðinni aftan við bátinn. Hún var þar í nóvember og fór ekki nema örfáa 

metra frá fylgsninu að vatninu. Hún var þar í mars og hagaði sér eins og hún gaut þar í maí 
og lét þá skömrnu síðar glepjast til þess að kikja í minkasíuna. Vegna tófunnar forðast nú minkamir 
minna á þurru landi.

Það fer ekki milli mála að hún átti hvolpa. Nýðingslegt segja sumir. Það er vissulega rétt 
en ef ætlunin er að draga úr tjóni af völdum minka á íslandi þá er ekki til nein nothæf aðferð sem er 
betri en minkasían. Það er vont að skjóta minka heilinn og hjartað sleppur oft við fyrstu skotin. 
Stærð þessara líffæra er minni en fíngurbjörg. Meðan þau líffæri sleppa við skotið lifir dýrið.





þessi mynd er tekin við Steggjapoll þar voru nú í minkasíunni nýkomnar 4 læður, ein gotlæða með 
3 dætur Kenningin um að læðan fóstri læðumar lengur en stegghvolpana styrkist aftur og aftur. 
Mjög mikiíl umgangur er hér í grend

Hvolpamir eru enn að sjúga læðuna og eru þó allir orðnir jafnstórir og hún og jafnvei stærri 
(steggiminr)





Arsskýrsla
Náttúrustofu Vesturlands 

2002

Róbert Amar Stefánsson og 
Menja von Schmalensee

Mars 2003

Uppsetning og hönnun: MvS
Ljósmyndir: Starfsfólk NSV (nema annað sé tekið fram) 
Prentun: Náttúrustofa Vesturlands

m  Náttúrust
i m Hífwrgötö

Náttúrustofa Vesturlands

Hífwrgötu 3,340 Stykkislwlnitír
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Náttúra Vesturlands er einstök, hvort sem litið er á hana í 
líffræðilegu, jarðfræðilegu eða fagurfræðilegu tilliti, 
enda býður hún upp á mikla fjölbreytni í öllum þessum 
þáttum. Það er því deginum ljósara að fyrir líffræðing 
felast mikil forréttindi í því að hafa Vesturland sem 
vinnustað.
Náttúmstofa Vesturlands er enn ung rannsóknastofnun 
og í vexti. Eí'tir nokkuð brölt i upphafi, hefur vöxtur 

hennar verið hraður undanfarin tvö ár og er nú staðan sú að komið hefur 
verið upp fyrsta flokks aðstöðu til líffræðirannsókna á sviðum vistfræði 
og erfðavistfræði. Mikilvægur áfangi náðist á árinu þegar seinni 
rannsóknastofan var tekin í notkun en þar verða gerðar krufhingar, 
aldursgreiningar og flokkun og greining sýna. A árinu unnu mest fimm 
starfsmenn á Náttúmstofunni en í árslok vom stöðugildin 3,2. Vonir 
standa til að fjöldi starfsmanna og þar með skilvirkni Náttúmstofunnar 
eigi eftir að aukast í framtíðinni en til þess er mikilvægt að fá aukin föst 
framlög til rekstrar.

Náttúmstofur skapa störf og þekkingu á landsbyggðinni og em því 
dæmi um jákvæða afleiðingu byggðastefnu stjómvalda undanfarin 
misseri.

Við á Náttúrustofu Vesturlands horfum með bjartsýni og 
eftirvæntingu fram á veginn.

Róbert Amar Stefánsson, 
forstöðumaður



N á t t ú r u s t o f u r

Árið 2002 var mikilvægt í sögu náttúrustofa því að í maí var 
lögum um Náttúrufræðistofnun íslands og náttúrustofur nr. 
60/1992 breytt á Alþingi (lög nr. 92/2002). Helstu breytingamar 
fela í sér að ábyrgð á rekstri náttúrustofanna færist algerlega yfír 
á sveitarfélög en stór hluti tekna kemur samt sem áður frá ríki. 
Rekstraraðilar skulu greiða sem svarar 30% af framlagi ríkis, 
sem er svipað hlutfall og áður. I samræmi við lögin, gerði 
umhverfisráðherra á árínu samninga við rekstrarsveitarfélögin 
um rekstur náttúrustofa.

Hlutverk náttúrustofa
tr in + ’cjwrl/- nattiit-nctr\fía p m  HO V l/S íim ílr il fim *

• Að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og 
stunda vísindalegar náttúrurannsóknir, einkum í þeim 
landshluta þar sem náttúrustofan starfar.

• Að stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvemd og 
veita fræðslu um umhverfísmál og náttúrufræði og að- 
stoða við gerð náttúrusýninga.

• Að veita náttúruvemdamefhdum á starfssvæði stofunnar 
upplýsingar og ráðgjöf á verksviði stofunnar samkvæmt 
ákvörðun stjómar náttúrustofu hverju sinni.

Stuðlabergsmyndanir í Purkey á 
Breiðafirði.
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• Að veita ráðgjöf, sinna rannsóknum og sjá um vöktun 
gegn greiðslu á verksviði stofunnar að beiðni sveitar- 
félaga, ríkis eða stofnana þeirra, einstaklinga, fyrirtækja 
eða annarra aðila.

• Að annast almennt eftirlit með náttúru landsins, sbr. 7. gr. 
náttúruvemdarlaga. nr. 44/1999, einkum í þeim landshluta 
þar sem náttúrustofan starfar.

Náttúrustofa Vesturlands
Sex náttúrustofur starfa í landinu og var Náttúrustofa Vesturlands 
sú fjórða sem stofnsett var, árið 1998. Starfsemin fór hægt af stað, 
m.a. vegna tíðra forstöðumannaskipta, en árið 2001 var stofan 
formlega opnuð. Sama ár hófst eiginleg starfsemi, m.a. með 
rannsóknum.

Arið 2002 var gott ár fyrir Náttúrustofu Vesturlands. 
Uppbygging aðstöðu og búnaðar hélt áfram, starfsfólki íjölgaði 
og fjölbreytni viðfangsefna hélt áfram að aukast.

Eftir sveitastjómakosningar í maí var skipuð ný stjóm 
Náttúrustofunnar, nú í samræmi við breytt lög, þar sem gert er ráð 
fyrir því að allir stjómarmenn séu skipaðir af rekstrarsveitarfélagi 
eða -félögum. Stykkishólmur stendur enn einn að rekstri 
Náttúrustofu Vesturlands með ríkinu og hefur því umboð til að 
skipa alla stjómarmenn. Bæjarstjóm tók hins vegar þá ákvörðun 
að einn stjómarmaður yrði tilnefhdur af Samtökum sveitarfélaga á 
Vesturlandi, þar sem stefnt væri að þátttöku fleiri sveitarfélaga i 
rekstrinum. Ragna Ivarsdóttir lét af störfum sem formaður 
stjómar og eru henni þökkuð góð störf í þágu Náttúrustofunnar. 
Við formennsku tók Rúnar Gíslason. Stykkishólmsbær tilnefndi 
sömuleiðis Hilmar Hallvarðsson úr Stykkishólmi en Samtök 
sveitarfélaga á Vesturlandi tilnefiidu Ríkharð Brynjólfsson frá 
Hvanneyri. Rúnar og Ríkharð hafa setið í stjóminni frá stofhun 
stofunnar en Hilmar situr þar í fyrsta skipti.

Samtök náttúrustofa (SNS)
Þann 16. maí var stofnfundur Samtaka náttúrustofa (SNS) haldinn 
í Reykjavík. Aðilar að samtökunum eru allar náttúrustofur lands- 
ins en helstu markmið samtakanna eru að efla samstarf og starf- 
semi náttúrustofanna ásamt því að stuðla að aukinni fræðslu. 
Stefnt er m.a. að opnun sameiginlegrar vefsíðu á árinu 2003. 
Meðal verkefna samtakanna var samantekt um starfsemi og rekst- 
ur náttúrustofa auk þess sem samtökin unnu drög að samningi 
umhverfisráðuneytisins við sveitarfélög um rekstur náttúrustofa.

Stapafell og Snæfellsjökull séð yfír 
Breiðuvík.

Náttúrustofa Vesturlands er til húsa í 
ráðhúsi Stykkishólms.



H e l s t u  v e r k e f n i  á r s i n s

Rannsóknir voru fyrirferðarmiklar í starfseminni á árinu. Meðal 
verkefna voru rannsóknir á minkum, vöktun refa í þjóðgarði, 
vöktun fuglastofna, þjónusturannsóknir og rannsóknir háskóla- 
stúdenta á músum og vatnalíffræði.

Minkarannsóknir voru fyrirferðar- 
miklar á árinu. Mynd: Magnús 
Magnússon.

Rannsóknir Náttúrustofunnar

Minkar
Rannsóknir á minkum voru fyrirferðarmestar rannsókna Nátt- 
úrustofunnar á árinu, líkt og árið á undan. Þær voru tvískiptar, 
onmí-c \rf*cTor ímni r;inn«nVnir á stnfhvistfrfpc^i m inksins en hins
vegar á stofhgerð hans.

Stærð minkastofnsins á Snæfellsnesi
Haldið var áfram með rannsókn á stærð minkastofnsins á 
Snæfellsnesi og áhrifum veiða á þann stofn, sem hófst árið 
2001. Ásamt upplýsingum um stofnstærð fást einnig upp- 
lýsingar um náttúruleg vanhöld og ferðir minka. Allar þessar 
upplýsingar geta nýst til að bæta stjómun og þar með árangur 
minkaveiða. Minkaveiðar undanfama áratugi hafa ekki skilað 
þeim árangri sem vonast var eftir. Þær hafa vissulega haft
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Veióni cr wœlikvarói á J/ölrfu vcirfdra 
minka niióai) vid vcióiátak. 5% vcióni 
jafiigilrfir t.a.ni. /tvi aó 5 rfýr vcióast á 
livcrjiiin 100 gilrfnmóttiini.

Gildrunótt iafii ailrfir cinni gilrfrn 
spcnntri i cinn sólarhring. F/ölrfi 
gHrfrunáuta cr rciknaóitr þannig: 
Fjölrfi spcnntra gilrfra rfag livcrn x 
fiölrfi rfasa scin vcitt cr.

ákveðið vemdargildi við mikilvæg fuglavörp en engin merki eru 
um að veiðamar hafí haft áhrif á heildarstærð minkastofnsins á 
íslandi.

Með því að þekkja raunverulega stærð minkastofnsins og 
þar með veiðiálagið á hvetju svæði, mætti í fyrsta skipti taka 
ákvarðanir í sambandi við stjómun minkaveiða, sem líklegar væru 
til að skila árangri í samræmi við það fjármagn sem veitt er til 
veiðanna.

Rannsóknin er á vegum Náttúrustofunnar í samvinnu við 
Veiðistjóraembættið (sem ber nafnið veiðistjómunarsvið Um- 
hverfisstofnunar frá ársbyijun 2003) og dr. Pál Hersteinsson, 
prófessor við Háskóla íslands. Á þessu ári var rannsóknin 
fjármögnuð af Náttúrustofu Vesturlands og Veiðistjóraembættinu, 
auk þess sem Alþingi veitti verkefninu veglegan styrk. Fyrsta ár 
rannsóknarinnar var fjármagnað af Náttúrustofu Vesturlands, 
Islenska álfélaginu, Framleiðnisjóði landbúnaðarins og Veiði- 
stj óraembættinu.

Rannsóknin byggir á merkingum og endurheimtum minka 
og fór þannig fram að minkar voru veiddir í lifgildrur víðs vegar 
um Snæfellsnes á tímabilinu ágúst-október. Á árinu veiddust 84 
minkar eða jafnmargir og árið 2001 og veiddust því samtals 164 
minkar til merkingar. Veiðnin árið 2002 var nokkru minni en 
fyrra árið, þ.e. 3,6 % í stað 5,7% (1. tafla) en það ásamt minni 
ummerkjum eftir minka síðara haustið, benda til þess að þéttleiki 
minka hafi minnkað frá fyrra árinu. Ef svo var, þá er ástæða þess 
óþekkt en þó eru vísbendingar um að nokkrar náttúrulegar 
sveiflur séu í minkastofhinum.

1. tafla. Samantekt á jjölda gildrunátta, jjöida veiddra minka og veiðni í 
rannsókn Náttúrustofu Vesturlands á Snœfellsnesi árin 2001 og 2002.

Fjöfdi gildrunátta Veiddir rrínkar Veiðni %
2001 2002 2001 2002 2001 2002

Agúst 706 560 36 25 5,1 4,5
Septerrber 420 636 28 33 6,7 5,2
Október 335 1138 20 26 6,0 2,3

Samtals 1461 2334 84 84 5,7 3,6

Minkar voru merktir á tvennan hátt: Annars vegar með
örmerki undir húð, þannig að greina mætti einstaklinga þegar þeir 
endurheimtust, en hins vegar með frostmerki á utanverðu læri 
afturíótar. Heppnist frostmerki, kemur það fram sem hvít hár eða 
hvítur blettur á lærinu, sem veiðimenn geta greint. Ekki er þó 
tryggt að merkingin hafi ávallt tekist vel og er því mikilvægt að 
Náttúrustofunni berist allir veiddir minkar til skoðunar.

Stærð minkastofhsins verður metin út frá fjölda endur-

Róbert og Sigrún merkja mink með 
örmerki.
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heimtra minka á næstu 2-3 árum, þ.a. upplýsingar um stærð 
stofnsins haustið 2001 ættu að liggja fyrir árið 2004 og ári síðar 
um stofnstærðina 2002. Við endurheimtur minka er samstarf við 
minkaveiðimenn á Vesturlandi geysilega mikilvægt. Þeir hafa 
verið beðnir að aðstoða við rannsóknina með því að senda alla 
veidda minka, hvort sem merki sjást á þeim eður ei, til 
rannsóknar á Náttúrustofu Vesturlands. Greidd eru verðlaun 
fyrir alla minka sem skilað er til rannsóknar og kemur sú 
upphæð til viðbótar hefðbundnum veiðilaunum. Fyrir ómerkta 
fullorðna minka eru greiddar kr. 400 en kr. 5.000 fyrir merkta 
minka.

í lok ársins 2002 höfðu 15 merktir minkar borist til 
Náttúrustofunnar. Að frádregnum þeim minkum sem drápust 
meðan á rannsókninni stóð er því óvíst um örlög 135 merktra 
minka. Nokkrar athyglisverðar niðurstöður um ferðir minka 
hafa þegar komið fram og sýna þær að mikill breytileiki er í 
haustfari minkahvolpa, allt frá því að þeir virðast fara mjög stutt 
eða ekkert frá æskuslóðum sínum upp í það að_fara tugi 
kílómetra á tiltölulega skömmum tíma. _Fimm minkar hafa  ̂
endurheimst í meira en 20 km fjarlægð frá upphaflegum 
veiðistað (mælt sem stysta loftlína yfir landi), þar af fóru þrir 
meira en 35 km og var mesta vegalengdin 43 km frá 
merkingarstað. Þessar upplýsingar eru ákaflega athyghsverðar 
ogjnikilvæg viðbót við"þekkingu okkár a mInknum. Þær skýrá, 
a.m.k. að hluta, þá reynslu veiðimanna að hversu vel sem þeir 
„hreinsa” sitt svæðl á^hverju sumri, véiðast minkar á~sama 
svæði ári síðar. Þessar vegalengdir sýna sömuleiðis að minkar 
merktir á austanverðu Snæfellsnesi geta hæglega ferðast suður í 
Borgarfjörð eða austur í Dali og jafiivel lengra.

Stofngerð minka á Snæfellsnesi og á landsvísu 
í tengslum við rannsóknir á stofnstærð hefur minkahræjum 
verið safnað hjá veiðimönnum til frekari rannsókna. Athugað er 
í hverju tilfelli hvort um sé að ræða merktan mink en einnig eru 
gerðar staðlaðar mælingar, s.s. á þyngd og lengd. Þar fyrir utan 
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eftir árstíðum og árum, aldursdreifmgu stoftisins, dánartíðni og 
vöxt minkahvolpa o.s.frv. Vonir standa til að fjármagn fáist til 
að auka þennan þátt minkarannsókna og safna minkahræjum 
alls staðar að af landinu á hverju ári. Á grunni slíkrar vöktunar 
og skoðunar veiðitalna og gagna um umhverfisþætti mætti gera 
líkan af stofninum og því hvemig hann bregst við breytingum á 
umhverfisþáttum eða veiðiálagi. Slíkt líkan væri ómetanlegt við 
stjómun veiða úr stofninum.



Haförn
Vesturland er aðalheimkynni íslenska amarstofnsins en varp- 
útbreiðslan nær frá Faxaflóa norður á Vestfirði. Þéttleiki hreiðra 
er langmestur í Breiðafirði en einnig nokkur við norðanverðan 
Faxaflóa.

íslenski amarstofninn er smár og er enn í útrýmingarhættu 
þrátt fyrir alfriðun í nær 90 ár. Á seinni hluta 19. aldar var 
stofninn mun stærri, sennilega 150-200 pör, og verpti víða um 
land en vegna skotveiða og eitrunar fyrir refí varð gífurleg 
fækkun. Um 1920 voru pörin einungis 20-25 og breyttist sá fjöldi 
lítið næstu áratugi. Eftir 1970 tók stofninn loks að rétta úr kútnum 
og hefur ömum fjölgað mjög hægt síðan. Hins vegar vaxa 
amarstofnar í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Eystrasaltslöndunum, 
Póllandi og Þýskalandi nú hratt og hafa 3-5 faldast á síðustu 20 
árum. Einnig em emir nú famir að verpa að nýju í Danmörku og 
inn til landsins í Suður-Svíþjóð. í dag er talið að íslenski stofninn 
sé um 50 fullorðin pör en 39 þeirra tóku þátt í varpi árið 2002.

Árin 2001 og 2002 hefur staðið yfir undirbúningur rann- 
sóknar Náttúrustofunnar í samvinnu við Náttúrufræðistofnun 
íslands og Háskóla Islands, sem leitar skýringa á því hvers vegna 
stofnvöxtur og varpárangur amarstofnsins er ekki betri en raun 
ber vitni. Rannsóknin er tvíþætt og hefur því tvö aðskilin 
markmið. Þau tengjast hins vegar að því leyti að þættimir sem til 
rannsóknar em geta báðir haft áhrif á vöxt og viðgang íslenska 
amarstofiisins:

Fyrra markmið rannsóknarinnar er að kanna erfða- 
breytileika, innæxlun og innbyrðis skyldleika íslenska amar- 
stofnsins. Mikilvægt er að fá svör við þessu í ljósi sögunnar en 
fáir einstaklingar stóðu undir nýliðun þegar stofhinn var minnstur. 
Afleiðing þessa gæti hugsanlega verið lítill erfðabreytileiki, sem 
valdið gæti því að stofninn ætti erfiðara með að aðlagast 
umhverfisbreytingum (Whittaker 1998, Mousseau 2000). Að auki 
em líkur á að innæxlun sé fyrir hendi í stofninum sökum þess 
hvað stofhinn er lítill en sýnt hefur verið fram á að hún getur haft 
neikvæð áhrif á fijósemi og lífslíkur unga (Pemberton 1999). 
Ásamt því að kanna erfðabreytileika stofhsins og reikna hlutfall 
innæxlunar fást einnig upplýsingar um hversu margir
einstaklingar standa í raun undir nýliðun stofnsins (virk 
stofhstærð) og hvort innbyrðis skyldleiki hjóna hafi áhrif á 
frjósemi parsins.

Síðara markmið rannsóknarinnar er að kanna styrk 
þrávirkra, lífrænna eiturefna, s.s. PCB og DDT, í amarfúleggjum. 
Mörg mengunarefni hafa alþjóðlega útbreiðslu og fyrri mælingar 
hafa sýnt að þau finnast í lífríki íslands (Ólafsdóttir o.fl. 1995, 
1998 og 2001).

Heimiklir:
1) liliiítulu'r. R.J. (IWS). Ishuul 
Biogt’ography. Ecology, Evoliilion tinil 
Coii.scrviition. Oxjord l nivcrsily 
Prcss. I K.
2) Mousscau. I.-t.. B. Siucrvo cV 
Enillcr (ritstj.) (2000). Adaptivc 
Gcnctic l 'ariation in thc ll'ild. O.x/onl 
Univcrsity Prcss. Mcw York.
3) Pcinherton, J.M.. D .lí. C o I i i i k i i i . 

T..X. Coulson & J. Slatc <I(J(JÍ>). I :sing 
iuicrosatcllitcs t<> mcasurc thc fitncss 
conscqiicnccs of inhrccding and 
outhrccding. I: Goldstcin. D.B. c? C. 
Sclilöttcrcr: 1 licrosatcllitcs. Evolution 
ainl Applications. O.xfonl i nivcrsity 
Prcss. O.x/ord.
4) Óla/sdóttir. K.. Æ. Pclcrscn. S. 
ÞórOardóttir og T. J ó Ih ii i i ic s s o ii 

(ll)V5). Organoclilorinc rcsiducs in 
gyr/álcons (Falco nisticiiliis) in 
lccland. Bull. Environnt. Contani. 
Toxicol. 55: 382-389.
5) Ola/sdóttir K. Skirnisson K. 
Gylfadóttir G anil Jóhanncsson T 
(1998). Seasonal /luctnations o f  
organoclilorinc lcvcls in llic coniiiion 
cidcr ('Sontatcria iiiollissinia) in 
lccland. Environinciital Pollution 
103:153-158.).
6) Ólafsdóttir K. Pctcrscn Æ. 
Magmisdóttir E l, Björnsson T and 
Jólianncsson T (2001). Pcrsistcnl 
orgaiioclilorinc lcvcls in si.x prcy 
spccics o/'tlic gyijálcon Falco 
nisticolns in lceland. Fnvironincntal 
Pollation. 112: 245-251.
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Þá er þekkt víða erlendis að mengunarefhi hafa m.a. dregið 
verulega úr fijósemi dýra og hafa áhrifin gjaman verið mest hjá 
dýmm efst í fæðukeðjunni, t.d. ránfuglum, og sérstaklega hjá 
dýmm sem lifa á sjávarfangi. Ahrifm geta verið vemleg ijarri 
iðnaðarsvæðum, sérstaklega á háum breiddargráðum (Walker
o.fl. 2001). í ljósi sögu íslenska amarstofiisins og breytinga á 
stærð hans ásamt því að talið er að ákveðin amarpör séu ófijó, 
er ákaflega mikilvægt að fá upplýsingar um styrk mengunarefna 
í amareggjum, svo bera megi hann saman við erlendar athuganir 
þar sem neikvæð áhrif á fijósemi hafa komið fram.

Fúlegg úr amarhreiðmm verða notuð til mælinga á styrk 
mengunarefna en blóð úr stálpuðum ungum á hreiðram og 
ijaðrir úr fullorðnum fuglum verða notuð til erfðaathugunar. 
Þekking á mengunarálagi og erfðasamsetningu amarstofnsins 
era grundvallaratriði sem auka skilning okkar á afkomu 
amarins. Niðurstöður verkefnisins munu nýtast í ákvarðana- 
tökum sem varða framtíð amarstofhsins og munu koma að 
góðum notum ef gripið verður til aðgerða til hjálpar eminum.

Þegar hefur verið safnað tiu fúleggjum, blóði úr 35 ungum 
og amarfjöðmm við fjölmörg hreiður á undanfömum tveim 
ámm og er fyrirhugað að halda þeirri sýnatöku áfiam. Ráðgert 
er að heija mælingar á styrk eiturefna og erfðagreiningu á árinu 
2003.

Nemendaverkefni

Á árinu stofnaði Stúdentaráð Háskóla íslands styrktarsjóðinn 
“Þekking stúdenta í þágu þjóðar”, sem var hluti af samstarfs- 
verkefni Stúdentaráðs, Byggðastofnunar og sveitarfélaga til að 
stuðla að auknum rannsóknum háskólastúdenta á landsbyggð-

A\r-r I r t í t A n  íí n  n  i t m  í --- - j oo------ - - 0 ^ ^ 0 w
sjóðinn og var Stykkishólmur eitt þeirra.

Styrkupphæð til að vinna verkefni í hveiju þessara 
sveitarfélaga var kr. 500 þúsund. Náttúrustofan skipulagði, í 
samvinnu við sérfiæðinga á Líffræðistofnun Háskólans, þijú 
verkefhi fyrir líffræðistúdenta. Tvö verkefnanna fjölluðu um 
hagamýs en eitt um dýrasvif í stöðuvötnum. Fimm umsóknir 
bárast um styrki til verkefna sem vinna átti í sveitarfélaginu en 
umsóknir Náttúrastofunnar urðu fyrir valinu og skiptist styrk- 
upphæðin jafnt á milli þeirra.

Heintikl:
U'alkcr. C.H.. S.P. Hopkin. R.M. 
Sihly & D.B. Pcakull (2001) 
Princip/cs n f Ecntoxiatlogy, 2. útg. 
Tnvlnr <H Francis. L'.K.

Blóð úr amarungum verður notað til 
erfðagreiningar.
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Hflgamýs
Antiað músaverkeftianna fjallaði um samanburð á þéttleika 
hagamúsa í eyjum og á meginlandinu. Hagamýs finnast á 
möfgum eyjum í Breiðafirði en þó var lítið vitað um útbreiðslu 
þeirra og ekkert um þéttleika. Valin voru fjögur rannsóknasvæði, 
tvö á eyjum, í Svefneyjum og Amey, og tvö á meginlandi sitt 
hvoru megin Breiðafjarðar, við Þingvelli í nágrenni Stykkishólms 
og Yið Brjánslæk á Barðaströnd. Á hverju svæði voru lagðar 100 
lífgildrur og veitt í þær í þijá sólarhringa. Allar mýs sem veiddust 
voru merktar og úr þeim tekin veíjasýni til erfðarannsókna (sjá 
síðar). Með jafiimiklu veiðiátaki á hverju svæði veiddust 13 mýs 
við Þingvelli, 21 við Bijánslæk, 120 í Svefneyjum og 11 í Amey. 
Út frá fjölda veiddra músa og endurheimtuhlutfalli má reikna 
þéttleika músa á hveiju svæði. Verkefnið er 6 eininga verkefni 
Margrétar Aspar Stefánsdóttur við líffræðiskor Háskóla íslands. 
Skýrsla með endanlegum niðurstöðum mun liggja fyrir vorið 
2003. Leiðbeinendur Margrétar voru Róbert A. Stefánsson, 
Náttúrustofu Vesturlands, og dr. Páll Hersteinsson, prófessor við 
líffræðiskor Háskóla íslands.

Hitt rannsóknarverkefnið um hagamýs fjallar um erfða- 
fræðilegan skyldleika músastofnanna á áðumefndum svæðum. I 
fyrmefhda verkefninu vora sýni tekin úr öllum músunum og vora 
þau notuð til erfðagreiningarinnar. Verkefnið er 6 eininga 
verkefiai Bryndísar Stefánsdóttur við líffræðiskor Háskóla Islands. 
Skýrsla um niðurstöður verkefnisins mun liggja fyrir vorið 2003. 
Leiðbeinandi Bryndísar er dr. Ástríður Pálsdóttir, Tilraunastöð 
Háskóla Islands í meinafræði að Keldum en dr. Einar Amason, 
prófessor við líffræðiskor Háskóla Islands er tengiliður við skor. 
Fyrri hluti verkefnisins var framkvæmdur á erfðarannsóknastofu 
Náttúrustofunnar undir handleiðslu Menju von Schmalensee en 
seinni hluti verkefnisins, sem heljast á í upphafi árs 2003, er 
framkvæmdur á Keldum undir leiðsögn Ástríðar.

Dýrasvif
Þriðja rannsóknarverkefnið sem styrkt var af “Þekkingu stúdenta í 
þágu þjóðar” nefnist “Ahrif bleikju á samsetningu dýrasvifs i 
stöðuvötnum” og var 5 eininga verkefni Davíðs Tómasar Davíðs- 
sonar. Baulárvallavatn og Selvallavatn era í nágrenni Vatnaleiðar, 
sem liggur yfir Snæfellsnesfjallgarðinn. Baulárvallavatn er 
sérstætt að þvi leyti að í því lifir urriði en engin bleikja. Hins 
vegar finnast báðar tegundimar í Selvallavatni. Vegna þessa þótti 
áhugavert að bera saman samsetningu dýrasvifs í vötnunum 
tveim, þar sem mikilvægur hluti fæðu bleikjunnar er svif en 
urriðinn lifir fremur á botndýram, homsílum og bleikjuseiðum.

Margrét og Sigrún önnum kafnar við 
merkingu hagamúsa.

Hagamús á leið út í frelsið eftir 
merkingu.
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Úrvinnslu var ekki lokið í árslok en skýrsla væntanleg á 
vormánuðum 2003. Rannsóknin var samstarfsverkefni Líffræði- 
stofnunar Háskólans, Náttúrufræðistofu Kópavogs og Náttúru- 
stofu Vesturlands en unnin að mestu á Líffræðistofnun og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Leiðbeinandi Davíðs var dr. Sigurður S. Snorrason á Líf- 
fræðistofnun. Samhliða sýnatöku vegna þessa verkefhis var 
gerð vatnalífsúttekt, þ.e. rannsókn á eðlisþáttum vatnsins, 
fískistofnum, botndýralifí og dýrasvifi en þau gögn verða hluti 
af gagnagrunni Veiðimálastofnunar, Líffræðistofnunar Háskól- 
ans og Náttúrufræðistofu Kópavogs um íslensk stöðuvötn.

Vöktunarverkefni

Langtíma vöktunarrannsóknir eru fremur sjaldgæfar en engu að 
síður geysilega mikilvægar til að öðlast dýpri skilning á ferlum 
náttúrunnar. Þessi verkefni er því miður erfitt að fjármagna 
sökum þess að niðurstöðumar verða oft ekki sérlega áhuga- 
verðar fyrr en mörgum árum eftir að þau heijast en þá koma oft 
fram áhugaverðar og jafnvel áður óþekktar sveiflur og/eða 
tengsl.

Starfsemi náttúrustofa er að mörgu leyti heppileg til að 
stunda einhvers konar vöktun á umhverfinu. Það er þó m.a. háð 
því að fjármagn fáist til slíkra rannsókna eða að þær séu ódýrar 
og fljótlegar. Á árinu stóð Náttúrustofan, í samstarfi við 
Náttúrufræðistofnun íslands, að vöktun á vetrarfuglum, ijúpum 
og ömum. Að auki hóf Náttúrustofan vöktun á refum í Þjóð- 
garðinum Snæfellsjökli.

Vetrartalning fugla
Nflttúmfræðistofhun Tslands eenest árleea fvrir vetrartalnineu á 
fuglum víðs vegar um landið um eða upp úr áramótum. Ahuga- 
menn telja þá fugla á fyrirfram ákveðnum svæðum ár eftir ár en 
það getur gefið mikilvægar upplýsingar um breytingar í ein- 
stökum fuglastofnum. Áður en Náttúrustofan hóf sinar talningar 
hafði aðeins eitt svæði á Vesturlandi norðan Borgarfjarðar verið 
talið reglulega en það var við Stykkishólm, þar sem Trausti 
Tryggvason hafði talið um langt skeið. Talningarsvæði Náttúru- 
stofunnar nær frá Eiði i Kolgrafafirði að vegfyllingunni yfir 
Hraunsfíörð. Fyrst var talið í ársbyijun 2001 en þá sáust 1.409

Davið og Finnur Ingimarsson taka 
sýni úr bleikju úr Selvallavatni.
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fuglar af 17 tegundum á svæðinu en í janúar 2002 sáust 1.005 
einstaklingamir af 14 tegundum. Ætlunin er að telja þetta svæði 
árlega hér eftir og hugsanlega bæta við fleirum. Æskilegt væri að 
fá arinað fugla- og útivistaráhugafólk til að taka þátt í talningunni 
og fjölga talningarsvæðum til að gefa betri mynd af sveiflum í 
fuglastofnum.

Vöktun rjúpnastofnsins
Dr. Ólafur Karl Nielsen, fuglafræðingur á Náttúrufræðistofnun 
íslaitds, hefur haft umsjón með vöktun ijúpnastofnsins undanfarin 
ár. Eins og kunnugt er, sveiflast stærð ijúpnastofnsins mikið milli 
ára en fá má hugmynd um stærðargráðu og lengd sveiflunnar með 
því að telja ijúpukarra á óðulum sínum á sama svæði vor hvert. 
Ólafur hafði sjálfur komið sér upp talningarreit á Mýrum og tók 
Náttúrustofan þátt í talningu þar eins og árið á undan. Auk þess 
stóð Náttúrustofan fyrir talningu á reit milli ánna Skraumu og 
Dunkár í Hörðudal, innarlega við sunnanverðan Hvammsfjörð. 
Var sá reitur talinn með hjálp heimamanna úr Stykkishólmi, 
þeirra Reynis Halldórssonar og Hjörleifs Kr. Hjörleifssonar. 
Rjúpnastofninn hefur verið í lægð undanfarin ár en árið 2002 
sáust fimm ijúpukarrar á svæðinu miðað við tjóra árið áður. I 
þetta sinn var talningarsvæðið stækkað dálítið og sáust samtals 7 
karrar á öllu svæðinu.

Vöktun arnarstofnsins
í tæp 40 ár hefur Fuglavemdarfélag íslands í samvinnu við 
Náttúrufræðistofnun íslands haft eftirlit með hafamarstofninum. 
Hefur það aðallega falið í sér talningu á óðals- og varpfuglum auk 
unga að vori og fyrri hluta sumars. Þar fyrir utan hafa starfsmenn 
Náttúrufræðistofhunar íslands og fuglaáhugamenn heimsótt ama- 
hreiður í júlí til að merkja unga.

Náttúrustofan tekur nú þátt í vöktun amarstofhsins ásamt 
framantöldum aðilum og fuglaáhugamönnum, með því að heim- 
sækja hreiður til að merkja unga. Eftir sem áður er vöktunin undir 
stjóm Kristins Hauks Skarphéðinssonar, fuglafræðings á Náttúru- 
fræðistofhun. Auk þess að merkja unga á hreiðrum hefur á undan- 
fömum ámm verið safnað fúleggjum og blóð tekið úr ungum en 
hvort tveggja er hluti af öðm rannsóknarverkefni, sem lýst er hér 
að framan.

Rjúpukarri í Búðahrauni í júlí.

íslenski arnarstofninn er enn í 
útrýmingarhættu þrátt fyrir áratuga 
langa alfriðun.



Vöktun refa
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofhaður árið 2001. Innan 
marka hans eru allar skotveiðar bannaðar, þ.m.t. refaveiðar. 
Hafa ýmsir áhyggjur af því að þetta hafi í för með sér mikla 
fjölgun refa á  svæðinu og óttast að þjóðgarðurinn verði eins 
konar uppeldisstöð fyrir reft. I þessu ljósi hóf Náttúrustofan 
vöktun á fjölda tófugrenja í ábúð í þjóðgarðinum. Fer vöktunin 
þannig fram að heimsótt eru öll þekkt tófugreni innan þjóð- 
garðsmarkanna og metið hvort grenin séu í ábúð. Þetta væri 
ekki framkvæmanlegt nema vegna þess að Leifur Ágústsson, 
refaskytta úr Mávahlíð, var einstaklega hjálplegur og fylgdi 
starfsfólki Náttúrustofunnar á öll þekkt tófugreni í þjóðgarð- 
inum, samtals um 25 staði. Samkvæmt upplýsingum frá Leifí 
hafa 3-6 þessara grenja verið í ábúð undanfarin ár en að þessu 
sinni fundust þijú. Ætlunin er að endurtaka þessa rannsókn 
árlega og vonast er til að afla megi í j á r m a g n s  til að merkja alla 
yrðlinga á grenjum í þjóðgarðinum til að fá m.a. upplýsingar um 
það hvert þeir fara.

Þjónustuverkefni

Útseld þjónusta er ekki stór en þó mikilvægur hluti af starfsemi 
Náttúrustofunnar. Á árinu var seld út þjónusta vegna álitsgerða 
og rannsókna. Vegagerð ríkisins fór fram á álit vegna áhrifa 
vegfyllingar yfir Kolgrafafjörð á þéttleika minka, Umhverfis- 
ráðuneytið vegna siglinga Sæferða ehf. að amarhreiðri í Breiða- 
fírði og Veiðistjóraembættið vegna nýrrar gerðar af minka- 
gildrum, sem Reynir Bergsveinsson prófaði á Barðaströnd og í 
Saurbæjarhreppi. Aðrar álitsgerðir var ekki greitt fyrir.

— ' * • ' ------ -M— *- r.  — A
1 ’ i a i l l J V  V V U I U  p j  u n u u m i  —  - .  _ --------------  ..

árinu, annars vegar Ocean Futures / Keikó-samtökin á Islandi 
vegna mögulegs flutnings háhymingsins Keikós til Stykkis- 
hólms en hins vegar forúttekt á umfangi og útbreiðslu skólp- 
mengunar við Snæfellsbæ.

Tófa af mórauða litarafbrigðinu. 
Ljósmynd: Hólmfríður Sigþórsdóttir.
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Flutningur Keikós til Stykkishólms
Forsvarsmenn Ocean Futures og Keikó-samtakanna á Islandi 
höfðu samband við Náttúrustofuna síðla árs 2001 og vildu kanna 
þann möguleika að flytja háhyminginn Keikó í Breiðafjörð og 
koma þar upp viðeigandi aðstöðu. Málið var rætt og ýmsir mögu- 
leikar kannaðir. Að lokum var komist að þeirri niðurstöðu að 
heppilegt gæti reynst að loka með neti Nesvogi innan Bænhús- 
hólma við Stykkishólm. Gerðar voru þríþættar rannsóknir á 
voginum til að ganga úr skugga um að hann hentaði til 
verkefnisins.

í fyrsta lagi var botn vogsins kortlagður nákvæmlega á 
vegum Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen ehf. (VST) en 
Náttúrustofan aðstoðaði við verkið. I öðru lagi hafði Náttúru- 
stofan umsjón með mælingum á magni og umfangi skólp- 
mengunar á svæðinu. í þriðja lagi stóð Náttúrustofan fyrir því að 
kafari tók sýni af botnseti vogsins, sem send voru til greiningar á 
þrávirkum lífrænum efnum (Háskóli íslands) og þungmálmum 
(Iðntæknistofnun).

Forrannsóknimar leiddu í ljós að vogurinn væri að mörgu 
leyti heppilegur og mengun var vel undir viðmiðunarmörkum. 
Hins vegar var ákveðið að fresta ákvörðun um flutninginn fram á 
haustið 2002 en reyna þess í stað áfram að koma Keikó í kynni 
við villta háhyminga við Vestmannaeyjar. Það gekk vel og slóst 
Keikó í hóp með villtum háhymingum og elti þá til Noregs. Þar 
varð hann viðskila við hópinn, sótti aftur í félagsskap manna og 
var undir þein-a höndum í árslok. Þar með var líklega orðið útséð 
með það að Keikó flytti til Stykkishólms.

Rannsóknir á frárennsli í Snæfeilsbæ
Á undanfömum ámm og áratugum hefur orðið mikil vakning í 
umhverfismálum í heiminum og hefur Island þar ekki verið 
undanskilið, þótt sumum fínnist íslendingar vera seinir að taka 
við sér að þessu leyti. Samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins 
um frárennslismál, þar sem kveðið er á um það hvemig standa 
eigi að skólplögnum og hreinsun skólps, skulu þau vera komin í 
fullnægjandi horf fyrir lok ársins 2005. Er því aukinn þrýstingur á 
sveitarfélög að gera úrbætur á þessu sviði. Mörg stærri sveitar- 
félaganna hafa gert mikið átak á síðustu ámm en íjöldi smærri 
sveitarfélaga á langt í land með að uppfylla tilskipunina og sér 
fram á stórútgjöld til málaflokksins.

Náttúrustofan framkvæmdi forúttekt á umfangi og 
útbreiðslu skólpmengunar við Stykkishólm árið 2001, með því að 
taka sjávarsýni í samvinnu við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands og

Forstöðumaður Náttúrustofunnar 
heimsótti Keikó til Vestmannaeyja í 
boði Keikó-samtakanna.
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senda til Hollustuvemdar ríkisins til greiningar á saurgerlum. 
Þetta er tiltölulega ódýr leið til að fá upplýsingar um umfang 
mengunarinnar og gæði viðtakans. Framkvæmd var hliðstæð 
úttekt fyrir Snæfellsbæ á árinu og vom sýni tekin við Ólafsvík, 
Rif og Hellissand. Þessi úttekt var þó frábmgðin að því leyti að 
nú hafði Náttúrustofan komið sér upp búnaði til að sjá um 
örverugreininguna sjálf í stað þess að senda sýnin til Reykja- 
víkur. í ljós kom að líkt og í Stykkishólmi var viðtakinn góður 
vegna sjávarfallastrauma og þess að Snæfellsbær stendur við 
opið haf. Þynning skólpsins frá útrásinni var því hröð og varð 
sjaldan vart við mengun þegar komið var 200 m frá útrás en 
hins vegar kom fram að á nokkxum stöðum var umtalsverð 
gerlamengun í fjöru við útrásimar, sem samkvæmt Evrópu- 
tilskipuninni þarf að koma í veg fyrir.

Uppsetning heimasíðu

Á árinu hóf starfsfólk Náttúmstofunnar uppsetningu eigin heima- 
síðu, sem vistuð er á slóðinni http://www.nsv.is. Þar er að finna 
ýmsar upplýsingar um Náttúrustofuna og starfsemi hennar. Ekki 
tókst að ljúka gerð heimasíðunnar á árinu og reyndar má segja að 
henni ljúki aldrei, þar sem stöðugt munu bætast nýjar upplýsingar 
á hana.

Uppbygging aðstöðu og búnaðar

Náttúrustofan er til húsa í ráðhúsi Stykkishólmsbæjar við 
Hafnareötu 3. Á árinu vom stigin mikilvæg skref í þá átt að gera 
náttúrustofuna fullbúna. Auk skrifstofa er þar nú aö tmna tvær 
rannsóknastofur. í kjallara ráðhússins var á árinu innréttuð 
“blautrannsóknarstofa” þar sem fram fara krufningar, aldurs- 
greiningar og flokkun og greining lifsýna. Hin rannsóknastofan 
(á 2. hæð) er nú óðum að verða fullstarfhæf til rannsókna á sviði 
erfðavistfræði. í lok ársins var ákveðið að festa kaup á sjálfvirku 
raðgreiningatæki og það pantað. Þegar það kemur verður erfða- 
rannsóknastofan sjálfstæð þannig að hægt verður að vinna 
erfðavistfræðirannsóknir án aðkomu annarra rannsóknastofnana.

kjallara ráðhússins var á árinu 
innréttuð “blautiannsóknastofa”.
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Á árinu var einnig sett upp aðstaða til greiningar á saurgerlum, 
setn notuð verður til að gera rannsóknir á skólpmengun í sjó. Það 
er rnikill kostur að náttúrustofan geti tekið að sér slíkar greiningar 
þar sem frárennslismál brenna á sveitarfélögum um þessar 
mutidir. Stefnt er að því að setja af stað vöktun á frárennsli 
einllverra sveitarfélaga á næsta ári.

Bókasafn náttúrustofunar tók vaxtarkipp á árinu, en 
uppbygging þess mun halda áfram á komandi árum. Þá var 
tölvuvæðing náttúrustofunnar einnig nokkur, í samræmi við 
aukinn fjölda starfsmanna. Náttúrastofan hefur komið sér upp 

aðstöðu til gerlamælinga. Þetta gerir 
henni m.a. kleift að gera úttektir á 
frárennslismálum sveitarfélaga með 
því að kanna útbreiðslu saurgerla i sjó.

Samstarf

Fyrir litlar rannsóknastofnanir eins og náttúrustofur er geysilega 
mikilvægt að eiga gott samstarf við aðrar stofnanir á svipuðu 
sviði. Náttúrustofa Vesturlands hefur átt því láni að fagna að eiga 
í farsælu samstarfi við færustu sérfræðinga á þeim sviðum sem 
hún hefur helst starfað á. Samstarfið hefur verið á persónulegum 
nótum við einstaklinga sem starfa t.d. hjá Náttúrufræðistofnun 
Islands, Háskóla íslands, Tilraunastöð Háskóla Islands í meina- 
fræði að Keldum, Veiðistjóraembættinu og Náttúrufræðistofu 
Kópavogs. Áður hefur verið minnst á Samtök náttúrustofa (SNS), 
sem stofnuð voru á árinu en ekki er formlegt samstarf við aðrar 
stofnanir ef frá er talið samstarf við Umhverfisstofnun í gegnum 
Breiðafjarðamefnd (sjá síðar).

Erlendir sérfræðingar hafa sýnt áhuga á rannsóknasam- 
starfi við Náttúrustofuna og hefur hún ásamt Veiðistjóra- 
embættinu þegar hafið samstarf við sérfræðinga við Stirling 
háskólann í Skotlandi sem starfa við minkarannsóknir.

Aðgangur að stórfenglegri náttóra er 
mikill kostur fyrir náttúrustofur en þó 
ekki nægilegur einn og sér til að þær 
dafhi.
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Fræðsla

Almenningsfræðsla er eitt af mörgum hlutverkum náttúrustofa. 
Náttúrustofa Vesturlands fékk heimsóknir frá grunnskóla- 
nemum á árinu. Annars vegar var þeim kynnt starfsemin sem 
þar fer fram en hins vegar fengu nemendur 1. bekkjar að sjá 
hluta af þeim tegundum sem lifa á botni Breiðafjarðar. Stefht er 
að því að fá alla grunnskólanemendur í Stykkishólmi í heim- 
sókn árlega. Annar þáttur í almenningsfræðslu er gerð sjón- 
varpsefnis en þann 17. júní var frumsýnd í Sjónvarpinu 
heimildamynd Magnúsar Magnússonar um mink og minka- 
rannsóknir. Bar myndin heitið “Minkur í náttúru íslands” og 
fjallaði að verulegum hluta um rannsóknir Náttúrustofu 
Vesturlands og starfsfólks hennar.

Fjáröflun og aðkoma sveitarfélaga

Stjómendur Náttúmstofu Vesturlands hafa mikinn metnað fyrir 
hennar hönd og stefht er að vexti hennar og styrkingu. Slíkur 
uppgangur mun þó ekki eingöngu verða byggður á framlagi 
ríkis og eins sveitarfélags, heldur þarf mun meira til. Af þeim 
sökum fór mikill tími á árinu í hönnun rannsóknaverkefna og að 
sækja um fjármagn til þeirra. Sótt var um styrki til þriggja rann- 
sókna. Sú stærsta var á amarstofhinum, sem lýst er hér að 
framan. Hinar tvær voru vöktunarrannsóknir, sem æskilegt er að 
heíja hið fyrsta að fullum krafti. Önnur fjallar um vöktun á 
refum, minkum og mófuglum í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli en 
hin um vöktun íslenska minkastofnsins. I lok ársins var orðið 
ljóst að Alþingi ætlaði að styrkja amarrannsóknina um 3,5 
milljónir á árinu 2003 en ekki vom komin vilyrði fyrir frekara
ija m ittg m  u i ictiuiöuKiicuiiitt.

Stykkishólmsbær stendur eitt sveitarfélaga að rekstri 
Náttúmstofu Vesturlands ásamt ríki. Hugsunin á bak við lög um 
Náttúmfræðistofnun íslands og náttúmstofur, sem sett vom árið 
1992, var að öll sveitarfélög hvers kjördæmis kæmu að rekstri 
náttúmstofu í þeim landshluta. Því miður hefur þetta ekki orðið 
raunin, a.m.k. ekki enn sem komið er. A Austurlandi og Vest- 
Ijörðum hafa þó bæst við rekstraraðilar, m.a. vegna sameiningar 
sveitarfélaga, en íjölgunin gengur hægt. Stjómendur Náttúm- 
stofu Vesturlands tóku þá ákvörðun að reyna ekki að fá fleiri

Krökkunum fannst gaman að skoða 
lifandi botndýr úr Breiðafirði.

Stykkishólmsbær stendur eins og er 
eitt sveitarfélaga að rekstri 
Náttiirustofu Vesturlands ásamt ríki.
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aði la að rekstrinum fyrr en starfsemin væri komin á gott skrið. 
Það hefur hún nú gert og hófst fundaferð til bæjar- og sveitar- 
stjóma stærstu sveitarfélagana á Vesturlandi undir lok ársins, þar 
serm forstöðumaður fór ítarlega yfir starfsemi Náttúrustofu 
Vesturlands.

Breiðafj arðarnefnd

Náttúrustofa Vesturlands sér um daglegan rekstur Breiðafjarðar- 
neflidar ásamt undirbúningi funda, ritun fundargerða o.fl., 
samkvæmt þjónustusamningi sem gerður var á milli Breiða- 
ijarðarnefndar og Náttúrustofunnar í júní 2001. Hefur þetta fyrir- 
komulag gefið ágæta raun.

Breiðafjarðamefnd er sjálfstætt starfandi nefnd sem er um- 
hverfisráðherra til ráðgjafar en hann fer með stjóm mála er varða 
vemd Breiðafjarðar samkvæmt lögum nr. 54/1995. Tilgangur 
laganna er að stuðla að vemdun Breiðaíjarðar, einkum landslags, 
jarðmyndana, lífríkis og menningarminja. Akvæði laganna taka til 
allra eyja, hólma og skerja á Breiðafírði ásamt fjömm i innri hluta 
fjarðarins sem markast af línu dreginni frá Ytranesi á Barðaströnd 
við fjörðinn norðanverðan i Hagadrápssker um Oddbjamarsker, 
Stagley og Höskuldsey í Vallabjarg að sunnanverðu.

Sú Breiðafjarðamefnd sem nú starfar var skipuð með bréfi, 
dags. 9. júní 2000, til fjögurra ára og er skipuð eftirfarandi 
aðilum:

• Friðjón Þórðarson fv. ráðherra, formaður, skipaður án 
tilnefningar, til vara Guðríður Þorvarðardóttir, 
landfræðingur.

• Þórólfur Halldórsson, sýslumaður, tilnefndur af 
Héraðsnefnd Vestur-Barðastrandarsýslu, til vara Hilmar 
Össurarson, bóndi.

• Jóhannes G. Gíslason, bóndi, tilnefndur af Héraðsnefnd 
Austur-Barðastrandarsýslu, til vara Eiríkur Snæbjömsson, 
bóndi.

• Sigurður Þórólfsson, bóndi, tilnefndur af Héraðsnefnd 
Dalasýslu, til vara Trausti V. Bjamason, bóndi.

•  Asgeir Gunnar Jónsson, tilnefndur af Héraðsnefnd 
Snæfellinga, til vara Trausti Tryggvason, kennari.

•  Ævar Petersen, forstöðumaður Reykjavíkurseturs 
Náttúmfræðistofnunar Islands (N.I.), tilnefndur af N.I. og

Eitt af einkennum Breiðafjarðar eru 
lífauðugar fjörur.
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náttúrastofum á Vesturlandi og Vestfjörðum, til vara
Þorleifur Eiríksson, forstöðumaður Náttúrastofu
Vestfjarða.

• Magnús A. Sigurðsson, minjavörður, tilnefndur af
Þjóðminjaráði, til vara Guðmundur Olafsson,
fomleifafræðingur.

Ritari nefndarinnar er Sigríður Elísabet Elisdóttir, starfsmaður 
Náttúrastofunnar.

Á árinu 2002 afgreiddi Breiðafjarðamefnd ýmis mál en þau 
helstu voru:

□ Þorskeldi í sjónum úti fyrir bænum Þingvöllum, 
Helgafellssveit

□ Sjóvamir við gamla frystihúsið og austan við 
bryggjuna í Flatey, Reykhólahreppi.

□ Sjókvíaeldi Guðmundar Runólfssonar hf., 
Grandarfirði

□ Umsögn um stjómsýslukærar vegna úrskurðar um 
mat á umhverfisáhrifum Snæfellsnesvegar um 
Kolgrafafjörð í Eyrarsveit og Helgafellssveit

□ Umsókn um leyfi til nýbyggingar á jörðinni Efri- 
Langey, Dalabyggð

□ Fyrirhugaður flutningur háhymingsins Keikó inn á 
vemdarsvæði Breiðafjarðar

□ Þá fjallaði nefndin um ýmis önnur mál á liðnu ári og 
má þar helst nefna skipulagsmál.

Starfsmaður Náttúrastofu Vesturlands setti í samvinnu við 
nefndarmenn upp heimasíðu á árinu, sem vistuð er á slóðinni 
www.breidafjordur.is. Þar má m.a. nálgast fundargerðir og 
ársskýrslur nefndarinnar, vemdaráætlun Breiðafjarðar, reglur 
um feril mála vegna byggingar- og framkvæmdaleyfa á vemdar- 
svæði Breiðafjarðar, lista yfir þær rannsóknir og þau verkefni 
sem nefhdin hefur fengið upplýsingar um ásamt öðram fróðleik.

Sigríður Elísabet, ritari NSV, hefur 
sinnt daglegum rekstri Breiða- 
fjarðamefndar.
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BIOMARE

Á árinu komst Breiðafjörður á skrá yfir 32 merk sjávar- og strand- 
svæði í Evrópu, þar sem æskilegt er talið að stunda rannsóknir á 
líffræðilegum fjölbreytileika í sjó. Fjölmörg svæði voru tilnefnd 
en það sem réði mestu um að Breiðafjörður komst á listann var að 
svæðið er íjölbreytt, lífauðugt, hreint og vemdað með sérstökum 
lögum (nr. 54/1995). Skráin, sem er hluti af verkefninu 
BIOMARE (Implementation and networking of large scale, long 
term MARine BlOdiversity research in Europe), var unnin á 
vegum Evrópusambandsins en á næstunni verður gefin út bók þar 
sem fmna má upplýsingar um hvert svæði sem valið hefur verið á 
skrána.

Það var Jömndur Svavarsson, prófessor í sjávarlíffræði 
við líffræðiskor Háskóla íslands, sem hafði forgöngu um að 
Breiðafjörður var tilnefndur á listann og vann ötullega að því 
markmiði. Starfsfólk Náttúmstofunnar aðstoðaði hann á 
lokastigum umsóknarferlisins. Nánari upplýsingar um verkefhið 
má fínna á vefslóðinni http://www.biomareweb.org.
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Egilsenshús er í miðbæ Stykkishólms

Starfsfólk Náttúrustofu Vesturlands 
í lok árs 2002: Menja, Róbert, Sigga 
Beta og Sigiún

Náttúrufræðisafn í Stykkishólmi

Hugmyndin að Náttúrufræðisafni í Stykkishólmi, sem Menja 
von Schmalensee setti fram síðla árs 2001 var þróuð frekar á 
fyrri hluta ársins og skýrsla um hana gefin út. Bæjarstjóm 
skipaði nefnd til að skoða nýtingarmöguleika Egilsenshúss, sem 
bærinn hafði fest kaup á, og var náttúmfræðisafn einn þeirra 
möguleika sem skoðaðir vom. Nefndarálitið lá ekki fyrir í 
árslok.

S t a r f s f ó l k

Á árinu störfuðu 3-5 manns hjá Náttúmstofunni en árs stöðu- 
gildin vom u.þ.b. þrjú. Starfsmennimir vom:

Róbert Arnar Stefánsson (M.S.), líffræðingur, hefur verið 
forstöðumaður Náttúmstofu Vesturlands í 100% starfi frá 1. 
desember 2000. Hann hefur sinnt hefðbundnum stjómunar- 
störfum og unnið að uppbyggingu Náttúmstofunnar, m.a. með 
fjáröflun. Samhliða hefur hann stundað rannsóknastörf, aðallega 
á sérsviði sínu, sem er minkar, en þó hefur hann einnig komið 
að rannsóknum á fuglum og hagamúsum. Hann tók tveggja 
mánaða fæðingarorlof á árinu.

Sigríður Elísabet Flisdóttii var starfsmaður Náttúmstofunnar í 
25% starfi fram í ágúst en hálfu starfi eftir það. Hún sinnti 
daglegum rekstri Breiðafjarðamefndar, undirbjó fundi hennar, 
rítaðí fnndaraprðir n fl ank hess að sinna vmsum verkefnum 
fyrir Náttúmstofuna frá því í ágúst

Sigrún Bjarnadóttir (B.S.), líffræðingur, starfaði i fullu starfi 
frá júnímánuði. Hún vann að mestu að minkarannsóknum á 
árinu, bæði á rannsóknastofu og úti í mörkinni, en tók einnig 
þátt í öðmm verkefnum Náttúmstofunnar, s.s. rannsóknum á 
fuglum og hagamúsum.
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M eaja von Schmalensee (B.S.), líffræðingur, vann í hlutastarfi á 
árinu. Hún starfaði að ýmsum verkefnum, s.s. stefnumótun 
Náttúrustofunnar, skipulagningu rannsóknaverkefna og gerð 
styrhimsókna, uppbyggingu rannsóknaaðstöðu, grafiskri hönnun, 
undirbúningi að uppsetningu náttúrufræðisafns i Stykkishólmi og 
örverugreiningum vegna skólpmengunar. Hún eignaðist bam á 
árinu og tók orlof vegna þess.

Herdís G. Tómasdóttir starfaði sem aðstoðarmaður við minka- 
rannsóknir seinni hluta septembermánaðar og allan október. Starf 
hennar fólst einkum í vitjun um minkagildmr og merkingu á 
minkum.

R i t a s k r á  o g  F y r i r l e s t r a r  ÁRSINS

Skýrslur
• Róbert Amar Stefánsson og Menja von Schmalensee 

(2002). Saurgerlar i sjó við Ólafsvík, Rif og Hellissand. 
Skýrsla unnin fyrir Snæfellsbæ. Náttúmstofa Vesturlands, 
okt. 2002. 13 bls.

• Menja von Schmalensee og Róbert A. Stefánsson (2002). 
Náttúrufræðisafn og ferðaþiónusta i Egilsenshúsi. Skyrsla 
Náttúmstofu Vesturlands, okt. 2002. 11 bls.

• Róbert Amar Stefánsson og Menja von Schmalensee 
(2002). Ársskýrsla Náttúmstofu Vesturlands. 13 bls.

Greinargerðir
• Menja von Schmalensee og Róbert A. Stefánsson (2002). 

Ahrif innæxlunar og mengunar á viðkomu íslenska 
amarstofnsins. Greinargerð með umsókn til 
Ijárlaganefndar Alþingis, september 2002. 18 bls.

• Róbert A. Stefánsson og Menja von Schmalensee (2002). 
Vöktun refa, minka og mófugla í Þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli. Greinargerð með umsókn, september 2002. 
6 bls.

• Róbert A. Stefánsson og Menja von Schmalensee (2002). 
Vöktun íslenska minkastofnsins. Greinargerð með 
umsókn, september 2002. 8 bls.
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Fyrirlestrar
• Kynning á Náttúrustofu Vesturlands. Borgarafundur um 

Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, haldinn í Félagsheimilinu 
Klifi í Ólafsvík, 27. maí 2002.

• Kynning á Náttúrustofu Vesturlands fyrir bæj arstj óm 
Stykkishólms, 30. september 2002

• Kynning á Náttúmstofu Vesturlands fyrir bæjarráði 
Snæfellsbæjar, 28. nóvember 2002

• Kynning á minkarannsóknum Náttúmstofu Vesturlands. 
Fundur vinnuhóps á vegum æðarræktarhóps Samtaka 
verslunarinnar um eyðingu minks. Reykjavík, 2. 
desember 2002.

• Kynning á Náttúmstofu Vesturlands fyrir bæjarráði 
Borgarbyggðar, 12 desember 2002
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•i M INKA SÍA  REYNIS B ER G SVE IN SSO N AR

1 Inngangur
Árið 2004 var farið af stað með kynningu á tilraunaverkefninu ölfus, Öxará -  Grímsnes 
og aflað var styrkja frá Landsvirkjun, Orkuveitunni, Þjóðgarðinum á Þingvöllum ásamt því 
að sveitarfélögin Ölfus og Grímsnes- og Grafningshreppur styrktu verkefnið. Frá því 
tilraunir hófust með minkaslur hefur BM Vallá verið dyggur stuðningsaðili og lagt mikið af 
mörkum vegna tilrauna með minkaslur. Þrátt fyrir þá styrki sem fengist hafa til 
verkefnisins hefur umsjónaraðilinn, Reynir Bergsveinsson borið mikinn hluta kostnaðarins 

i  með sínu vinnuframlagi ásamt útlögðum kostnaði. Umsjónaraðili kann öllum þeim er
styrkt hafa verkefnið bestu þakkir fyrir tiltrú og stuðning á síðustu árum.

Helstu niðurstöður tilraunaverefnisins ö lfus, öxará - Grímsnes eru settar fram í skýrslu 
é þessari, gerð grein fyrir svæðinu sem tekið var fyrir og ályktað út frá árangri af verkefninu.

í fimmta kafla er fjallað almennt um minkasíur og helstu kosti þeirra. í lok skýrslunnar er 
umfjöllun um framtíðarhorfur með áherslu á framhald verkefnisins ásamt almennri 
umræðu. Höfundur skýrslunnar, Maríus Þór Jónasson, er starfsmaður VSÓ Ráðgjafar og 
hefur hann unnið með Reyni að verkefninu um þriggja ára skeið eða frá árinu 2006 og 
m.a. farið margar ferðir á vettvang með usmjónaraðila.

Minkasía Reynis Bergsveinssonar hefur vakið talsverða athygli á síðustu árum og hafa 
veiðar með henni verið stundaðar víða um land. Birst hafa myndir og frásagnir í blöðum 
frá veiðiferðum þar sem tugir minka hafa veiðst. Unnið hefur verið að kerfisbundinni 
hreinsun minks af svæðum sem afmörkuð hafa verið af Reyni og hefur hann gert áætlanir 
um veiðarnar áður en verkefni hafa byrjað.

Nokkur verkefni Reynis hafa á 
si'ðustu árum hlotið veglega styrki 
frá ýmsum aðilurn sem hafa haft trú 
á uppfinningunni og má segja að 
þeir aðilar hafi á vissan hátt rutt 

, brautina fyrir hið nýja veiðitæki
minkasíuna. Upphaflega naut 

^ Reynir styrkja frá Vegagerðinni,
Framleiðnisjóði landbúnaðarins,
Umhverfisráðuneytinu og
Æðarræktarfélagi (slands vegna 
tilrauna og endurbóta á 
veiðiaðferðinni á afmörkuðum

svæðum við Breiðafjörð. Mynd 1: Blaðaljósmyndari I  fyrstu vitjun ÖÖG. (Ijósm. RB)

2 Markmið

Meginmarkmið verkefnisins var fyrst og fremst aö vinna að þróun og endurbótum 
minkasíunnar. Annað markmiö verkefnisins var kerfisbundin hreinsun minka af ákveðnu 
svæði í verkefninu og að geta sýnt fram á að unnt sé að halda minkastofni niðri og jafnvel 
að fækka í stofninum með viðráðanlegum kostnaði og nýrri aðferð við minkaveiðar.

Auk ofangreindra markmiða verkefnisins var í upphafi farið um svæðið til að kanna 
landfræðilegar aðstæður og á hvaða svæðum væri líklegt að minkur héldi sig. Sú vinna 
sem fólgin er í sllkri svæðiskönnun er umfangsmikil og má í raun líta á að hún standi yfir 
þann tima sem veiöunum er á annað borð sinnt með þaö að markmiði að öðlast þekkingu 
á ferðum minka og stofnstærð á afmörkuðum svæðum.

*
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M INKASÍA REYNIS BER G SVEIN SSO N A R

3 Rannsóknarsvæöið
Eitt af tilraunaverkefnum Reynis er eins og fyrr segir “ölfus-öxará-Grímsnes"-verkefnið. I 
apríl 2004 var gerð áætlun fyrir verkefnið til þriggja ára og hún lögð fyrir vegna umsókna 
um styrki vegna verkefnisins. í töflu 1 eru helstu kennitölur áætlunarinnar frá apríl 2004 
bornar saman við rauntölur skv. uppgjöri á verkefninu I lok ársins 2007.

Rannsóknasvæðið í verkefninu náði frá Hrauni I Ölfusi um Ölfus og upp meö Soginu. Þá 
var svæðið kringum Þingvallavatn allt tekið fyrir I verkefninu ásamt vesturhluta Grímsness 
að Höskuldslæk. Austurhluti Grímsness var síðar tekinn inn í verkefniö og umfang 
aðgerða þannig smátt og smátt aukið.

Á bls. 5 er yfirlitskort Reynis Bergsveinssonar yfir svæðið sem tekið hefur veriö fyrir í 
tilraunaverkefninu Ölfus -  Öxará - Grímsnes. Tilraunasvæðinu hefur verið skipt I 4 hluta 
sem á kortinu eru merktir svæ öil -  4. Súlurit 3 -  6 eru merkt þessum svæðum til frekari 
glöggvunar. Frá upphafi verkefnisins var stefnt að og búist við fækkun í minkastofni á 
svæðum 1 -  3 en ekki var gert ráð fyrir að tækist aö fækka á svæði 4.

í október 2004 þegar verkefninu var ýtt úr vör var megináhersla lögð á vinnu við lagningu 
minkasia í Ölfusi (svæði 1), hluta Grímsness (svæöi 4) og vatnasvæði Sogs (svæði 2). 
Markviss sókn á svæðið kringum 
Þingvallavatn (svæði 3) hófst á 
árinu 2006.

Svæðið umhverfis Þingvallavatn 
er frábrugðið þeim svæðum sem 
veiði með síum hafði verið 
stunduð fram til ársins 2004 að 
því leyti aö ekki var lagt í læki og 
árfarvegi líkt og annars staðar 
hafði verið gert heldur var lagt I 
stöðuvatn við bakka 
Þingvallavatns og við hólma í 
vatninu. Nokkur óvissa var því 
fólgin í tilraunum við vatnið og var 
farið hægt af stað. Árangur á 
svæðinu verður að teljast góður og Ijóst að minkasiur eru þar mjög gagnlegar. Hafa skal í 
huga að Þingvallavatn er þeim kostum búið að vatnið leggur yfirleitt ekki fyrr en i lok 
janúar og hefur minkurinn þvi greiöan aðgang að fæðunni sem vatniö geymir. Eftir að 
.vatnið leggur haldast gjaman vakir við bakka opnar og einmitt á slíkum stöðum ^^ f j j r  
minkasían sannað gildi sitt með því að veiða mink allan vett|Qjj|p Til vitnis um árangur 
veiða yfir vetrarmánuöi er athyglisvert að rýna samantekt á hlutfalli vetrarveiði af 
heildarfjölda veiddra minka i verkefninu á árunum 2005, 2006 og 2Q07. Samkvæmt 
skifuriti 1 er hlutfall vetrarveiðinnar af þeim 430 dýrum sem veiddust á timabilinu samtals 
39,5% á mánuöunum nóvember -  apríl sem alla jafna eru ekki „heföbundinn“ veiðitími 
minka. í janúar 2009 fór skýrsluhöfundur vettvangsferð meö Reyni þar sem vitjað var um 
síur við Sogiö og austurbakka Þingvallavatns. Aðstæður voru þannig að frost var og 
nokkuð hafði snjóað. í þeirri ferð varð talsvert vart við ferðir minka á bökkum vatnsins og 
þá mátti vel sjá á fleiri en einum stað hvar minkur hafði veitt sér til matar og blóðgað fisk í 
flæðarmálinu á Isilögðum bökkum. I ferðinni voru teknir sjö minkar úr slum auk þess sem 
náðist að staðsetja 8 - 1 0  minka á förum í nýsnævi.

Mynd 2: Vitjað um slur í lok október 2008. (Ijósm. GK)
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4 Niðurstöður og úrvinnsla

Á þeim tíma sem verkefnið hefur staðið yfir hefur verið unnið að þróun og breytingum 
minkasíunnar og hafa fjárveitingar til verkefnisins m.a. verið nýttar til þess.

Taflan að neðan sýnir samanburð áætlunar og raun-útkomu helstu kennistærða vegna 
verkefnisins

Verkþáttur / Kostnaðarliöur Áætlun (magn/kostn) Raun, (magn/kostn)

Vinna. (Siulagnir, vettvangsferðir, 
vitjaniro.fi)

20 mánuðir 12 mánuðir

Akstur 40 þús.km. 17 þús.km

Flutningur, vélar og önnur þjónusta 3,3 m.kr. 0,8 m.kr

Fjöldi minkasia notaðar í verkefnið 150 stk. 90 stk.
Kostnaður við síur 2,8 m.kr. (18.700 kr/stk) 1,54 m.kr. (17.100 kr/stk)
ónothæfar/ misheppnaðar síulagnir 30-40% 17%

Tafla 1: Áætlun vegna “ölfus-öxará-Grímsnes'-verkefnis borin saman við raunkostnað /  raunmagn. 2005-2007.

Hagnýtt gildi verkefnisins Ölfus-Öxará-Grímsnes er margþætt m.a. að endurbætur hafa 
verið gerðar á minkasíum og eru þær nú flestar búnar svokölluöum leiðarloka sem kemur 
í veg fyrir að minkar sleppi úr síunum hafi þeir synt inn í þær. Leiðarloki þessi er í raun 
einstreymisloki. Þá hefur tekist að vakta ákveðin svæði nokkuö vel og fá meö því miklar 
upplýsingar um mismunandi hegðan karl- og kvendýra. Kynjaskipting veiddra dýra í 
verkefninu er sýnd á súluritum 1 og 2.

Þá kemur hagnýtt gildi verkefnisins einnig fram í því að góðar upplýsingar hafa fengist um 
það hvernig unnt er að standa að kerfisbundnum veiðum á afmörkuðum svæðum árið um 
kring og einkum er athyglisvert hve vel hefur veiðst á vetrartima likt og fram kemur á 
skífuriti 1.

Janúar

Skifurít 1: Hlutfall veiddra dýra i hverjum mánuði af430 veiddum dýrum i ÖÖG-verkefninu
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Á því tímabili sem verkefnið Ölfus-Öxará-Grímsnes hefur staðið yfir hafa um 720 minkar 
verið veiddir (m.v. júlí 2009), þar af 36 minkar úr glefsum samkvæmt bókhaldi Reyms. 
Algengt hefur verið að fleiri en einn minkur hafi verið í hverri síu og hafa mest verið sjö 
minkar I einni síu. Það eitt hlýtur að teljast kostur fram yfir aðrar neTODundnlr 
veiðiaðferðir á mink Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum af staðfestum veiðiskýrslum 
hafa um 65% aflans I verkefninu fengist þar sem verið hafa fleiri en einn minkur í hverri 
síu og þannig hafa verið 2 -7 minkar í gildrunum.

Á tlmabilinu til ársloka 2007 hafði Reynir notað um 390 vinnustundir vegna veiða á þeim 
430 minkum sem þá höfðu komið í síurnar. Að baki hverjum veiddum mink er því minna 
en ein klukkustund I vinnu. Þá er ekki tekin með sú vinna sem liggur í að koma síunum 
fyrir á veiðistað. Á fyrstu tveimur árum verkefnisins voru síurnar hreinsaðar fimm sinnum 
á ári en aðeins þrisvar sinnum á árinu 2007.

Þrátt fyrir þann kost minkasíunnar að ekki þurfi að vitja hennar nema 3-5 sinnum á ári þá 
er mikilvægt að fylgja skipulögðu verkferli við vöktun. Með skipulagðri vinnu öðlast sá 
sem vinnur að eyðingu minks yfirgripsmikla þekkingu á lifnaðarháttum hans I náttúrunni 
og getur fléttað þá þekkingu saman við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið. 
Þannig er til dæmis nauðsynlegt að velja staðsetningu síunnar með það I huga að hún sé 
ávallt að fullu undir vatnsyfirborði. Þannig er tryggt að minkur geti ekki hafst við á þurru 
inni I síurörinu og drepist þar úr hungri og vosbúð. Með kerfisbundinni vöktun hefur verið 
fylgst með þessu og ef vatn hefur þornað ofan af síum hafa þær verið teknar upp eða 
aftengdar.

Áður en svokallaður leiðarloki var hannaður I síurnar var staðfestur grunur um aö læður 
slyppu úr slunum. Grunur var um að 5-10% af læðunum hafi sloppið. Ljóst er að 
leiðarlokinn hefur verið til bóta en erfitt er að fullyrða um árangurinn. Enn er unnið að 
endurbótun á leiðarlokanum með það í huga að smá dýr sleppi ekki úr síum hafi þau synt 
inn ( þær.

Upplýsingar um aflamynstur og kynskiptingu veiddra dýra I verkefninu ö lfus -öxa rá - 
Grímsnes hafa verið unnar úr skilagreinum sem Reynir hefur skilað inn til sveitafélagana 
á tímabilinu sem verkefnið hefur staðið yfir og eru niðurstöður settar fram á súluritum 1 -  
6. Skilagreinar þær sem Reynir hefur sent yfirvöldum hafa verið unnar á eyðublöð þar 
sem fram koma upplýsingar um veiðistað, vitjunardag, áætlaðan dánardag, kyn, og 
sérstakar athugasemdir eftir því sem við á fyrir hvern mink sem veiddur hefur verið.

Á súluritum 1 og 2 hafa veidd dýr verið kyngreind í læður og steggi eftir mánuðum. 
Súlurti 1 og 2 byggja á kyngreiningu dýra sem veidd voru á tímabilinu 2004 - 2007

Á súluritum 3, 4, 5 og 6 er kynskipt yfirlit eftir veiðisvæðum sem tekin voru fyrir í 
verkefnmu. Á þeim er tekin saman veiði sem skiptist við kynslóðabil dýranna allt til júlí 
2009 og er því um að ræða kynslóð minka frá árinu 2008.
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MMKASÍUR
Tilrauna-og nnnt6Kn«vert#fnlðöífu*, öx«rá og Crtnwnt* 

Viiddir lædur 1 ilu r árln 2006,2006 og 2007 (162 dýr)

1»
i

J Z I £ = L
Jtnúar F eoútr u»r$ Apríl A g is t Stptemuer OWMw N 6/*m t»r D*s«tnt*í

Eingöngu «iu t«trur þ«ir minktr *«m vuru kyngr e inOir
SúlurnartíkrwfjOitta .»iððral*ð»íní«oumminu4iínn2005 2006og2007 Þ inngtru tfl 13 la»iurijanú»r*«i<Jðari|an2005 ian2006og )an2007 
imarj apnl mai |unicg|Oli*rut«knarallmargarla»ður Það«r aðJjálfJógSumiHlva»ítaSní l»ðunumáíur«nÞ»Komaútm«ahvalpana

REYNIR B£ROSVEMSSON

Súlurít 1: Veiddar læður í minkasíur

MINKASlUR
Tilrauna-og rannsóknavcrttfnid öffut, öxari og Grím»n#s 

Velddir steggir i siur árin 2006, 2006 og 2007 (230 dýr)

J»nu»r Ftbrúar M»r» April Mai Júni Júlí Agúat S«pt»mb«r OWÓb«r Nóv«mb«r D«t«mb«f 

EingOnguaru t»»nir Þ«»r minkar $«m voiu kyngr»mdlf
Sulum»rtikna flðlda v*lðdfa stsggja if\v»rjum minuSi írln 2005.200« og 2007 Þannlg«nj(ð 22 mmkar í janúar v«lððlr i )an 2005. jan2006og )an2007 

REYHIR 8ERGSVEMSSON

Súlurít 2: Veiddir steggir i  minkasiur

Út frá súluriti 2 má álykta að fjöldi veiddra steggja gefi tilefni til að ætla aö fækkun 
eftirlifandi dýra fylgi veiðitölum og hefur Reynir jafnframt metið svo að stofnstærðin sé 
fallandi ef litið er til veiðanna á tímabilinu ágúst — júnf.
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MINKASIUR
Tilrauna-og rannaóKnaverkafntó ötfus, öxará og Grimsnas 

Yflrttt fyrir Ötfus 2004-200S (1M «týr)

40

£ •  20

14 14

ílz
2004 2005 200«

Árgangur vciddr* minha

2007

Súlurit 3: Veidd dýr i  Ölfusi 2004-2008 (Svæði 1 á yfirlitskorti)

MINKASÍUR
Titrauna-og rannsóKnavarafniöötfus, Öxará og Grimsnts 

YfWit fyrir Sogld • Ulfljóstvatn 2004-2008 (165 dýr)

50
■ Lwðui

■ si*egif

3

»
r—

__ ______

2004 2005 2006
Argangur otödra mHika

2007

Súlurit 4: Veidd dýr við Sogið-Úlfljótsvatn 2004-2008 (Svæði 2 á yfirlitskorti)

2006

2008
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MINKASÍUR
THrauna-og r«nn»6knav*rkefnldötfu*, Öxará og Grwn»n*» 

Yflrllt fyrir Þingvallavatn 2004 - 2008 (266 dýr)

50

40

■Steggir 43

TT

2005

20

30

2006
Árgangur veiddra minka

2007 2008

Súlurit 5: Veidd dýr i  við Þingvallavatn 2004-2008 (Svæði 3 á yfirlitskorti). Áberandi aukning á veiddum dýrum 
er milli ára. Frá 2007 til 2008 er aukningin 17 dýr sem öll komu I nýjar siulagnir. Það er þvi Ijóst að aukin sókn 
skilar auknum fjölda veiddra dýra.

MINKASÍUR
THrauna-og ránnaóknaverkefniðölfus, öxará og Grimsnes 

YflrUtfýrtr Grtmsnes og Grafnlngshr. austur 2004-2008 (148 dýr)

50 —

40

20

■  Staogtr

42

22

2004 2005 2006
Árgangur valddra minka

2008

Súlurít 6: Veidd dýr i  Grimsnesi og Grafningshreppi 2004-2008. (Svæði 4 á yfirlitskorti). Ein ástæða mikillar 
aukningar frá 2007 til 2008 er að nýjar siur sem voru lagðar á svæðinu við Apavatn i  april 2008 veiddu alls 12 
minka.
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5 Minkasía
Helstu eiginleikar minkasíunnar eru:

Vetrarvirkni. Síurnar veiða allan veturinn svo fremi sem þær séu ekki umluktar ís og 
fer það eftir staöháttum og staðarvali.

Minkasiur endast lengi og þurfa lítið 
viðhald eftir að þeim hefur verið 
komið fyrir. Steinrörin sjálf endast 
vel svo lengi sem þau ekki brotna og 
járngrindur eru galvaniseraðar til 
tæringarvarnar. Þá er einnig kostur 
aö ekki eru gormar, fjaörir né 
liöamót sem geta ryðgað föst líkt og 
getur gerst meö hefðbundnar gildrur
á borð við dýraboga (mynd 4).

Mynd 4. Ónýtur fótbogi sem hafði verið 
notaður i um 6 ár (ijósm. RB)

Minkasíur voru samþykktar til minkaveiða á íslandi í september áriö 2003 og var 
leyfisveitingin m.a. byggö á ákvæöum laga um vernd, friðun og veiðar á villtum 
fuglum og villtum spendýrum nr 64/1994 og lögum um dýravernd nr. 15/1994. Boriö 
hefur við aö minkaslum hafi veriö ruglaö saman viö hefðbundnar röragildrur en þar er 
um ólík veiöitæki aö ræöa.

Ekki þarf að egna I síur.

Siurnar veiöa vel, meöafli er nánast enginn og þær því skaðlausar öörum dýrum. 
Þannig eru t.d. engar líkur á að hundar, kettir eða fólk geti skaðast af völdum siunnar 
llkt og getur gerst með glefsur sé ekki rétt frá þeim gengiö.

Siurnar eru umhverfisvænar.
Ef sía er tekin úr notkun er 
unnt að fjarlægja hana af 
þeim stað sem henni var 
komið fyrir án þess að 
ummerki sjáist eftir. Einnig 
hlýtur aö teljast ótvíræöur 
kostur að sían er lítt sýnileg 
eftir að henni hefur verið 
komið fyrir í á, læk eða 
stöðuvatni. Umhverfisspjöll 
eru engin þar sem sían er 
lögö á botn vatnsfarvegar eftir 
aö henni hefur veriö valinn 
Staður. Mynd 3: Minkasia i  Þingvallavatni (Ijósm. RB)

Lítil vinna vegna vitjunar. Ólikt öðrum veiöigildrum sem í notkun eru þarf ekki aö vitja 
um minkasíuna nema á 1 -  3. mánaöa fresti. Fjölmörg dæmi eru um að í síum hafi 
verið fleiri en einn minkur. Þannig hafa mest náðst 11 minkar i sömu síuna. 
Niöurstööur hreinsana úr sium hafa gefið upplýsingar um að í meira en helmingi 
tilfella sem vitjað er um eru fleiri en einn minkur í síum.
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6 Ályktun
( umræðu um gildruveiðar kemur gjarnan fram það viðhorf að ekki sé unnt að veiða með 
gildrum yfir vetrarmánuðina eftir að ísa leggur og snjóaö hefur. Nú hefur sýmlega komið 
fram sú nýjung sem gefur tækifæri til að veiða mink árið um kring og aö allt aö helmingur 
aflans náist utan þess árstíma sem talist hefur heföbundinn veiðitími. Hefðbundinn 
veiðitími hefur verið vor og sumar en vetrarveiöar sjaldgæfar (Karl Skírnisson, 1993) 
Þessu til stuðnings hefur Karl sett fram línurit 1 sem sýnir dreifingu veiða eftir mánuðum.

Samkvæmt niðurstööum 
tilraunaverkefnisins ÖÖG 
hafa minkasíur tekiö 39,5% 
aflans yfir vetrarmánuðina.
Þessi niðurstaða hlýtur að 
teljast nokkuð mikilvæg í 
tengslum viö áætlanir um 
að vinna að fækkun í 
stofninum. Ef vinna á aö 
markvissri fækkun á 
skilgreindum svæöum 
hlýtur að vera 
eftirsöknavert að ná til 
dýranna alla mánuði ársins 
en ekki aö gert sé hlé á 
veiðum yfir löng timabil.

í viðtali við Morgunblaöið í 
apríl 2004 segir Karl 
Skírnisson að hægt sé að 
hafa áhrif á stofnstærð

Línurit 1 : Dreifing minkaveiða eftir árstiðum. Byggt á
veiðidagsetningum 978 minka sem 76 veiðimenn söfnuðu á heilu ári 
viða um land. (Karl Skímisson, Villt Islensk spendýr, 1993)

minks en það sé ákaflega erfitt og kosti mikla vinnu. í sama viðtali kemur fram það álit 
Karls að vilji menn halda mink i skefjun af einhverri alvöru sé árangursrlkast að beina 
veiðiátakinu á vetuma og vorið. Það sé sá timi sem stofninn er hvað minnstur og unnt sé 
að ganga að minknum á takmörkuðu svæði. Þá er jafnframt haft eftir Karli; „ef ná á 
árangri þarf að stunda veiðamar allan ársins hring1' (Mbl. 18.4.2004). Þar sem minkasíur 
hafa þann ótvíræða kost aö veiða vel að vetri, svo lengi sem ekki fennir eða frýs fyrir 
aögengi minks aö þeim, verða þær að teljast góður kostur til veiða á þeim árstíma sem 
vænlegastur er til veiöa aö mati Karls.

J F M A M J  J A S O N D  

Uánuður

Þingvallavatn er á ýmsan hátt meö sérstaka náttúrulega staöhætti og má þar til dæmis 
nefna að lífríki er auðugt af veiðibráð á borö við fugla og fiska sem auðövelt er fyrir minka 
að ná í svo lengi sem ís og snjór loka ekki fyrir alla veiðistaöi. Þannig hefur minkurinn 
t.a.m. góðan aðgang að smáfiski (murtu) sem gengur í miklu magni inn á grunnt vatn upp 
úr miðjum september ár hvert. Hér verður það ekki fullyrt en náttúruleg vanhöld kynnu 
vegna þessa aö vera lægri þar en t.d. á Snæfellsnesi þar sem niðurstööur hafa sýnt fram 
á 33% náttúruleg vanhöld (Róbert Stefánsson o.fl. 2008). Róbert Stefánsson vitnar í 
ummæli Páls Hersteinssonar (1992) um aö takmarkað aðgengi minks að ferskvatni við 
Þingvallavatn virðist hafa neikvæð áhrif á fjölda minka í Þingvallasveit og reyndar 
Árnessýslu allri (Róbert Stefánsson o.fl. 2008). Þó hefur sýnt sig á þeim árum sem ÖÖG
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verkefniö hefur staðið yfir að umtalsverð umferð minka er um strendur vatnsins árið um 
kring og hefur skýrsluhöfundur m.a. orðið vitni af því í vettvangsferðum með Reym.

Mynd 5 Minkaspor og fiskblóð i snjó (Ijósm. MÞJ)

í Fjölriti Náttúrustofu Vesturlands er fjallað um það að á Snæfellsnesi megi gera ráð fyrir 
að um lokaðan stofn minka sé að ræöa í Ijósi þess að aökomuleiöir séu hlutfallslega fáar. 
Þá er jafnframt komiö inna á þá staðreynd að i tilraunaverkefninu sem fjölritið greinir frá 
hafi minkar í langflestum tilfellum farið styttra en 5 km. Frá merkingarstað þegar þeir 
endurheimtast (Róbert Stefánsson o.fl. 2008)

í Ijósi ofangreindrar tilgátu um afmörkun stofna má líta svo á aö við Þingvallavatn sé 
nokkuð staöbundinn minkastofn og umferö minka að og frá svæðinu hljóti að vera 
minniháttar þar sem svæðiö er nokkuð skýrt afmarkað í norður, vestur og austur af fjöllum 
og heiðum sem óliklegt er að minkur sæki nema takmarkað inn á. Einna helst er svæðið 
opið fyrir umferö dýra til suðurs með Soginu.

Því hefur verið haldiö fram að veiða þurfi árlega meira en 70% af staðbundnum 
minkastofni ef unnt á að vera að fækka mink á viökomandi svæði. Þá er gengið út frá að 
hver læöa gjóti fjórum hvolpum að vori og hlutfall steggja og læða sé jafnt. Einfaldasta 
mynd slíkra útreikninga tekur ekki tillit til náttúrulegra vanhalda. Miðaö við 70%-regluna 
má reikna með að lokaður stofn sem telur 100 dýr muni telja að hámarki 90 dýr eftir got 
að vori ef 70% voru veidd. Sé notuö sú viðmiðun má álykta, út frá veiðitölum, að stofn 
minka við Þingvallavatn telji um 120 -  180 dýr eftir got. Heildarveiði viö vatnið á síöustu 
3-4 árum hefur veriö nokkuð jöfn um 80 dýr og því sé stofninum ekki enn ógnað aö mati 
Reynis. Reynir metur aö veiðiþol minkastofns við noröan- og austanvert Þingvallavatn sé 
um 60% miðað við að lítil náttúruleg afföll veröi af stofninum en þau metur hann í lægri 
kantinum eða aðeins um 10% I Ijósi góðra aðstæðna við vatnið. Þá má jafnframt geta sér 
þess til að eftir því sem meira hefur verið veitt á afmörkuðu svæði líkt og umhverfi 
Þingvallavatns er, því minni veröi náttúruleg vanhöld þar sem barátta eftirlifandi dýra um 
aö komast af verður minni. Samkvæmt því má áætla að þrátt fyrir að veiddir væru 80-90 
minkar á ári myndi stofninn standa í stað m.v. núverandi aðstæður.
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Veiði i minnkasíu við Þingvallavatn
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Súlurit 7: Veiði I minkasiur við Þingvallavatn á tlmabilinu 2004-2008. Græna linan túlkar veiðni sem er hlutfall 
veiddra dýra og siufjölda á hverju timabili.

í verkefninu hefur veiðiálag við Þingvallavatn jafnt og þétt verið aukið. Á árinu 2007 voru 
lagðar 16 nýjar síur við Þingvallavatn sem skiluðu 61 mink. í ársbyrjun 2008 voru 
minkasíurnar 39 talsins en voru I lok ársins 54. Aukning á árinu 2008 hefur því verið um 
40%. Ætla má að með auknum þéttleika minkasía viö Þingvallavatn megi ná enn betri 
árangri í veiðunum þar sem I Ijós hefur komið að síur sem stutt er á milli hafa jafnt og þétt 
veitt minka á þeim tíma sem verkefnið hefur staðið yfir. Þá er sérstaklega athyglisvert að 
næstum hver einasta sía við Þingvallavatn hefur veitt mink, aðeins er um aö ræða tvær 
síur sem ekkert hefur veiðst I.

Reynir hefur metið svo að aðrir hafi dregið úr veiðum við Þingvallavatn. A.m.k. fást ekki 
miklar upplýsingar um aðrar veiðar en þær sem stundaðar hafa verið með minkasíum. 
Erfiðlega hefur gengið að afla gagna um veiðitölur frá þeim aðilum sem halda utan um 
þær. Að ábendingu UST var haft samband viö viðkomandi hreppa til að afla upplýsinga 
um veiðitölur. Aðeins einn hreppur sendi skýrsluhöfundi upplýsingar um veiðitölur og því 
er ályktaö að nokkuð vanti upp á að haldiö sé utan um veiðitölur af þar til bærum aðilum.
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^  Auk tilraunaverkefnis Reynis Bergsveinssonar hafa á síðustu árum verið geröar
m j umfangsmiklar rannsóknir á lifnaðarháttum minka á Islandi. Þessar rannsóknir hafa

margar gefið afar gagnlegar niðurstöður m.a. um ferðir minka og hvar þeir staðsetja sig í 
umhverfinu á tilteknum tímabilum. Gildi allra þessara rannsókna er mikilvægur þáttur I að 
skapa vísindamönnum og áhugamönnum sem fást við rannsóknir á minkum það umhverfi 

v  sem nauðsynlegt er til að viöhalda góðum og árangursríkum vinnubrögðum.

Líkt og áður kom fram í skýrslu þessari þá öðlast sá sem stundar minkaveiðar I náttúrunni 
um langt skeið yfirgripsmikla reynslu og þekkingu á lifnaðarháttum minksins. Sú reynsla 

^  sem veiöimenn búa yfir ásamt niðurstööum rannsókna eru líklega mikilvægustu þættirnir í
^  því aö skipuleggja kerfisbundnar veiðar. Heyrst hafa hugmyndir um að útrýma mink á

vissum landssvæðum sem vissulega eru góðra gjalda verðar. Útrýming á afmörkuöum 
«*; svæðum er vandasöm og byggir fyrst og fremst á góðu skipulagi og skipulögð vöktun

þess svæðis sem veitt er á hverju sinni er mikilvæg ef ná skal árangri. Því þarf að huga 
^  að því til framtíðar hvaða aðferöum skal beita við vöktun svæöa þannig aö hún teljist

samfelld.

Við Þingvallavatn, sem og á öðrum afmörkuðum svæðum, er mikilvægt aö ná sem sem 
flestum minkum áður en hvolpar komast vel á legg og læra að veiða sér til matar upp á 
eigin spýtur. Sá tími sem ungviöið er álitið fullnuma i að veiða sér til matar er í október og 
því eru mánuðirnir frá goti fram á haust þeir mikilvægustu í skipulögðu veiðiátaki.

•v
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7 Framtíöarhorfur
Nú hefur verið unniö aö kerfisbundinni hreinsun í ö lfus-öxará-Grim snes verkefninu frá 
árinu 2004. Ljóst er aö ef fylgja á eftir þeim árangri sem náðst hefur í verkefninu þarf að 
skipuleggja áframhald þess vel. Sú þekking sem hefur orðiö til á lifnaðarháttum minks á 
svæðunum sem verkefnið hefur náð yfir er mikilvægur þáttur í að skipuleggja aukna sókn 
ti| að vinna megi markvisst að frekari fækkun i stofninum. Þá er Ijóst að vinna við að 
halda minkum í skefjum þarf nauösynlega að njóta stuðnings þeirra aðila sem hafa 

hagsmuna aö gæta.

i byrjun árs 2008 voru 
minkasíur viö Þingvalla- 
vatn 39 talsins en eru nú 
orönar 54, líkt og áöur er 
fram komið. Meö 
þessari aukningu á 
síufjölda er áætlaö að 
fjöldi veiddra minka 
aukist um 20-25%. Aö 
því er stefnt að 70-80% 
af minkastofninum við 
Þingvallavatn veiðist 
árlega og með því megi 
fækka í honum. Þau ár 
sem unnið hefur verið aö Mynd 6: Siðasta vitjun I ÖÖG-verkefninu 18. janúar2009 (Ijósm. RB) 

tilraunaverkefninu viö
Þingvallavatn hafa næstum allar síur tekiö minka allt frá einum og upp í 12 á ári. Út frá 
þessari reynslu er því álitið aö unnt sé aö auka veiðiálag meö fjölgun sía á svæðinu.



MINKASÍA REYNIS BERGSVEINSSONAR

Ótvírætt hefur það sýnt sig að í verkefninu ölfus, Öxará og Grimsnes er hægt að ná 
auknum árangri með fleiri síulögnum. Álitið er að aukning veiðiálags um 40% gæti við 
núverandi ástand skilað um 20% aukningu í veiðum við Þingvallavatn og í nágrenni þess. 
Nú er unnið að auknum síulögnum bæði við Þingvallavatn og víðar á rannsóknarsvæðinu 
m.a. með endurbótum á núverandi síum, og lagningu nýrra. Kostnaður við nýjar síulagnir 
er vitaskuld nokkur en hitt er vert að hafa í huga að vöktun svæðis til langs tíma krefst 
ekki mikið meiri vinnu þó að síum sé fjölgað. í tilraunaskyni hefur verið unnið með mörg 
afbrigði af síum sem hafa verið í stöðugri þróun. Vegna þessa er nú þörf á aukinni vöktun 
á svæðum verkefnisins en sakir fjárskorts hefur ekki verið unnt að vakta einstaka svæði 
eins og æskilegt væri. Á þeim tíma sem liðinn er frá því verkefnið hófst er Ijóst að góður 
árangur hefur náðst og mikil þekking er orðin á búsetu minks á svæðinu. Því er mikilsvert 
að halda áfram þeim aðgerðum sem staðið hafa yfir og halda með þeim, aftur af 
útbreiðslu og fjölgun minks eins og kostur er. Stöðvun eða tímabundið hlé á verkefninu 
myndi vafalítið hafa neikvæð áhrif á þann góða árangur sem náðst hefur. Ein forsenda 
þess að unnt sé að halda verkefninu áfram er að það njóti áfram stuðnings þar til bærra 
aðila sem eiga hagsmuna að gæta á svæðinu.

Minkasíur sem nú eru á svæðinu eru á annað hundrað talsins. Flestum er þannig fyrir 
komið að þær eru varanlegar og unnt er að vakta þær allt árið. Minkasíur hafa sannaö 
gildi sitt sem árangursrík og ódýr aðferð til að veiða mink allan ársins hring og hljóta því 
að teljast ágætur kostur ásamt öðrum aðferðum til að uppfylla og viðhalda þeirri sýn aö 
ákveðin landssvæöi geti verið minkalaus, eða því sem næst, til frambúðar. Þá hefur 
lagning minkasía og kerfisbundin vöktun svæða sem þær hafa verið lagðar á gefið góðar 
upplýsingar um ástand og atferli minka á einstaka svæðum.

Minkur slapp fyrst út í náttúru íslands snemma á fjórða áratug 20. aldar á sv-landi. 
Nokkru síðar eða á fimmta áratugnum slapp síðan nokkurt magn búrdýra á Snæfellsnesi 
sem flutt höfðu verið til landsins til ræktunar. Frá þeim tíma hafa fræðimenn sem og 
áhugamenn haft mismunandi skoðanir á skaðsemi minks í íslenskri náttúru. Hin síðustu 
ár efast hins vegar fáir orðið um að skaðsemi minks er mikil og getur hann haft afgerandi 
áhrif á aðra dýrastofna fái hann aö lifa óáreittur. Maöurinn hefur mörg stríðin háð og ekki 
virðast sjónarmið mannúðar alltaf vera í fyrirrúmi þegar ráðist er gegn óvininum. Þeim 
sem fást við dýraveiðar er hins vegar skylt að framfylgja þeirri meginreglu að ganga af 
virðingu um veiðibráð sína og láta náttúruna njóta vafans. Dýrum skal sýna nærgætni og 
ber veiðimönnum skylda til að virða þá sjálfsögðu reglu.

í baráttu viö mink hefur á síðustu árum verið eytt miklum fjármunum og annars vegar hafa 
ríki og sveitarfélög borið meginhluta kostnaðar vegna þess en hins vegar hefur 
einstaklingsframtak fárra aðila komið til viðbótar en ekki alltaf fegnið þann hljómgrunn 
sem æskilegt væri. í Ijósi þeirrar miklu þekkingar sem hefur orðið til á lifnaðarháttum 
minks í íslenskri náttúru ætti nú að vera orðinn til vettvangaur til að sameina ólík 
sjónarmið og samnýta ólíkar aðferðir þeirra sem að rannsóknum og veiðum standa.

Nú, með tilkomu minkasíunnar, er án efa oröin til veiðitækni til að hefja fyrir alvöru sókn til 
sigurs gegn þessum mikla skaðvaldi í íslenskri náttúru.
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8 Heimildaskrá
Auk neðangreindra heimilda hefur skýrsluhöfundur átt samtöl í síma við aðila sem að 
minkaveiðum koma á einn eða annan hátt. Einnig hefur verið stuðst við upplýsingar 
fengnar af ýmsum vefsíðum.

Brynjólfur Brynjólfsson, (2001) Veiðiaðferðir á m ink. á íslandi árið 2001, með sérstakri 
áherslu á gildruveiðar., Veiðistjóraembættið.

Lagasafn, lög nr. 15/1994, Löa um dvravernd.

Lagasafn, lög nr. 64/1994. Löq um vernd friðun oq veiðar á villtum fuqlum oq villtum 
spendvrum.

Páll Hersteinsson og Guttormur Sigurbjamarson ritstjórar, Villt íslensk spendvr. Hið 
íslenska náttúrufræðifélag; Landvernd 1993.

Róbert A Stefánsson, Minkasíur Revnis Berqsveinssonar - Ný gerð minkagildra. 
Álitsgerð unnin að beiðni veiöistjóra. Náttúrustofa Vesturlands. Desember 2002.

Róbert A Stefánsson o.fl. Stofnstærð oq vanhöld minks á Snæfellsnesi 2006-2007. fjölrit 
Náttúrustofu Vesturlands nr 14, maí 2008.

Róbert A Stefánsson, Náttúrustofu Vesturlands, upplvsinqar um veiðni fengnar úr bréfi til 
Reynis Bergsveinssonar dags. 18. október2004.

Vefur Umhverfisstofnunar www.ust.is

Fylgiskjöl: 1) Tilrauna- og rannsóknaverkefniö ölfus-öxará-Grim snes; verkyfirlit
Reynis Bergsveinssonar fyrir árin 2004 -  2008.

2) Afrit staðfestingar vegna innsendra veiðiskýrslna frá Grimsnes- og 
Grafningshreppi vegna áranna 2007 og 2008
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FYLGISKJAL 1. 
Tilrauna- og rannsóknaverkefnid Ölfus-Öxará-Grimsnes: 
Verkyfirlit fyrir árin 2004- 08

Vinnustundir 2004 2005 2006 2007 2008
Umsjón og uppgjör. 100 222 300 207 309
Tilraunir oq rannsóknir 0 82 66 81 98
Síulagnir og endurb. 80 85 34 80 105
Hreinsun minkasía 20 149 153 123 130
Svæðisvöktun 20 62 81 88

Samtals klst. 220 538 615 572 730

Á skrifstofu 100 222 300 207 309
Á vettvangi 120 316 315 365 421

Akstur km. ? 4.294 6.973 7.000 6.088

Kostnaður x 1000 kr. ca. 1000 2.127 2.309 2.359 3.160
Tekjur:
Verðl-styrk. X 1000 kr. 360 1.049 1.383 1.392 1.702
Framlag RB X 1000 kr. 640 1.078 926 967 1.458

Aðgerðayfirlit.

í árslok minkasíur
minkar

allir glefsur
minkar í 
glefsur

vinna v. 
veiðar

stk. stk. stk. stk. klst.
2004 24 57 4 12 40
2005 58 147 12 13 149
2006 72 151 4 6 215
2007 92 148 3 3 204
2008 112 216 3 2 218

Samtals 112 719 36 826

Dálkurinn „minkar allir“ gefur til kynna hve margir minkar voru veiddir viö 
kynslóðaskipti í júlí ár hvert. Tölur fyrir minkasíur, glefsur og vinnustundir 
eru miöaöar viö áramótastöðu.
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FYLGISKJAL 2.
Tilrauna- og rannsóknaverkefnid Ölfus-Öxará-Grímsnes:

Efni: V eiðiskýrslur vegna m innkaveiöí í m innkasiur.

Blessaður Reynir
Hér sendast staðfestar veiðiskýrslur vegna hluta ársins 2007 og alls ársins 2008 eins 
og þú óskaðir eftir að þú þyrftir vegna skýrslugerðar.
Reikningur vegna móttckina minnka 2008 verður síðan greiddur.

Meðfylgjandl:
Veiðiskýrslur 2007 og 2008.

GRÍM SNES- OG 
G R  A F N 1NG SH R EPP U R

Reynir Bergsteinsson 
Rauðalæk 63 
105 Reykjavik

Borg 09.01.2009

Virðingaríyllst, 
f.h. Grímsnes- og Grafningshrepps
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Vöktun íslenska minkastofnsins

Róbert A. Stefánsson og Menja von Schmalensee

Forsíða: Menja von Schmalensee 
Myndir á forsíðu: Magnús Magnússon og Sigrún Bjarnadóttir
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Náttúrustofa Vesturlands Vöktun íslenska minkastofnsins

1. Inngangur
Minkur (Mustela vison) er á meðal óvinsælustu dýra landsins. Hann var fluttur hingað 
árið 1931 en slapp snemma úr haldi, fjölgaði sér og breiddist út. Fljótlega hófust 
minkaveiðar en tjöldi veiddra minka hefur farið vaxandi síðan (1. mynd).

Veiðitölumar benda til þess að þær minkaveiðar sem stundaðar hafa verið til 
þessa hafí haft mun minni áhrif á heildarstofnstærðina en ætlast var til. í ljósi þess að 
ríki og sveitarfélög hafa greitt sem svarar til meira en 700 milljónir króna á núvirði til 
minkaveiða er þessi árangur óviðimandi og ljóst að endurskoða þarf veiðiaðferðir og 
veiðistjómun stofhsins. Þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir um líffræði stofhsins 
duga ekki til að hægt sé að taka nægilega upplýsta ákvörðun um fyrirkomulag 
veiðanna, þrátt fyrir að rannsóknir imdanfarinna ára hafí bætt mjög skilning manna á 
stofhinum og atferli minka (Karl Skímisson 1993; Menja von Schmalensee o.fl. 1998, 
1999; Róbert A. Stefánsson 2000; Róbert A. Stefánsson o.fl. 1999a, 1999b).

ro
Js£
C

£
<o
"O-q
'o>

-O
‘E
ns
ts
'S
I

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ár

1. mynd. Fjöldi veiddra minka árlega samkvæmt veiðiskýrslum 
195 7-2000 og eldri gögnum.

Við skoðun veiðitalna (1. mynd) koma í ljós nokkuð reglulegar sveiflur með 
toppum á 4-7 ára fresti. Þessar sveiflur í veiðitölum eru afar athyglisverðar, 
sérstaklega í ljósi þess að þær orsakast ekki af mismiklu veiðiálagi (Aki Ármann 
Jónsson, veiðistjóri, pers. uppl.) heldur sennilega af einliverjiun umhverfísþáttiun sem 
hafa áhrif á minkhm og e.t.v. einnig af þéttleikaháðum þáttum í minkastofninum. 
Oþekkt er hverjh þessh þætth em en þó ern þegar vísbendingar um að lengd þess 
tíma sem vötn era ísi lögð geti haft staðbundin áhrif á stofnstærð (Páll Hersteinsson 
1992a) og þéttleiki minka geti haft álirif á viðkomu (Páll Hersteinsson, óbirt gögn). 
Mikilvægt er að þetta verði rannsakað nánar.

Skýringamar á sveiflum í veiðitölunum og þar með sennilega stnfninmn gætu 
verið lykill að þvi að ná betri stjóm á niinkastofiiinmn. Þessar upplýsingar mætti nota 
til að ná betri árangri við minkaveiðar með svipuðum eða minni tilkostnaði.

Vitað er að villti stofhinn er haldinn veirusjúkdómnum plasmacytosis, sem barst 
til landsins með aliminkum frá Noregi rnn 1970. Um er að ræða hæggenga en 
illskeytta veirusýkingu sem dregur marga minka til dauða og dregur úr frjósemi þeirra 
sem efth lifa. Sjúkdómnum var útiýmt úr eldisdýram með niðurskurði árið 1985 en í
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rannsókn Karls Skímissonar o.fl. (1990) á um 400 minkum, sem drepnir voru á 
árunum 1986-7 fimdust smituð dýr á Norður- og Norðausturlandi og var smittiðnin 
þar 4-25%. Síðustu þijú ár hafa sýni verið tekin úr minkum víðs vegar af landinu og 
virðist smitið hafa breiðst út, þótt það sé enn að mestu bundið Norður- og Austurlandi 
(Róbert A. Stefánsson o.fl., óbirt gögn). Afar athyglisvert væri að fylgjast skipulega 
með tíðni og útbreiðslu sýkingarinnar.

Náttúrustofa Vesturlands leggur til að lagt verði í markvissa vöktun minka- 
stofnsins, þar sem markmiðið er að fá betri mynd af stofngerð minksins og reyna að 
finna þá þætti sem helst hafa áhrif á sveiflur í stofnstærð minka. Um leið og þessar 
upplýsingar liggja fyrir verður gert líkan af stofninum, sem nýtast mun stjómvöldum 
(Umhverfísráðuneytinu og Umhverfísstofnun, áður Veiðistjóraembættinu) við ákvarð- 
anatöku og mótun framtíðarstefnu um stjómun minkaveiða.

2. Aðferðir
Notaðar verða tvenns konar aðferðir til að öðlast aukinn skilning á stofnþáttum minks- 
ins og því hvað hefur áhrif á stofnstærð:

2.1. Athuganir á minkahrœjum sem veiðimenn skila inn. Róbert A. Stefánsson, 
forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands, hefur á undanförnum árum komið upp 
tengslum við veiðimenn víða um land. Þeir verða beðnir um að senda hræ minka sem 
þeir veiða til Náttúrustofunnar til rannsókna. Gert er ráð fyrir að gera athuganir á 400 
minkum árlega. Minkamir verða krufðir og ýmsar mælingar gerðar, sem gefa m.a. 
upplýsingar um aldursdreifingu stofnsins, þyngd og likamsástand minka eftir 
árstímum og milli ára, frjósemi og fæðuval. Blóðsýni úr krufðum minkum verða send 
á Tilraunastöð Háskóla íslands til greiningar á plasmacytosis en þannig fást frekari 
upplýsingar um tíðni og útbreiðslu sjúkdómsins.

2.2. Athuganir á veiðitölum aftur i tímann í samhengi við umhverfísþætti, s.s. 
veðurfar, isalög á vötnum, seiðatalningar, tölur um veiði lax og silungs o.s.frv. til að 
auka skilning á þeim þáttum sem (auk veiða) hafa áhrif á stofninn og stjóma stærð 
hans. Tekið verður tillit til þess að minkar búa við ólik skilyrði efitir búsvæðum og 
landshlutum og verða gögnin greind samkvæmt því.

3. Mun verkefnið skila árangri?
Aðstæður til minkarannsókna á íslandi eru einstæðar, bæði hvað varðar rannsóknir á 
minknum sjálfúm og einnig samskiptum hans við aðrar tegundir.

3.1. Einfaldleiki vistkerfisins
ísland er eyja í miðju N.-Atlantshafí og tiltölulega stutt er síðan landið kom undan is. 
Þess vegna hefur verið fremur erfítt fyrir dýr að komast hingað til að setjast að. 
Afleiðingin er að vistkerfí á íslandi eru einfaldari en víðast annars staðar. Þetta á ekki 
hvað síst við um landspendýr en einu möguleikar þeirra til að komast hingað eru með 
rekís eða mönnum. Það er því ekki að undra að hér séu fá villt landspendýr og aðeins 
tvær tegundir af ættbálki rándýra, refur (.Alopex lagopus) og minkur. Þetta gerir alla 
túlkun niðurstaðna mun einfaldari en ef um flóknara vistkerfi væri að ræða.

3.2. Engir afrœningjar eða samkeppnistegundir
Minkurinn á ekki aðra mikilvæga óvini en manninn á Islandi. Þetta er mjög ólíkt þvi 
sem gerist annars staðar á útbreiðslusvæði hans, þar sem hann er t.d. drepinn af stærri 
marðartegundum (ætt Mustelidae) og gullömum (.Aquila chrysaétos) (Dunstone 
1993). Það sem er þó enn óvenjulegra við ísland er að hér á hann ekki í teljandi
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samkeppni við neina aðra tegund. Reyndar er vitað að tófa getur truflað mink við 
fæðuöflun (Einar Hannesson 1956, Páll Hersteinsson 1984) en sennilega er sjaldgæft 
að tófur drepi minka. Litil samkeppni og afrán ætti að auðvelda visindamönnum að 
greina þætti sem áhrif hafa á náttúruleg vanhöld.

3.3. Góðar upplýsingar um veiði
Hjá Veiðistjóraembættinu eru til nákvæmar veiðitölur sem ná langt aftur i tímann eftir 
landsvæðum og má bera þær saman við ýmsa umhverfísþætti, lifræna og ólífræna.

3.4. Ýmis gögn aðgengileg
Auðvelt er að nálgast ýmis gögn sem gætu e.t.v. gefið okkur hugmyndir um þá þætti 
sem takmarka stærð minkastofnsins og valda sveiflum í honum, ef litið væri á þau í 
sambandi við sveiflur í veiðitölum. Þetta eru t.d. gögn um veðurfar og ísalög á 
vötnum, lax- og silungsveiði, seiðatalningar í ám, sveiflur í stofnum skordýra út frá 
talningum úr skordýragildaim o.s.frv.

3.5. YJirstandandi rannsóknir á stofnstærð
Náttúrustofa Vesturlands, i samvinnu við Líffræðistofnun Háskólans og Veiðistjóra- 
embættið, stendur um þessar mundir fyrir rannsókn á stærð minkastofnsins á 
Snæfellsnesi. Þekking á stærð minkastofns á ákveðnu svæði ásamt því að hafa 
upplýsingar úr vöktunarverkefninu sem hér er lýst verður vísindamönnum öflugt 
verkfæri til að reikna út stofnstærð minka á landsvísu. Með því að þekkja heildar 
stofnstærð er hægt að segja til um dánartíðni minka af völdum veiða. Þannig má áætla 
hvort og þá hversu mikil áhrif veiðamar hafa á minkastofninn.

Ofangreindir þættir gera það að verkum að 
allar líkur eru á að vöktunarverkefnið sem hér 
er lýst skili niðurstöðum sem geri stjómvöldum 
auðveldara fyrir að stjóma árangursríkari 
minkaveiðum. Þó er ein af lykilforsendunum 
fyrir þvi að verkefnið skili árangri sú að það 
verði framkvæmt árlega. Ef í ljós koma breyt- 
ingar á stofninum, t.d. á stærð hans, er ákaflega 
mikilvægt að hafa handbærar upplýsingar um 
þætti eins og frjósemi, likamsástand og tíðni 
plasmacytosis. Þegar skilningiur á stofninum 
hefur aukist, t.d. á náttúrulegum vanhöldum, 
má nota vöktunina til að reikna út stærð 
minkastofnsins árlega, líkt og t.d. er gert með 
stofna hreindýra og refa hér á landi (Páll 
Hersteinsson 1992b, 1996, 2001).

r

4. Er hægt að útrýma minknum úr náttúru Islands?
Margir eru þeirra skoðunar að allt ætti að gera til að útrýma mink úr náttúru íslands. 
Þetta er sennilega ekki raunhæft markmið við núverandi aðstæður, sérstaklega þegar 
tekið er tillit til þess að i landinu eru starfandi 33 minkabú með u.þ.b. 40.000 fullorðin 
dýr (Einar Einarsson, pers. uppl.) og vitað er að aliminkar sleppa reglulega frá búum. 
Einnig er ljóst að núverandi veiðiaðferðir eru ekki nægilega árangursríkar til að ná svo

2. mynd. Einfaldleiki íslensks 
visikerfis, aðgengileg gögn og 
fyrri rannsóknir á íslenskum 
minkum auðvelda túlkun gagna 
og gerð líkans a f  stofnirmm 
(Ijósmynd: RóbertA. Stefánsson).
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háleitu markmiði, a.m.k. ekki nema veiðiátak yrði margfalt aukið með tilheyrandi 
kostnaði. Síðasti minkurinn yrði alltaf mjög dýrkeyptur þar sem erfíðara er að fínna 
dýrin eftir því sem þau verða sjaldgæfari.

Hið eiginlega markmið veiðistjómunar hlýtur að vera að halda tjóni af völdum 
minka í lágmarki og er þetta það markmið sem skipulagning minkaveiða ætti að 
miðast við.

Örsjaldan hefur manninum tekist að útrýma tegundum dýra sem berast milli landa og 
verða plágur, likt og minkurinn er talinn vera hér. Þekking á liffræði tegundar sem 
talin er óæskileg i náttúrunni, er forsenda þess að góður árangur náist i að stjóma 
stofnstærð hennar og hugsanlega að útrýma henni. Eitt þekktasta og lærdómsríkasta 
dæmið þar sem útrýming óvinsæls dýrs heppnaðist, var þegar s.-ameríska vatna- 
nagdýrinu bjórrottu (Myocastor coypus) var útrýmt á Bretlandseyjum fyrir um 13 
árum (Baker 1999). Þetta er einkar upplýsandi dæmi og margt í þeirri sögu minnir á 
baráttuna við minkinn.

Bjórrottan var flutt til Bretlands til eldis vegna verðmæts feldar en slapp fljótlega 
úr haldi. Dýrin ollu miklum gróðurskemmdum með því að grafa sér göng í skurð- 
barma og akurlendi og hafði þannig áhrif á vatnsrennsli með þeim afleiðingum að 
flóðahætta jókst (Boorman og Fuller 1981, Gosling o.fl. 1988, Baker 1999). Seint á 5. 
áratugnum var stofiiinn líklega orðinn 50.000-100.000 dýr (Baker 1999) en árið 1962 
hófust formlega tilraunir til að fækka í honum (Norris 1967). Settur var á stofn 
rannsóknahópur og skipulegar gildruveiðar hófust. Talið var ómögulegt að útrýma 
tegundinni en tilgangur veiðanna var að halda stofninum niðri. Veitt var stíft til ársins 
1965 en þá höfðu samtals 40.000 dýr náðst. Á þessu tímabili hafði dunið yfir harðasti

veturinn á Bretlandseyjum í 200 
ár, sem drepið hafði meira en 
90% stofnsins, en vegna ófull- 
nægjandi þekkingar á stofngerð 
bjórrottunnar vissu menn ekki 
hversu mikil áhrif veiðamar 
höfðu haft (Baker 1999). Á fyrri 
hluta 7. áratugarins komu nokkrir 
mildir vetur og stofninn stækkaði 
hratt á ný. Árið 1977 settu stjóm- 
völd á stofn nefnd, “The Coypu 
Strategy Group”, til að marka 
skýra stefnu í stjómun á stofni 
bjórrottunnar. Nú lágu hins vegar 

fyrir niðurstöður umfangsmikilla 
rannsókna á stofnvistfræði tegund- 
arinnar, m.a. líkan af stofngerð 
hennar (Gosling o.fl. 1983). Menn 

vissu að tegundin var fremur viðkvæm fyrir hörðum vetrum en líka að mögulegt var 
að veiða hana i stórum stíl og sennilega til útrýmingar (Gosling o.fl. 1983), þótt 
kostnaður við það væri töluverður. Þessi þekking var notuð til að skipuleggja nýja 
herferð, sem hófst árið 1981 (Gosling o.fl. 1988). Hún fólst í umfangsmiklum veiðum 
í náinni samvinnu stjómvalda, vísindamanna og landeigenda, með áherslu á veiðar 
þegar stofninn var veikastur fyrir. í stuttu máli sagt heppnaðist herferðin fullkomlega 
og tegundinni var útrýmt í lok ársins 1989.

3. mynd. Bjórrottunni var útrýmt á Bretlandseyjum með 
sameinuðu átaki vísindamanna, landeigenda og veiði- 
manna (Ijósmynd: Steve Mcdonald).
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Þama er um að ræða afar gott dæmi um að itarlegar ramisóknir á lífsháttum 
“óæskilegrar” tegundar vom undanfari og forsenda þess að henni var útrýmt í 
samvinnu stjómvalda, visindamanna, veiðimanna og landeigenda (Gosling 1989, 
Smith 1995).

Rannsóknir á minkastofninum em nauðsynleg forsenda þess að ná umtalsverðum 
árangri, hvort sem tekin verður sú ákvörðun að reyna útrýmingu stofnsins eða að 
halda tjóni af völdum hans í lágmarki.

3. mynd. Óvíst er að mögidegt sé að útrýma mink úr náttúm Islands en rannsóknir eru forsenda þess 
að mögulegt sé að stjórna minkaveiðum á markvissan hátt og ná þannig að draga úr því tjóni sem 
minkar valda (Ijósmynd: RóbertA. Stefánsson).

f,





Náttúrustofa Vesturlands Vöktun íslenska minkastofnsins

5. Kostnaðaráætlun og forsendur hennar
Kostnaður við vöktun minkastofnsins felst í launum rannsóknarmanna, verðlaunum til 
veiðimanna vegna fyrirhafnar og óþæginda, flutningskostnaði á minkahræjum frá 
veiðimönnum og kaupum á rekstrarvörum (1. tafla). Gert er ráð fyrir samtals 8 
mánaða vinnu við krufningar og aðrar athuganir á 400 minkum árlega ásamt úrvinnslu 
og skoðun veiðitalna og annarra gagna (2. tafla).

Árlegur kostnaður vegna verkefnisins verður um 2,45 milljónir.

1. tafla. Yfirlit um kostnað við vöktun minkastofnsins.

Kr. Samtals kr.
Laun með launatengdum gjöldum

8 mánuðir 1,970,000

Rekstur
Hnífsblöð í fiystiveQaskera, paraflm vax, litur, smásjár- og þekjugler o.fl. 
Verðlaun til veiðimanna (400 kr. per mink)
Sendingarkostnaður 
Rekstur alls:

200,000
160,000
120,000

480,000

Árlegur heildarkostnaður 2,450.000

2. tafla. Skipting vinnu við mismunandi verkþætti við vöktun minkastofnsins.

Verkþáttur

Krufhingar

Fjöldi mánaða

Aldursgreiningar
Fæðugreiningar
Skoðun veiðitalna o.fl.

2
2
2
2

Samtals 8
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1. Inngangur
Minkur (Mustela vison) slapp fyrst úr haldi á íslandi 1932, ári eftir að fyrstu 

innfluttu dýrin komu til landsins. Á næstu áratugura nam tegundin land frá Suð- 
Vesturhomi landsins til austurs um Suðurland og til norðurs réttsælis kringum 
landið og lauk þeirri útbreiðslu 1975 þegar fylkingamar svo að segja mættust við 
Skeiðarársand (Karl Skímisson 1993). Arið 1939 var fyrst greitt úr opinbemm 
sjóðum fyrir unnin dýr og hafa veiðar verið stundaðar síðan. Fjöldi unninna minka 
sem greitt er fyrir hefur hækkað undanfama fjóra áratugi úr u.þ.b. 3000 dýmm á ári 
upp í 5000-7000 dýr (Áki Ármann Jónsson 2000). Aukninguna fyrri þrjá áratugina 
má rekja að miklu leyti til útbreiðsluaukningar minksins (Karl Skímisson 1993). 
Síðasta áratuginn hefur veiðiálag verið nokkuð jafnt en stoíhinn hefur á sama tíma 
heldur farið vaxandi og minkabanar segjast veiða á nýjum stöðum þar sem minkur 
hefur aldrei sést áður. Steggir sjást til að mynda í mólendi á sumrum sem þeir gerðu 
ekki áður og eins veiðist minkur meira inn til landsins. Það fæst því ekki annað séð 
en að tegundin sé enn að breiða úr sér.

Margir eru þeirrar skoðunar að ekki sé gerlegt að útrýma minknum með veiðum 
en þó telja sumir veiðimenn það vel mögulegt með samstilltu átaki. Byggist sú 
skoðun á þeirri staðreynd að það er hægt að halda afmörkuðum svæðum nánast eða 
alveg minklausum með miklu veiðiálagi eins og reynslan sýnir. En reynslan sýnir 
jafhframt að þegar á heildina er litið, duga veiðamar ekki til að halda aftur af 
miknum því stofninn hefúr vaxið og breitt úr sér frá því fyrstu minkamir sluppu út. 
Fyrir tveimur áratugum var því spáð að ef veiðum yrði hætt, nema á útvöldum 
stöðum, myndi stofninn að líkindum ekki stækka (Karl Skímisson og Ævar Petersen 
1980). Fjöldi veiddra dýra, sem greitt var fyrir, var þá frá 3000 upp í 5000 á ári og 
hafði sveiflast á því bili í áratug og virtist sem jafhvægi væri að nást. Sveiflur í 
veiðitölum endurspegla raunverulegar stofiisveiflur og því er ljóst að stofninn hefur 
vaxið síðan þá, þrátt fyrir veiðar. Fljótt á litið virðast veiðar í besta falli hafa hægt á 
fjölguninni á landsvísu. Til þess að veiðar hafí áhrif á landsvísu þurfa árlegar veiðar 
að nema meiru en náttúruleg vanhöld. Enginn veit hvað stofiiinn er stór og því er 
ekki hægt að segja hverjar lágmarksveiðar á ári þurfa að vera til að fækka minknum. 
Stofnstærðarrannsóknir kæmu því að góðu gagni. Lítið hefur verið um 
upplýsingaöflun í sambandi við minkaveiðar að fráskildum veiðitölum sem birtast 
ár hvert og er nú ætlunin að ráða bót þar á.

1.1. Markmið
Meginmarkmið þessa verkefhis var að kanna dreifingu veiða yfír árið, hlutfall 

milli fjölda minka sem veiðast með gildmm og fjölda þeirra sem nást með aðstoð
m iIlK tU IU IlU U  Ug, <XK) iv m i i ia  vn iv iii u g , a ig ,v n g ,i  hujíhuixulimx ^ x j i« iWöv » v « . ------^ Z Z Z  Z. _

athuga svörun við spumingakönnun.

1.2. Aðferð og úrtök
Könnunin var tvískipt og úrtökin einnig. í fyira úrtakinu vom allir 

minkaveiðimenn landsins sem skráðir em hjá Veiðistjóraembættinu, samtals 411 og 
var þeim send bréfleg könnun í seinnihluta maí 2000. Svömn reyndist nokkuð góð 
en hún var þó háð veiðiaðferðum viðkomandi veiðimanna að því leyti að þeir sem 
veiddu eingöngu með hjálp minkahunda svömðu síður en þeir sem notuðu gildrur
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(sjá kafla 3.1.1). Eingöngu verður hér notast við þau gögn úr þessu úrtaki þar sem 
nánar var spurt út i gildruveiðar (kafli 3.2.2). Þetta úrtak er hér að aftan nefnt 
bréfaúrtak.

í fyrri hluta júli 2000 var hringt í þá sem veiddu 25 eða fleiri minka árið 1999 
samkvæmt skýrslum um kostnað vegna minkaveiða frá sveitarfélögunum. Þessi 
könnun var ýtarlegri en sú fyrri, því veiðimenn voru beðnir að flokka veiðina niður i 
steggi, læður og hvolpa fyrir hvem mánuð og hverja veiðiaðferð og einnig að 
tilgreina fjölda af hveiri gildrugerð í notkun (sjá spumingalista bls 35). Þetta úrtak, 
sem hér eftir er nefiit símaúrtak, er meginúrtak athugunarinnar og eru kaflar 2 og 3 í 
þessari skýrslu byggðir á viðkomandi gögnum, nema annað sé tekið fram. 
Langflestir í þessu úrtaki höfðu fengið fyrri könnunina senda en í einstaka tilfellum 
haföi hún ekki skilað sér til þeirra. Ýmisst var könnunarblað fyllt út eftir símtali eða 
könnunin send aftur bréfleiðis í kjölfar símtals. Framkvæmd símakönnunar tók um 3 
vikur.

Samkvæmt veiðitölum frá 1997 og 1998 hefúr fjöldi veiddra minka verið á 
bilinu 7000-8000 dýr á ári (Áki Ármann Jónsson 2000). Þegar þetta er ritað hafa um 
95% veiðiskýrslna fyrir árið 1999 skilað sér og er fjöldi veiddra minka kominn í 
7673 dýr. Ekki er gert ráð fyrir að talan hækki mikið úr þessu. í skýrslum frá 
sveitarfélögum um kostnað vegna minkaveiða árið 1999, kemur fram að greitt var 
fyrir 6214 unnin dýr. Af þeim vom tæp 950 veidd 1998 og um 5250 árið 1999. 
Fimmtíuogátta veiðimenn veiddu 25 eða fleiri dýr og samtals 3558 af þessum 5250 
minkum, sem er tæplega helmingur veiddra dýra árið 1999. Gera má ráð fyrir að í 
raun hafi fleiri en 58 minkabanar veitt þetta mikið árið 1999 og að samanlögð veiði 
hópsins sé meiri en 3558 dýr, þar sem kostnaðarskýrslur ársins 2000 (sem em 
ókomnar þegar þetta er ritað) fela í sér hluta veiðinnar árið 1999, auk þess sem 
skýrslur skila sér ekki ennþá frá öllum sveitarfélögum. Engu að síður veitir úttekt á 
veiðum þessara 58 manna ágætar upplýsingar um það hvemig þeir veiða sem veiða 
mest.
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2. Niðurstöður

2.1. Svörun við könnun
Af 411 veiðimönnum sem fengu senda bréflega könnun svöruðu 74 (18%) á 

fyrstu þremur mánuðunum eftir að könnunin var send út. Samtals veiddu þeir sem 
svöruðu 1513 minka á síðasta ári eða líklega tæpan fjórðung veiddra dýra 1999.

Af 58 veiðimönnum sem símakönnun tók til náðist í 53 en við hina fimm náðist 
ekkert samband. Svör skiluðu sér frá 47 veiðimönnum (81,0 % af úrtaki) á fyrsta 
einum og hálfa mánuðinum eftir að símakönnun hófst en sex af þeim 53 sem náðist 
í höfðu ekki svarað innan eins og hálfs mánaðar, þar af tveir sem neituðu að svara.

2.2. Minkaveiðar
Samtals veiddu þeir 47 sem svöruðu símakönnun 2981 dýr, eða 83,8% þess 

minkafjölda sem allir veiðimennimir 58 í úrtakinu höfðu veitt samkvæmt skýrslum 
frá sveitarfélögum. Veiðiaðferð var tilgreind um 2775 þessara dýra . Af þeim náðust 
758 (27,3 %) með gildrum en 2017 (72,7 %) með hjálp minkahunda.

Ýmist notuðu menn eingöngu gildmr, eingöngu hunda eða hvorttveggja og 
flestir veiddu í 1-2 sveitarfélögum. Þó vom dæmi um að einn maður tæki þátt í 
veiðum í allt að 7 sveitarfélögum (tafla 1).

Veiðiaðferð Fjöldi
veiðimanna

Fjöldi
veiddra
minka

Fjöldi 
sveitarfélaga 

sem veitt var í

Meðalfjöldi 
minka á 

veiðimann
Veitt með 
hundum

19 802 30 42,2

Veitt með 
gildrum

9 440 10 48,9

Veitt með 
hundum og 

gildrum

19 1739 42 91,5

Samtals 47 2981 82 63,4

Tafla 1. Skipting veiðiaðferða. Þeir sem notuðust bæði við hunda og gildrur 
veiddu samtals 1739 dýr, og gátu tilgreint veiðiaðferð á 1533 dýrum þar af. Hundar 
hjálpuðu við veiðar á 1215 þeirra en 318 náðust í gildrur. Samtals náðust því 758 með 
gildrum (27,3%) og 2017 með hjálp hunda (72,7%) (símaúrtak).

Af 1236 dýmm sem flokkuð vom niður í steggi, læður og hvolpa, vom 704 
hvolpar (57 %) og 532 fullorðin dýr (43 %). Af fullorðnu dýmnum vom steggir 272 
(51 %) og læður 260 (49 %) (2., 4. og 6. mynd).

Meðalijöldi veiddra hvolpa á hveija læðu sem veiðist er 2,4 í maí, 3,8 í júní, 3,2 
í júlí, 4,3 í ágúst og 2,6 í september. Eru þá teknar inn í reikninginn bæði veiðar 
með gildrum og hundum, svo og allir hvolpar og allar læður sem náðust, frá 
maíbyrjun og fram í septemberlok.
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2.2.1. Veiðar með minkahundum
Samtals veiddust 2017 minkar með aðstoð minkahunda, eða 72,7% þeirra 2775 

dýra sem veiðiaðferð var tilgreind um. Af þessum 2017 fengust upplýsingar um 
kyn/aldur á 951 dýri og voru fullorðin dýr alls 323 (34,0 %) og hvolpar 628 
(66,0%). Af fullorðnum dýrum voru steggir alls 131 (40,6 %) og læður 192 (59,4 
%) (3. og 4. mynd).

Á tímabilinu maí- ágúst veiddust 87,9 % þeirra minka sem veiðast með hundum 
(3. mynd).

2.2.2. Veiðar með gildrum
Alls veiddust 758 minkar með gildrum, eða 27,3 % þeirra sem aðferð var 

tilgreind um. Upplýsingar fengust um kyn/aldur 285 þeirra og voru fullorðin dýr 
samtals 209 (73,3 %) og hvolpar voru 76 (26,7 %). Af fullorðnum dýrum voru 
steggir 141 (67,5 %) og læður 68 (32,5 %) (5. og 6. mynd).
Aðalgildruveiðitímabilin eru í mars-apríl og í ágúst-október (5. mynd).

Algengasta minkagildran er fótbogi, en af 760 minkum sem veiddust í gildrur 
náðust 315 dýr í fótboga (41 %). í þríhymugildrur og afbrigði þeirra náðust 114 dýr 
(15%), í kassa og stokka 126 dýr (15 %), í röragildrur 63 dýr (8 %), í búrgildrur 51 
dýr ( 7%), í plastbrúsa 32 dýr (6 %), í gildru Sverris Kristinssonar 30 dýr (4 %), í 
hálsboga 20 dýr (3 %), í tunnur 6 dýr (1%) og í húnboga (syningfella) 3 dýr (0,3 %) 
(7. mynd).

Upplýsingar um fjölda veiddra dýra á mismunandi gerðir agns fengust um 319 
veidd dýr (símaúrtak + bréfaúrtak). Þar af veiddust 114 dýr á silung (32%), 30 á 
silung og innmat úr fuglum (9%), 50 á silung og lax(14%), 21 á lax eingöngu (6%), 
18 á þorsk (5%), 42 á smásíld og loðnu (12%), 32 á fisk, harðfisk og fleira (9%), á 
ýsu, murtu og makríl 1 hvert (1%), á físk og hænuegg 13 (4%), á egg og kjöt 5 
(1%), á innmat úr gæs 3 (1%), á innyfli úr rjúpu, minkalykt og dauðan minkahvolp 
1 hvert (1%), á nautalifur og rækju 7 (2%), á kindalifur 2 (1%) og á hálsæðar 8 (2%) 
(20. mynd).
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3. Umræða

3.1. Svörun viö könnun
3.1.1. Bréfleg könnun

í upphafi verkefnisins var ákveðið að senda öllum skráðum minkaveiðimönnum 
könnunina, með það fyrir augum að athuga hvemig svörun við slíkri könnun yrði og 
einnig til þess að fá heildarmynd af aðferðum við minkaveiðar á landsvisu ef svörun 
yrði nægileg. Af 411 skráðum minkabönum svöruðu 74 könnuninni (18%) á fyrstu 
þremur mánuðunum. í ljós kom í símtölum við veiðimenn og á óútfylltum 
endursendum svarblöðum að menn svöruðu könnuninni síður ef þeir höfðu ekkert 
veitt með gildrum þrátt fyrir að einnig væri spurt út í hundaveiðar. Orsakaðist það af 
því að mun nánar var spurt út í gildruveiðar en veiðar með hundum. Annarhver 
minkur veiðist í gildru og hinir með hundum samkvæmt þessari könnun en 3 af 
hveijum tíu með gildrum og 7 af hveijum 10 með hundum samkvæmt símakönnun. 
Nokloir töldu sig beita ólöglegum aðferðum en skiluðu þó óhikað inn gögnum. 
Almennt skiluðu menn vandlega útfylltum blöðum og þónokkrir létu auk þess fylgja 
með nákvæmari gögn en beðið var um. Ýms gagnleg skilaboð fylgdu einnig. 
Þáttakendur voru mjög jákvæðir og hlynntir gagnasöfiiun sem þessari.

3.1.2. Símakönnun
Eitt af markmiðum verkefhisins var að meta hlutfallið milli tjölda gildruveiddra 

minka og þeirra sem veiðast með hundum. Þar sem svörun við bréflegri könnun var 
háð veiðiaðferðum voru gögnin skekkt hvað þetta hlutfall snerti (kafli 3.1.1). Það 
var því brugðið á það ráð að velja úr þá sem veiða 25 eða fleiri minka (eftir 
kostnaðarskýrslum sveitarfélaganna) til þess að fá sem mestar upplýsingar um sem 
flest unnin dýr á sem skemmstum tíma. Þetta var gert frekar en að taka 
tilviljunarkennt úrtak af ofangreindum ástæðum þó það kostaði það að ekki væri 
hægt að nota niðurstöðumar til varpa ljósi á veiðar almennt. Á móti kemur að 
niðurstöður em vel marktækar hvað þennan valda hóp veiðimanna snertir, þar sem 
svörunin í þetta sinn var bæði mjög góð og óháð veiðiaðferðum.

Símakönnunin hófst í byrjun júli og lauk um þremur vikum seinna. Á þeim 
tíma náðist i 53 af 58 veiðmönnum en upplýsingar skiluðu sér fiá 47 þeirra (81,0% 
þeirra sem úrtakið tók til) fyrir mánaðarmót júli-ágúst. Samtals veiddu þessir 47 
veiðimenn 2981 mink eða tæpan helming heildarveiðistofiisins (82,8% veiddra 
minka af þeim veiðimönnum sem úrtakið tók til, skv. kostnaðarskýrslum 
sveitarfélaga) og reyndust flestir þeirra hafa skráð hjá sér kyn veiddra dýra, 
dagsetningar og veiðiaðferðir en einhverjar af þessum upplýsingum höfðu glatast 
eða vom ófullnægjandi. Fjórir þeirra 53 sem náðist í höfðu ekki skilað fyrir miðjan 
ágúst og tveir neituðu að taka þátt í símakönnun af ótta við að niðurstöður 
könnunarinnar yrðu rangtúlkaðar af starfsmönnum Veiðistjóraembættisins í 
politisRum tilgangi. 1 oku viökomanai rram ao peir ætm miiKomna sttranmgu ar 
veiðum sínum, sem þeir stunduðu saman, en vildu engu að síður láta þær af hendi.

3.2. Minkaveiðar
Af 2981 veiddum minki sem gögn skiluðu sér um, fengust upplýsingar um 

veiðiaðferðir á 2775 minkum. Veiddust 758 (27,3%) í ýmisskonar gildrur og boga, 
en 2017(72,7%) náðust með aðstoð hunda (1 .mynd). Gildmveiðin dreifist allnokkuð 
yfir árið, þó mest sé veitt um fengitímann og á haustin (5. mynd). Hundaveiðin fer 
að langmestu leyti fram yfir sumarmánuðina, einkum í júní, en frá maí og fram í 
ágúst veiðast 87,9% þeirra minka sem nást með hjálp minkahunda (3. mynd).
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1. mynd. Dreifing veiðiaðferða eftir árstíðum. Byggt á upplýsingum um 
veiðidagsetningar 2088 minka, 559 gildruveiddra dýra og 1529 sem náðust 
með aðstoð minkahunda (símaúrtak).

Á heildina litið veiðist álíka mikið af fullorðnum steggjum og læðum yfír árið. 
Af 532 fullorðnum dýrum sem upplýsingar um kyn og veiðitíma fengust um, 
voru 260 læður (49 %) og 272 steggir (51 %). Kynjahlutföllin sveiflast þó 
mikið eftir árstíma og virðast þær sveiflur lítið hafa breyst undanfarin ár enda 
hafa minkar varla breytt háttalagi sínu né veiðimenn aðferðum sínum svo 
nokkru nemi á svo skömmum tíma (2. mynd).

7



a)

ij  f rvi n nr* m u n u v/ n u1

b )

2. mynd. Árstíðabreytingar á kynjahlutföllum fullorðinna minka í hunda- og 
gildmveiði a) 1999, byggt á upplýsingum um kyn og veiðitima 532 minka 
(símaúrtak), b) 1993, byggt á upplýsingum um kyn og veiðitíma 432 minka 
(Karl skímissson 1993).
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Einn viðmælenda taldi þó áberandi hvað steggir héldu meira til í mólendi 
yfir sumartimann, fjær algengustu minkaslóðum en tiðkaðist á árum áður. Nýjar 
rannsóknir benda til að a.m.k. sumir steggir flytjist búferlum frá vatni inn að 
þurrlendi á vorin og nýti sér fugla og egg þeirra en snúi aftur til baka á haustin 
(Róbert Araar Stefánsson 2000). Steggimir eru meira áberandi kynið i veiðinni yfir 
vetrarmánuðina, einkum um fengitímann þegar þeir ferðast hvað mest um, en 
læðumar yfir sumarmánuðina ekki síst þegar þær fara með hvolpana á stjá úr 
grenjum.

Af töflu 1 má lesa að þeir veiða mest sem styðjast bæði við hunda og gildrur. 
Aðstæður eru þó margbreytilegar og sumsstaðar verður bogum eða gildrum varla 
við komið, t.d. vegna mikillar umferðar gangandi vegfarenda. í öðrum tilfellum eru 
gildrur nánast ómissandi, til dæmis er algengt að veiðimenn lendi í vandræðum með 
læðuna þegar greni er unnið. Getur þá verið árangursríkt að leggja boga fyrir hana 
og egna t.d. með dauðum hvolpi og vitja síðan eftir 0,5 - 4 klukkustundir. Þannig 
sparast mikil vinna sem annars færi í uppgröfl eins og einn þátttakandi í könnuninni 
skrifaði. Taldi hann læðuna ganga í gildruna i 90 -  95 tilvika af hundraði. Þar sem 
greni eru allt að því óvinnanleg, svo sem í hrauni, eru bogar sérlega hentugir. 
Viðmælandi nokkur beitir í slíkum tilfellum þeirri aðferð að raða 4-5 bogum í gjótur 
í kringum grenið, gjaman undir vatnsyfirborð þar sem því verður viðkomið og beita 
svo með silungi. Þetta hefur gefið góða raun og þannig hefur tekist að halda 
svæðum minklausum um skeið.

3.2.1. Veiðar með minkahundum
Veiðar með hundum eru stundaðar að langmestu leyti yfir vor- og 

sumarmánuðina, einkum maí og júm' við grenjavinnslu (3. mynd). Af 2017 minkum 
sem veiddir voru með hundum fengust upplýsingar um kyn/aldur hjá 951 dýri. Af 
þeim voru hvolpar í meiri hluta, 628 talsins (66 %). Á meðal fullorðinna dýra eru 
læður meira áberandi, samtals 192 (59,4 %) á móti 131 steggjum (40,6 %) (4. 
mynd). Minkahundum er aðallega ætlað að finna greni og aðstoða við að vinna þau 
og því er ekki að undra að læður og hvolpar séu hér í meirihluta. Steggir halda sig 
fjani grenjum eftir got og því eru minni líkur á að þeir náist á hefðbundnum 
leitarsvæðum.
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3. mynd. Veiðar með aðstoð hunda. Dreifmg veiða á öllum minkum yfir árið. Byggt á 
upplýsingum um 1529 dýr (símaúrtak).

4. mynd. Veiðar með aðstoð hunda. Dreifing veiða á fullorðnum minkum og hvolpum 
yfir árið. Byggt á upplýsingum um 951 dýr, þar af voru 131 steggur, 192 læður og 628 
hvolpar (símaúrtak).

3.2.2. Veiðar með gíldrum

Af 760 minkum sem veiddust í gildrur, fengust upplýsingar um kyn/aldur 285 
dýra. Á meðal fullorðinna dýra eru steggir mun meira áberandi, alls 141 (67 %) á 
móti 68 læðum (33 %). Hvolpar voru lítið fleiri en læður yfir árið eða 76 (6. mynd).
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5. mynd. Veiðar með minkagildrum. Dreifing veiða á öllum minkum yfír árið. 
Byggt á upplýsingum um 559 dyr (símaúrtak).

6. mynd. Veiðar með minkagildrum. Dreifmg veiða á fullorðnum minkum og 
hvolpum yfir árið. Byggt á upplýsingum um 285 dyr. Af þeim voru steggir 141, læður 68 
og hvolpar 76 (símaúrtak).

Tæplega helmingur gildruveiddra minka, eða 338 dýr, er veiddur í fótboga, 
hálsboga og “húnboga” (Syningfellagildru), en rúmlega helmingur í aðrar 
gildrugerðir, flestar heimasmíðaðar, alls 422 dýr (7. mynd). Húnbogamir gieindust 
varla í gögnum úr símaúrtaki en voru meira áberandi í bréflegu könnuninni og eru 
eina gildrugerðin (í efitirfarandi flokkun) sem verulegur munur er á eftir úrtökum. 
Vegna þessa mismunar er skipting milli gildrugerða hér sýnd með tölum úr báðum 
úrtökunum (8. mynd).
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7. mynd. Skipting gildruveiði milli gildrugerða. Byggt á upplýsingum um 760 
minka (símaúrtak).

8. mynd. Skipting gtldruveiði mtlli gildrugerða. Byggt á upplýsmgum um 951 
mink (símaúrtak og bréfaúrtak).

Til þess að meta veiðni mismunandi gildra með óyggjandi hætti þyrftu að 
fara fram viðamiklar rannsóknir. Fótogar og hálsbogar eru líklega veiðnari en 
lífgildmr (Robicheaux, B. & Linscombe, G 1979). Mikil reynsla er reyndar komin á 
notkun minkagildra af ýmsum gerðum og er dálítið til af prentuðum heimildum frá 
reyndum minkabönum. Úttektin hér að aftan á helstu gildrugerðum byggir bæði á 
niðurstöðum könnunarinnar (simaúrtaki nema annað sé tekið firam), viðtölum við
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veiðimenn og á eftirfarandi heimildum: Sveinn Einarsson 1963, 1974, 1975, 1977, 
1985 og Pétur Valdimar Jónsson 1986. Töflur 2 - 1 0  byggja á niðurstöðum úr 
báðum úrtökum.

Gefinn er upp meðalijöldi veiddra minka á gildru fyrir þær gildrugerðir sem 
mest veiðist í. Ekki var tekið fram hve marga daga gildrumar voru í notkun og auk 
þess eru þær notaðar við mismunandi aðstæður, beitan mismunandi osv.frv., þannig 
að í vísindalegum skilningi er ekki hægt að bera þessar tölur saman. Þær gefa þvi 
aðeins í besta falli vísbendingar um veiðni. En þó ein gildra reynist veiðnari en 
önnur við fullkomlega sambærilegar aðstæður er ekki víst að hún reynist betri við 
allar þær fjölbreytilegu aðstæður sem upp geta komið úti í náttúrunni, þar sem 
mismunandi beita, þéttleiki minka, þéttleiki gildra, fjöldi gildrunátta, árstimi og 
fleira kemur inn í reikninginn. Reynsla veiðimanna ætti því að segja nokkuð til um 
notagildi mismunandi gildrugerða, a.m.k. þeirra sem hafa verið lengi við lýði. Fyrst 
og fremst gefa þessar tölur því til kynna, ásamt heildarveiðitölum fyrir hverja 
gildrugerð og tölum sem sýna dreifmgu veiða yfir árið (töflur 2 -10), notagildi 
hverrar gildrugerðar fyrir sig.

Gildrunum er skipt niður í lífgildrur og dauðagildrur eftir því hvort 
minkurinn drepst strax (a.m.k. fljótt) eða ekki. Fótbogar flokkast hér sem 
dauðagildrur þó minkurinn drepist ekki alltaf fljótt í þeim og hið sama á við um 
tunnugildrur.

Á nokkrum stöðum eru gefín upp hlutföllin (fjöldi veiddra minka)/(íjöldí 
gildra í umferð) fyrir mismunandi æti og eru það einnig í besta falli vísbendingar 
um veiðni eftir æti.

Dauðagildrur

Fótbogi
Fótboginn (9. mynd) er langalgengasta gildran sem notuð hefur verið við 
minkaveiðar, bæði samkvæmt þessari könnun og eldri heimildum, enda mjög 
veiðinn og handhægur (Sveinn Einarsson 1963 og 1985, Pétur Valdimar Jónsson 
1986).

9. mynd. Fótbogi, spenntur.
Alls náðust 760 minkar í gildrur samkvæmt könnuninni og þar af veiddust 315 í 

fótboga (41 %) (7. mynd). Sextán af 19 veiðimönnum sem notuðu gildrur, notuðust 
við fótboga (84 %). Fimm minkabanar tóku fram hve marga fótboga þeir
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voru með í umferð á síðasta ári og veiddu þeir samtals 140 dýr í 118 boga, eða 
að meðaltali 1,2 minka í hvern boga. Ekki var tekið fram hve marga daga bogamir 
voru í notkun.

Upplýsingar fengust um kyn/aldur og veiðimánuð á 128 dýrum, veiddum i 
fótboga. Af 84 fullorðnum dýmm vom steggir 60 (71 %) og veiddust 40 þeirra á 
fengitimanum (mars-apríl). Læður vom 24 (29 % fullorðinna dýra) og veiddust 
býsna jafht yfír árið en þó helst í september en þá veiddust 9. Hvolpar vom 44 og 
þar af veiddust 31 í september. Eitthvað veiddist í fótboga alla mánuði ársins, þó 
mest um fengitímann og á haustmánuðum (tafla 2).

Steggir Læður Hvolpar Óvist Samtals

janúar 8 8

febrúar 2 1 8 11

mars 16 3 7 26

apríl 24 4 12 40

maí 1 1 1 3

íúní 2 6 8

lúlí 2 2 4

áqúst 4 1 4 2 11

september 7 9 31 4 51

október 5 1 6 1 13

nóvember 1 2 1 4

desember 1 2 3

Samtals 60 24 44 54 182

Beita G F G F G G

Tafla 2. Veiðar i fótboga. Agn: F = ekki tekið fram , G = ekkert agn.

Samkvæmt heimildum virðast fótbogamir eiga við, við flestar aðstæður og 
trúlega skýrir það að einhverju leyti vinsældir þeirra, auk þess sem þeir em mjög 
handhægir. Hér á eftir fara ýms gagnleg ráð frá minkabönum um notkun þeirra: 

Algengast er að leggja bogana i minkaslóðir eða fyrir op á göngum eða 
holum. Minkaslóðir em mest áberandi tæpt við árbakka, jafnvel langt inn til 
landsins og í skurðum. Götur troðast í grasi gróna bakka og spor fínnast í leðju og 
sandi en einnig má fínna slóðir í fyrstu snjóum á haustin. Þegar lagt er í slóðir er 
ekki venja að nota beitu en gott er að hylja bogann með því efiii sem er í nánasta 
umhverfí til þess að hann falli sem best að því. Boginn er lagður jafii yfirborði og 
festur við keðju sem er nógu löng til þess að minkurinn komist ofan i vatn, ef slóðin 
er við ár- eða vatnsbakka, en þangað leitar hann um leið og boginn smellur á 
honum. Þyngd bogans dregur hann niður og minkurinn dmkknar strax. Boga sem
1 j - r _1 ' 1------C  /'.í'lílriM. ó oA kllcHlvt* C C OQII&'fp' í HpítTl

r — ---- ~ j  ~ c x j — ---------  *  -

(Sveinn Einarsson 1963). Einn af þáttakendum könnunarinnar setur trékassa með 
gati fyrir minkinn yfir fótbogana til að hindra að önnur dýr lendi í gildrunni.

Agætlega hefur reynst að hlaða upp grjóti eða jarðvegi við slóð til þess að beina 
minknum að boganum, einskonar trekt, ekki síst þar sem brautin er breið fyrir dýrið. 
Eins gefst vel að leggja boganum þar sem slóð liggur í gegnum náttúmlega þrengsli, 
þar sem minkurinn kemst ekki hjá að fara yfir bogann.

Þegar boga er komið fyrir við mumia holu sem ömggt er að hafi einungis eitt op 
er agni komið fyrir innan við bogann, þannig að minkur þurfi að fara yfir hann til að 
komast að agninu. Ef um göng er að ræða er beitunni komið fyrir milli tveggja eða
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fleiri boga af sömu ástæðu. Gæta verður þess að göngin séu ekki of þröng til þess að 
boginn nái að smella. Manngerð göng og holur virðast ekki fæla minkinn frá og 
lagnir í slík “mannvirki” koma í veg fyrir að húsdýr lendi í bogunum. í giýttu landi 
eða urð má hlaða slík göng úr grjóti í sama tilgangi (Sveinn Einarsson 1985).

Einnig getur gefíst vel að leggja boga í vatn, annaðhvort í gjótur sem vitað er að 
minkur muni leita í, eða t.d. á forvöð yfír ár, vötn eða læki, þar sem minkur 
annaðhvort þarf að fara yfir, eða líkur eru á að hann geri það. Ef lagt er í forvöð er 
bogunum komið fyrir þannig að rétt fljóti yfir þá og er þá hlaðið undir ef vatnið er 
of djúpt. Festi minkur sig í boganum leitar hann út í dýpið og drukknar strax. Best er 
að hafa tvo eða fleiri boga og binda þá niður hvem fyrir sig, er þá mögulegt að fá 
fleiri en einn mink í lögn. Bestu aðstæður fyrir bogalagnir í vatni em þar sem 
vatnsyfirborð er sem jafhast árið um kring og við kaldavermsl. Helstu hættur við 
slíka lögn em að vaðfuglar eða endur lendi í þeim en einnig getur boginn tærst upp 
og eyðilagst ef lagt er í leirvatn (Pétur Valdimar Jónsson 1986).

Þar sem líkur em á að minkur drepist ekki strax ef hann festist i boga, t.d. í 
slóðum fjarri vatni, er nauðsynlegt að tryggja að hann kveljist ekki að óþöi’fu. Hann 
reynir að slíta sig lausan og því er gott að tjóðurkeðjan gefi eftir þegar hann festist. 
Dugar þá að festa þrjá boga saman á tjóðurkeðjunum enda festir minkurinn sig þá 
oftast í tveimur þeirra eða að festa bogann við 2-3 kg stein með vír. Fótbogar geta 
verið hin mestu pyntingartæki og því er nauðsynlegt að vitja daglega um þá þar sem 
aðstæður em með þessum hætti (Sveinn Einarsson 1963, 1985, Pétur Valdimar 
Jónsson 1986). Dæmi em um að veiðimenn hafi hætt að nota fótboga og tekið upp 
hálsboga í staðinn þar sem minkar höfðu náð að slíta eða naga sig lausa úr 
fótbogum. Þrífættir minkar hafa einnig veiðst en ekki er hægt að fullyrða að þeir 
hafi fatlast við að lenda í fótboga.

Ef minkur kemur í hænsnahús er ágætisráð að hengja upp dauða hænu í um 40 
cm hæð og leggja nokkra samfasta boga undir og hylja þá t.d. með fiðri. Bogamir 
em ekki festir nema hver við annan og lifandi hænsnum er komið fyrir á ömggum 
stað eða bogamir girtir af til þess að hænurnar lendi ekki í þeim (Sveinn Einarsson 
1975).

Hálsbogi
Hálsbogar (10. mynd) em vel þekktir meðal veiðimanna, af 19 minkabönum 

sem notuðust við gildrui', notuðu 15 hálsboga (79 %). Af 760 minkum sem veiddust 
í gildrur, náðust 20 dýr í hálsboga (3 %) (7. mynd). Fimm minkabanar tóku fiam 
hve marga hálsboga þeir vom með í umferð og veiddu þeir samtals 18 dýr í 19 boga 
eða 0,95 minka á hverja gildru. Talsvert var um veiðimenn sem höfðu ekkert fengið 
i hálsboga. Ekki var tekið fiam í hve marga daga gildrumar vom í umferð.

15



10. mynd. Hálsbogi, spenntur.

Upplýsingar fengust um kyn/aldur á 16 dýrum veiddum í hálsboga. Þar af voru 
fiillorðnir steggir 8 (50 %) og fullorðnar læður 8 (50%) en engir hvolpar. Mest 
veiddist af báðum kynjum fyrripart vetrar, einkum í apríl, 4 steggir og 3 læður 
(tafla 3).

Steggir Læður Óvíst Samtals

janúar 1 1

febrúar 1 3 2 6
mars 1 1 1 3

apríl 4 3 2 9

maí

júní 1 1 2

júlí 1 1

ágúst

september

október

nóvember 1 1

desember 1 1

Samtals 8 8 8 24

Beita G F H 1 A B C K

Tafla 3. Veiðar í hálsboga. Agn: A= silungur, B= lax„ C= fiskur, ekki tekið fram 
hverskonar, G= ekkert agn, H= (1) dauður minkahvolpur, K= innmatur úr gæs

ft' 1 <jA 1f»íYfrto f t / r t r  A n  ó í i n l n m  r\cr a . ö n m i m  P r  KÁ

gjaman egnt fyrir mink með æti eða t.d. dauðum hvolpi ef hann hefúr náðst á undan 
læðu við greni. Hér er sama fyrirkomulag og þegar fótboga er komið fyrir við 
munna ops, nema hér gerist ekki þörf á ráðstöfunum til að hindra kvalir minksins 
því hann drepst strax.

Hálsboga er einnig hægt að leggja í slóðir en svo virðist sem annaðhvort sé ekki 
nægileg reynsla komin á þá aðferð eða þá að hún virki hreinlega illa þvi fáir 
viðmælenda sem höfðu reynt þetta höfðu veitt að ráði á þann hátt. 
Samanburðarkönnun var gerð á fótbogum og hálsbogum í Alabama í 
Bandaríkjunum og þar þóttu hálsbogamir koma betur út að því leyti að þeir urðu
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síður óvirkir vegna veðurs, drápu dýrin strax, þóttu auðveldari í meðforum og 
virtust síður hafa áhrif á fuglalíf (Hill 1999). Nokkrar hugmyndir um hvemig nota 
má hálsboga er að fmna á blaðsíðum 30 - 34. Tveir þeirra sem svömðu bréflegri 
könnun settu bogana í stokk með þokkalegum árangri, annar beitti með silungi, hinn 
notaði ekkert agn. Stokkurinn sem notaður var í öðm tilfellinu var 20x20x70 cm og 
smíðaður úr krossviði.

Húnbogi (Syningfella)
Húnbogi, eins og Syningfellagildran er kölluð af veiðimönnum (eftir 

innflytjandanum), er nýjasta gildran á markaðnum og er norsk að uppruna (11. 
mynd). Lítil reynsla virðist komin á þessa gildru ennþá en nokkrir viðmælenda 
höfðu þó prófað hana. Af 760 minkum sem veiddust í gildrur samkvæmt 
símakönnun, veiddust 3 í húnboga (0,4 %) (7. mynd). Fimm af 19 veiðimönnum 
sem notuðust við gildmr, notuðu húnboga (26,3 %). Hjá veiðimönnum sem veiddu 
færri en 25 minka á síðasta ári (gögn úr bréflegri könnun), veiddust 20 dýr í 
húnboga (tafla 4) (8. mynd)).

11. mynd. Tvær gerðir af “húnbogum” (Syningfella).
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Steggir Læður Óvíst Samtals

ianúar
febrúar 1 1
mars
apríl 1 1 7 9

maí 1 1
iúní 1 1
lúlí
ágúst 10 10
september 1 1
október
nóvember

desember

Samtals 1 1 21 23

Beita A2 A2 A C D H 2

Tafla 4. Veiðar í húnboga. A= (l)silungur, (2)silungstál
fram hverskonar, D= þorskur, þorskhausar, H= (1) dauður minkahvolpur (2) minkalykt.

Byrjað var að nota þessa gildru í nóvember 1998. Hún er þannig útbúin að 
öðrum dýrum en minkum stafar lítil hætta af henni því á framhlið kassans er festur 
20 cm langur rörbútur og við tekur gat 7 cm í þvermál sem minkurinn stingur 
hausnum í gegnum og hreyfír um leið við “gikknum”. Við það smellur bogi inni í 
kassanum sem drepur dýrið strax. Kassinn er gerður úr pólýethýlen og ryðfríu stáli 
sem þola allt að 50 gráðu frost. Gildruna er hægt að nota án rörbútsins en þá aðeins 
þar sem ekki eru hundar, kettir eða böm (Bændablaðið 30. Mars 1999).

Flestir hafa notað beitu i húnbogana, s.s. rjúpu, laxahausa, nýjan smáþorsk, 
ýsuúrgang, loðnu og bleikju. Mest veiddist á bleikju.

Einn þeirra minkabana sem veitt hafði svolítið í þessa gildm notaði þá 
aðferð að leggja gildmna í holbakka og reka minkinn í hana með minkahundum. 
Öðrum minkabana reyndist gildran einnig best í holbökkum og kom hann henni 
þannig fyrir að kassinn var hulinn með jarðvegi, rörbúturinn tekinn af og hlaðin 
trekt að opinu sem beindi minkum rétta leið. Loðna var notuð sem agn og reyndist 
vel.

Tunnugildra
Tunnugildran hefur verið við lýði um nokkurt skeið en hana kynnti Sveinn 

Einarsson rækilega í handbók bænda 1975. Af 760 minkum sem veiddust í gildmr 
náðust 6 í tunnur (0,8 %) (7. mynd). Einn þeirra 19 veiðimanna sem notuðust við
m lHm t* nritoAi tiinniiail/lnir ^  TíilHi Vifinn Viíiníi m i A O  \/f»irSníí \\t\r CPtn Vliin átti

best við, þ.e.a.s. við kaldavermsl.
Tunnugildruna er einfalt að setja saman. Höggvin em göt neðst á tunnuna 

þannig að vatn nái að smjúga inn og endumýjast. Hæfilegt skarð er tekið í vatns- 
eða árbakka og tunnunni komið þar fyrir þannig að vatnshæðin í henni sé um 30 cm. 
Tunnunni er lokað að öðm leyti en því að lítið op er haft á lokinu, um 8 cm í 
þvermál, þannig að minkur nái að smjúga inn en ekki stærri dýr. Tyrft er yfír svo að 
sem minnst ummmerki sjáist. Lifandi silungstittir (urriði hefur reynst betur en 
bleikja) em hafðir sem agn en þess verður að gæta að rennsli sé nægilegt i gegnum
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götin til að þeir fái nóg af súrefni og einnig berst alltaf eitthvað af fæðuögnum með 
vatninu (Sveinn Einarsson 1975 og Pétur Valdimar Jónsson 1986).

Slíka gildru má setja upp við ár- eða vatnsbakka þar sem líkur eru á að 
minkur gangi um þó ekki sé um kaldaveimsl að ræða, en þá veiðir hún aðeins frá 
því leysingar hætta að hafa áhrif á vatashæð og fram á haust, en þá frýs að 
sjálfsögðu í tunnunni.

Röragildra
Röragildran er i eðli sínu svipuð tunnugildrunni, og er einna algengust á 

Norðurlandi eystra, ef marka má könnun. Af 760 minkum sem veiddust í gildrur, 
náðust 63 í röragildrur (8 %) (7. mynd). Af 19 veiðimönnum sem notuðust við 
gildrur, notuðu 3 röragildru (16 %). Eitthvað veiddist alla mánuði ársins í 
röragildrur 1999 nema nóvember og desember. Erfitt getur reynst að kyngreina dýr 
sem drepast í römm vegna þess hve vatnssósa hræin verða. Tilgreint var um 
kyn/aldur á 21 dýri og þar af vom 14 steggir, 4 læður og 3 hvolpar (tafla 5).

Steggir Læður Hvolpar Óvíst Samtals

ianúar 2 2

febrúar 1 2 3

mars 2 3 5

apríl 2 1 3

maí 3 1 4

júní 1 1

júlí 2 1 2 5

ágúst 1 2 3

september 1 1

október 1 1 3 5

nóvember

desember

Samtals 14 4 3 11 32

Beita G G G E F

Tafla 5. Veiðar í röragildrur. E= selkjöt, F= ekki tekið fram, G= ekkert.

Rörið sem notað er í gildmna er skólprör eða rör af sambærilegri stærð. 
Rörinu er komið fyrir við vatns- eða árbakka þannig að það myndi um 7-8 gráðu 
hom við lóðlínu. A neðri enda rörsins, sem er lokaður, em bomð eða höggvin göt 
þannig að birta skíni þar inn svo að rörið virðist opið í báða enda þegar horft er ofan 
í það. Neðri endinn nær niður fyrir vatnsborðið en efri endinn stendur ekki lengra 
upp úr bakkanum en svo að minkur geti smogið ofan í rörið en þar dmkknar hami.

Tveir af fjórum veiðimönnum úr báðum úrtökum sem notuðu röragildmr, 
tóku fram hvort önnur dýr slæddust ofan í röragildmr. Hafði annar fengið nokkra 
smáfugla, en hinn eina önd og nokkrar mýs.

Ekki tíðkast að nota agn í röragildrur, en þegar læða með hvolpa, eða 
hvolpur, slæðist ofan í getur hann virkað ágætlega sem agn á hina í fjölskyldunni. 
Þannig hafði einn viðmælandi fengið 5 minka samtímis i eitt rör, neðst var læðan, 
svo komu 3 hvolpar en sá fjórði lá dauður upp á bakkanum. Einn minkabani kvaðst 
þó hafa notað slor úr eldislaxi sem beitu í slíka gildm og annar selkjöt.
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Gildra Sverris Kristinssonar
Gildi'a Sverris Kristinssonar er lítil, handhæg og drepur minkinn strax (12. 

mynd). Af 760 minkum sem veiddust í gildrur, veiddust 30 i þessar (4 %) (7. mynd) 
og af 19 veiðimönnum sem veiddu í gildrur notaði einn slikar gildrur (5 %). 
Veiddust þessir 30 minkar í 8 gildrur eða að meðaltali 3,8 minkar í hverja gildm. 
Viðkomandi minkabana gekk vel að veiða læður með þessari gildm (tafla 6) og 
samkvæmt munnlegum heimildum veiddi gildmsmiðurinn sjálfur einnig 
hlutfallslega mikið af læðum. Einu gildrurnar sem veiða hærra hlutfall af læðum 
samkvæmt könnuninni eru hálsbogi (tafla 3) og þríhymugildmr (tafla 7). Hálsbogi 
er af mörgum sérstaklega notaður til þess að ná læðum við greni, gjaman eftir að 
búið er að ná einum eða fleiri hvolpum. Ekki fengust upplýsingar um hvar 
þríhymugildrur em helst lagðar eða hvort þeim er ætlað að ná öðm kyninu frekar en 
hinu, en þær virðast veiða hlutfallslega mikið af hvolpum á haustin og læðum í 
kjölfarið, enda tóku allnokkrir fram að dauður minkaungi virkaði vel sem agn fyrir 
læðu í þríhymugildru.

12. mynd. Gildra Sverris Kristinssonar.

Sá minkabani sem bestar upplýsingar gaf um gildm Sverris Kristinssonar 
náði læðunum fyrir got með því að beita með 20 -  50 g silungsseiðum. Ekki tók 
hann fram hvort hann einbeitti sér sérstaklega að læðum fremur en steggjum en 
hann veiddi i apríl 10 læður á móti 2 steggjum. Læðan er sem fyrr segir sérstaklega 
varkár rétt eftir got og erfítt að ná henni í gildrur en hugsanlega er hún óhræddari 
vií ?r * A K,,í hnrf a/spin<! rétt að stinea hausnum inn til
að ná í ætið. Auk þess er læðan svöng í kringum gotið og því líklega árangursríkara 
að egna fyrir hana með æti á vorin (fyrir got) en á öðrum árstímum (samanber 6. 
mynd og tafla 6).

Aðrar tegundir en minkur hafa álpast í þessa gldru, s.s. kettir, hrafnar og 
máfar en hlutfall minka var um 98 % að sögn minkabanans. Gildran virðist vera 
býsna veiðin, samanber 3,8 dýr á gildru að meðaltali á ársvísu. Árið 1999 og næstu 
3 ár á undan veiddi þessi sami veiðimaður samtals 150 minka í 5 -  8 gildrur, sem er 
enn hærra hlutfall, enda hefur þéttleiki minka verið mikill á þessum slóðum 
(Suðurlandsundirlendið).
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Steggir Læður Hvolpar Samtals

ianúar 2 2

febrúar 3 3

mars 1 2 3

apríl 2 10 12

maí

júní

júií

ágúst 3 3

september 2 2

október 3 3

nóvember

desember 3 3

Samtals 16 12 3 31

Beita A4 A4 A4

Tafla 6. Veiðar í gildru Sveirris Kristinssonar. A= (l)silungur, (2)silungstálkn, 
(3)silungshausar og þunnildi, (4)silungsseiði 20-50g.

Þríhyrnugildrur -  minkafellur.
í handbók bænda 1974 kynnti Sveinn Einarsson nýja gerð af minkagildru til 

sögunnar sem mun hafa verið smækkuð eftirlíking af rauðrefagildrum frá Danmörk 
(13. og 14. mynd). Gildran er smíðuð úr tré og er þannig útbúin að þegar minkurinn 
gengur inn í hana, stígur hann á “þröskuld” sem verður til þess að lok með fargi 
ofan á smellur niður og kremur minkinn til bana.

13. mynd. Þríhymugildra.
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14. mynd. Uppdráttur að þríhymugildru úr Handbók bænda 1974.

Einhvers konar afbrigði af þessari gildm virðast vera til, t.d. lýsti einn gildm 
sinni svo: “krossviðargildra meða felliloki og fargi sem kremur minkinn til bana, 
þegar hann stígur á platta” (nánari lýsing fylgdi ekki með gögnum frá viðkomandi 
minkabana, t.d. um stærð og lögun gildmnnar). í bréfakönnuninni vom allmargir 
sem notuðu “heimatilbúna minkafellu” eða “felligildru” sem drepur minkinn ýmisst 
strax eða ekki. Nánari lýsing fékkst því miður ekki á gildmnum en þær sem drepa 
strax eru trúlega þríhymugildmr eða afbrigði þeirra og em hér flokkaðar með þeim.

Þríhymugildmr virðast býsna veiðnar því af 760 minkum sem veiddust í 
gildrur, lentu 114 í slíkum gildmm eða 15 % (7. mynd). Af 19 
“gildmveiðimönnum” notuðu 5 slíkar gildmr eða 25 %. Fjórir þeirra tóku fram hve 
margar gildmr þeir vom með í umferð og veiddu þeir samtals 108 minka í 74 
gildrur, eða 1,6 mink í hverja gildru að meðaltali. Engar aðrar gildmr em með hærra 
hlutfall af veiddum hvolpum (tafla 7) og engar aðrar veiða jafii hátt hlutfall af 
læðum á meðal fullorðinna dýra. Mest veiðin er síðsumars í þessa gildru frá ágúst 
fram í október en á þeim tíma em hvolpamir að stiga sín fyrstu og oft síðustu 
sjálfstæðu spor. Veiðni þessarar gildm virðist býsna góð, því 1,6 minkur á hverja 
gildru (á ársvísu) er það næsthæsta sem mældist í þessari könnun. Enginn þeirra sem 
notuou prinymuguarur veiaai annao en mink i pær en sá sem notaöi 
krossviðarafbrigðið veiddi 99% minka, hafði bæði fengið tófuyrðling og hrafri í 
gildruna.

Ýmisskonar beita hefur verið reynd í þríhymugildru á þeim 3 áratugum (að 
minnsta kosti) sem hún hefur verið í notkun hér á landi. Af þeim sem skiluðu 
gögnum í þessari könnun, notuðu menn meðal annars “dauðan mink, fugl og fisk” 
(22 minkar i 14 gildrur), “silung og innmat úr fuglum” (30 minkar í 5 gildmr), 
“laxahausa”( 15 minkar í 35 gildmr), en sá með krossviðarafbrigðið beitti með 
smásíld og loðnu (41 minkur í 22 gildrur).
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Steggir Læður Hvolpar Óvíst Samtals

ianúar

febrúar

mars 4 4

apríl 1 1 4 6

maí

úní

júlí 7 7

ágúst 2 13 3 18

september 3 1 4

október 2 2 6 10

nóvember 1 1

desember

Samtals 5 6 25 14 50

Beita A2 G D A1 12 B2 D 11 12 C A1 B2 H1

Tafla 7. Veiðar í þríhymugildrur og afbrigði þeirra. A= (l)silungur, 
(2)silungstálkn, (3)silungshausar og þunnildi, (4)silungsseiðl 20-50g, B= (l)lax, 
(2)laxahausar, C= fískur, ekki tekið fram hverskonar, D= þorskur, þorskhausar, G= 
ekkert, H= (1) dauður minkahvolpur (2) minkalykt, 1= (l)fugl, (2)innmatur úr fuglum, ekki 
tekið fram hvers konar.

Lífgildrur

Plastbrúsar
Allnokkrir minkabanar minntust á “brúsagildmr” eða “brúsana” og virðist 

vera um sértaka gerð af gildrum að ræða. Ekki fengust nákvæmar upplýsingar um 
gerð þeirra, en einn talaði um 25 lítra plastbrúsa sem veiðir lifandi mink, annar um 
“plastbrúsa með felliloki sem drepur minkinn innan sólarhrings”. Fyrri lýsingin 
svarar til lifgildm. Minkurinn getur drepist úr vosbúð og hugsanlega stressi í 
lífgildmm (Róbert Amar Stefánsson 2000) og hvort það á við um seinni lýsinguna 
er óljóst, en hún er þó flokkuð hér sem lífgildra.

Af 19 gildmveiðimönnum í simaúrtaki notuðu 2 plastbrúsa (11 %) og veiddu 
í þá samtals 32 minka, eða 4 % af þeim 760 sem veiddust í gildrur. Báðir beittu með 
silungi.
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Steggir Læður Hvolpar Óvíst Samtals

janúar
febrúar
mars 1 1
apríl 2 1 3
maí
íúní
júlí
áqúst
september 15 15
október 15 15
lóvember 7 7

desember 1 5 6
Samtals 3 1 1 42 47

3eita A1 A4 A1 A4 A1 A4 A1

Tafla 8. Veiðar í  plastbrúsa. A= (l)silungur, (2)silungstálkn, (3)silungshausarogþunnildi, 
(4)silungsseiði 20-50g.

Stokkar og kassar
Algengt er að minkur sé veiddur í ýmisskonar stokka og kassa sem drepa 

ekki, því 150 af 760 minkum sem veiddust í gildrur, náðust þannig eða 20 % (7. 
mynd). Nákvæmasta lýsingin á stokkum sem skilaði sér við gerð könnunarinnar er 
svona: “stokkur úr tré eða jámi, lm á lengd 20x20 cm á hæð og breidd, opinn í báða 
enda og drepur ekki minkinn þegar hann lokast inni “. Hluti stokkana er 
heimasmiðaður en einnig er eitthvað flutt inn af þeim. Trúlega er meirihluti 
heimasmíðaðra stokka í stíl við þá lífgildru sem kynnt var í Handbók bænda 1977 
(15. mynd) og er m.a. notuð við minkarannsóknir (Róbert Amar Stefánsson 2000). 
Fyrirmyndin kom frá Norðurlöndum þar sem hún var notuð á minkabúum til að 
fanga dýr sem sloppið höfðu úr búmm (Sveinn Einarsson 1977).

■ fellöok ó lömum 

h nagli d loki 

c vi'r í  lokubúnafli 

d  handfang 

•  vtltivfr 

f  vfr <5 stigplolu 

0 stigplato 

h lamir 

r vi'rn«t

15. mynd. Uppdráttur að lífgildm úr tréstokk.
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Stokkar sem eru opnanlegir báðum megin eru gjaman lagðir í slóðir 
minksins og geta þá veitt minkinn úr hvorri átt sem hann kemur. Minkabani nokkur, 
sem veiddi mikið á þennan hátt, notaði enga beitu en lagði 3 og 3 stokka saman með 
um 5 metra millibili í slóð og fékk þá mest í miðstokkinn. Samtals veiddi hann 24 
minka í 6 stokka á einu ári og 2 ketti.

Þeir stokkar sem eru opnanlegir öðrum megin eru gjaman lagðir nálægt eða 
alveg við minkaslóðir þannig að dýrið sjái opið frá slóðinni eða a.m.k. þefi það 
auðveldlega uppi með hjálp lyktarsterkrar beitu.

Kassagildrur em hér hafðar í flokki með stokkum, þó ekki hafi fengist ömiur 
lýsing á þeim en sú að þær em smíðaðar úr viði (t.d. krossviði) og drepa ekki 
minkinn. Sá sem veiddi mest í slíkar gildmr veiddi 25 minka á fisk og harðfísk í 4 
gildrur. Annar notaði ijúpu, síld, loðnu, steinbít og hænu og veiddi 5 minka I 8 
gildrur. Sá þriðji veiddi 9 minka í 7 gildrur á lax, þorsk og selkjöt (minnst á 
selkjötið). Bæði kettir og mýs hafa veiðst í heimasmíðaðar kassagildmr.

Upplýsingar bámst um kyn/aldur á 33 dýmm sem náðust í stokka og kassa, 
en af þeim vom 23 steggir (70 %) og 10 læður (30 %) en engir hvolpar (tafla 9).

Steggir Læður Samtals

janúar 1 1

febrúar 4 4

mars 2 2

apríl 1 1

maí 4 1 5

júní

iúlí 1 1

ágúst 3 3 6

september 5 3 8

október 3 2 5

nóvember

desember

Samtals 23 10 33

Beita B1 D E G B1 D E G M N

Tafla 9. Veiðar í kassa O g Stokka. B= (l)lax , (2)laxahausar, D= þorskur, þorskhausar, E= selkjöt, G= 
ekkert, M= nautalifur, N= rækja

Búrgildrur
Búrgildmr af ýmsu tagi virðast vera alldrjúg veiðitæki (7. mynd). Af 760 

minkum sem veiddust í  gildrur samkvæmt könnun náðust 27 í búrgildmr (4 %), allt 
fullorðin dýr, þar af 19 steggir (70 %) og 8 læður (30 %) (tafla 10). Tveir af nítján 
gildmveiðimönnum í símaúrtaki notuðust við búrgildmr (11 %). Af veiðimönnum 
úr báðum úrtökum vom fjórir sem notuðu netgildrur og notuðu menn ýmsa beitu: 
Silungur og laxahausar (27 dýr í 50 gildrur), silungshausar og þunnildi (10 dýr), 
hálsæðar ( 8 dýr).
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Steggir Læður Samtals

ianúar 1 1
febrúar 1 1 2
mars 2 5 3 1 11
apríl 1 1 5 1 8
maí 1 1
iúní

úlí

ágúst 1 1
sept 1 1
okt 1 1 2
nóv

des

Samtals 5 3 11 1 5 2 27

Beita A3 J A1 B2 J A3 A1 B2

Opið í enda annan báða óvíst báða annan óvíst

10. tafl a. Veiðar í )úrgildrur. / (l)silungur, (2)silungstálkn, (3)silungshausar og þunnildi,
(4)silungsseiðl 20-50g, B= (l)lax , (2)laxahausar, J= hálsæðar (ekki tekið fram úr hveiju).

Lýsingar og teikningar bárust af nokkrum búrgildrugerðum og svipaði þeim 
mjög til búrgildra sem notaðar hafa verið til minkarannsókna (16. og 17 mynd), ein 
lýsingin er svona: “Heimasmíðað búr með felliloki, kassalaga úr neti, 25x25x50 cm, 
agnið á botni á armi sem hleypir loki niður við hreyfingu”. Ljósmynd barst af 
annarri gildru (16. mynd) og er hún dálítil lengri en að öðru leyti virðist hún vera í 
sama dúr. í þá gildru hefur silungur verið notaður sem agn og veiðir hún aðeins 
mink. Aðrar heimasmíðaðar netgildrur veiða mink og ýmislegt fleira, til dæmis 
veiddi einn minkabani ketti í sína gildru og annar nokkra skógarþresti.

16. mynd. Lífgildra úr vímeti, opnanleg öðmm megin.
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Við nýlegar minkarannsóknir þar sem í flestum tilfellum voru notaðar 
vísmetsgildrur frá Tomahawk (81x24x24 cm opnanleg báðum megin og 66x24x24 
opnanleg öðmm megin, 17. og 18 mynd), veiddust minkar, máfar, þrestir og kettir. 
Einn af köttunum hafði þó komist upp á lag með að stela agni úr gildmnum án þess 
að lokast inni og stundaði það um nokkum tíma áður en hann náðist að lokum. Mest 
veiddist af minkum þegar beitt var með loðnu og bleikjuseiðum en margt fleira var 
reynt, t.d. haus og dálkur ýsu og lúðu, regnbogasilungur, laxaslóg og laxahausar, 
kjúklingainnyfli og egg (Róbert Amar Stefánsson 2000).

Búrgildmr em gjaman lagðar í og við minkaslóðir eins og stokkar. Ágætlega 
hefur reynst að hlaða upp “trekt” sem beinir minknum að þeim eins og virðist gilda 
um allar gildmr sem lagðar em í eða við minkaslóðir.

18. mynd. Lífgildran opnuð.
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Aðrar gildrur 

Vatnsgildra
Það hlýtur að vera eitt af markmiðum allra sem koma að minkaveiðum að 

dýrin séu aflíftið á sem skjótastan og mannúðlegastan hátt. Tunnugildrur eru ekki 
skjótvirk drápstæki og í röragildrum getur minkur barist um í nokkra stund áður en 
hann drepst. Einn af gildrusmiðum landsins hefur hannað gildru sem hugsanlega 
gæti komið í þeirra stað (19. mynd). Hún er samsett úr röri sem liggur frá ár- eða 
vatnsbakka niður í búr sem er undir vatnsyfírborði. Minkurinn berst skemur um í 
þessari gildru en í röra- eða tunnugildru, finnur ekki leiðina út og drukknar því 
strax. Minkar sjá illa í vatni (Sinclair o.fl. í Róbert Amar Stefánsson 2000) og ef til 
vill gefur sá veikleiki tegundarinnar, ásamt forvitninni, möguleika á frekari 
gildruhönnunum, t.d. hólkum eða stokkum með hálsbogum inní.

19. mynd. Vatnsgildra sem gæti komið i stað röra- og tunnugildra.

Grænlensk gildra
rr :  1 o A  l A l r n m  It I o A Í r»r»Q  m 'ir \ t c r iIH r t i  C P m  O T í P n l P T l Q k Í f
------G----------------  w  ^  _  _

vinnumenn á nokkmm bæjum í Norð-Austurlandi settu saman til minkaveiða 
samkvæmt fyrirmynd úr heimalandinu fyrir 10-15 ámm. Gildrumar vom þannig 
gerðar að stór steinhella var lögð ofan á nokkra steina sem mynduðu undirstöðu. Til 
að komast að agni undir stóm hellunni þurfti minkurinn að hreyfa við 
undirstöðunum sem varð til þess að hún hmndi niður og kramdi dýrið til bana. 
Gildrumar vom notaðar um skamma hríð, eða þar til hundar komust á bragðið með 
slæmum afleiðingum. Drápust nokkrir þeirra og vom gildrumar ekki notaðar upp frá 
því (Ólafur B. Vigfiísson, pers. uppl.).
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Agn
Fæðuval minksins byggir að miklu leyti á ýmsum físktegundum, en einnig 

fuglum og eggjum, músum, og ýmsu fleiru. Hann er mikill tækifæríssinni og nýtir 
það sem í boði er. Árið 1978 var fæðuval minks við sjávarsíðuna borið saman við 
fæðuval minks við ferskvatn á íslandi. Þar kom í ljós að við sjávarsíðuna nýtti hann 
sér íjöru- og grunnsævisfíska, s.s. marhnút, sprettfísk og keilubróður að verulegu 
leyti og af fuglum voru það einkum máfar sem rötuðu ofan í minksmaga. ínn til 
landsins voru svo laxfískar og homsíli vinsælasta fæðan en einnig mýs, spörfuglar, 
endur og jafhvel hunangsflugur og bú þeirra. Mest var étið af músum um haustið 
þegar músastolhinn var stærstur. Þetta sýnir ágætlega hvað minkurinn er 
tækifærissinaður afræningi. Ýmsar gerðir af beitu koma því vel til greina.

Margskonar agn hefúr verið prófað gegn minknum en langalgengast er að veiða 
hann á ýmsar fisktegundir, einkum silung (20. mynd). Telja sumir að silungsseiði 
virki best en aðrir hafa tröllatrú á silungstálknum. Lyktarsterk beita eins og loðna 
ætti jafiiframt að beina minknum að gildmnni. Gömul vetrarveiðiaðferð indíána 
nokkurs í Norður-Ameríku byggði á því að búa til lyktarslóð og fela gildmr 
í slóðinni. Slóðina gerði hann út frá minkaspomm ef snjólétt var. Nýslátmðum fugli 
var sprett upp, og hellt inn í hann blöndu af lýsi og “ostrusafa” til helminga og 
saumað lauslega fyrir með innyflin inni. Því næst var spotti bundinn í hræið og það 
dregið dágóðan hring út frá minkasporunum og nokkmm bogum komið fyrir 
nákvæmlega undir lyktarslóðinni. Þessi aðferð þótti virka vel á stygga minka sem 
vom jafnvel “feimnir” við sjálfa beituna (Harding).

Minkalykt er agn sem menn hafa bundið vonir við enda er atferli minksins 
mjög háð lyktarskyninu, ekki síst á fengitíma. Læðan laðar þá að sér fjölda steggja 
með lyktinni og virkar því í raun sjálf ágætlega sem agn. Þegar hvolpur næst á 
undan læðu eftir got, virkar hvolpurinn sem agn fyrir læðuna nema í 
undantekningatilfellum að sögn flestra minkabana.

Nú er á markaðnum lyktarefni sem allnokkrir viðmælendur í könnuninni 
höfðu notað en ekki haft nógu góða reynslu af. Því miður hefur ekki fengist 
uppgefið frá framleiðanda efiiisins hvemig það er framleitt. Lyktarefhi sem fengið 
er úr endaþarmskirtlum minks kann að fæla frá frekar en hitt vegna þess að það 
tengist hræðsluviðbrögðum dýrsins. Við nýlegar minkarannsóknir var lyktarsterkum 
vökva úr endaþarmskirtlum dauðra aliminka reynt sem agn í búrgildmr en ekki 
veiddist einn einasti minkur á það (Róbert Amar Stefánsson 2000).

Nú stendur til að gera tilraunir með að nota læðuhland sem agn og em nokkrar 
vonir bundnar við að það hjálpi við veiðar á læðum á vorin. Slíkt hefur verið reynt í 
Danmörk með ágætisárangri þó aðstæður þar séu reyndar nokkuð ólíkar þvi sem hér 
gerist, þar sem stór hluti veiðinnar er búrdýr og þarafleiðandi hátt hlutfall af læðum 
i veiðinni. Það verður því forvitnilegt að vita hvemig sú aðferð reynist hér enda hafa 
minkalæður verið veiðimönnum hin verðugasta "bráð" fram til þessa hér á landi.
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20. m ynd. Hlutfallslegur fjöldi veiddra minka á mismunandi gerðir agns. 
Byggt á upplýsingum um 319 dýr (símúrtak og bréfaúrtak).
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MINK TRAPPING

The mink is a member of the weasei family. IE is !ong, slender, and usually dark 
brown wWi a white spot under the chín. Mink are what is known as semi-aquatic, 
meaníng they are at home ln or out of water. They are most often found along 
waterways, ditches, streams or marshy areas. Mink are very curious and will investigate 
most hoilow togs, holes in the bank, brush piles, culverts, beaver houses and muskrat 
lodges. For more information on the mink see Chapter VII.

At present Wie only trap readlly avallable to trappers and consldered the most 
humane alternatlve Is the conlbear 120. There are other mink traps recommended by 
the Fur Instítute of Canada, however, they are not presently in production. The following 
sets are recommended and utilize the conibear 120.

Successfui mink trappers consider two things oí utmost importance. Firstly the trap 
shouid be treated properly {see Equipment, Section XI) and secondly cubby and box sets 
should be pre-baited prior to the start of the season, Fresh fish is the best bait for mink. 
The smart trapper wiil also indude an unset 120 conibear in the cubby or box when pre- 
baiting.

In a typical year mink trapping shouká commence around the third of November and 
conclude around Christmas time. An old fur buyer once said that a trapper should not 
do two things after Christmas - send out Christmas cards and trap mink.
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m in k  tr en c h  set

k \' Mlnk sre usually cautlout and/or wary. H la a good klea to treat your 120 conlbears prior to 
settlng (see Trap Treátlng’ In Sectlon II). Us« fresh flah for bait.

4 lb. test monolillment 
Hah Hne
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Anotfief variatíon of the kill trap box is to make it slightly longer and provide for a trap at 
each end. A wire bait basket can be incorporated in the centre of the box.

1
y e . ----  — - . .

•  ) C •
t-H'L+t__H ,4—i 4----------  /0  " ----------- *

-..—  -
T flflP

Grooved or eut out to 
•llow trfgger to flre

The trap should not be set against the back of the siot This wiU cause the trap to spring 
forward and wili resuit in a belly catch (inhumane). The trap should be set 4 inches from 
the back of the siot This will allow the trap to work freely and will resutt in a humane hit 
in the head, neck or chest area.

There are two ways to allow the dog to work freeiy when the trigger is set on the bottom. 
A 1' notch 10’ long may be cut in the bottom of the box or a smail square or circle of 
material may be removed from directly below the dog.
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MINK BLIND RUN SET
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Sími

Ágæti mmkaveiðimaður.

Hér ad neðan er könnun á minkaveiðum fyrir veiðiárið 1999. Vinsaralegast fyllið hana út og sendið 
Veiðistjóracmbættinu. Niðurstöðum verður safnaö saman ásamt gögnum úr öðrum rannsóknum og gefa þær vonandi 
hugmyndir um það hvaða aðferðir eru árangursríkastar í baráttunni við minkinn. ÞáUtakendur eru beðnir að senda 
svörin eins fljött og auðið er og þeim verða síðan send bréf með niðurstöðum tír könnuninni. Hafi menn skráð hjá sér 
kyn/aldur (steggir, læður, hvolpar) minka sem veiddust með hundum eða gildrum væri gott að flokka veíðina niður, en 
ef ekki þá duga heildartjöldatölur vel.

Virðingarfyllst, Brynjólfur Brynjólfsson

© Veitt í 
gildrur 
fjöldi

st læ hvo
J a n ________
F e b ________
M ars________
Apríl________
M a í ________
J ú n í________
J ú l í ________
Á g ________
Sept
Okt
Nóv
Des

Athugasemd

Veitt med
hundum
fjöldi
st læ hvo

Aðrar
aðferðir

Hvar var veitt?

Hreppur

© Tegund 
gildru

Fjöldi af Veitt í hverja 
hverri gildrutegund,
tegund fjöldi minka

□  Conibear-fótbogar
□  Conibear-hálsbogar
□ Syningfella-gildrur
□ Aðrar gildrur

®Ef um aðrar gildrur er að raeða, 
hvaða aðrar? ......... ....... ................

®Ef um aðrar gildrur er að ræða, 
hvernig drepur gildran?

©

□  Drepur samstundis
□  Drepur innan sólarhrings
□  Drepur ekki

Hvaða æti var notað? Veitt á hvert æti 
fjöldi

Hversu sértæk er gildran?
□  veiðir aðeins mink

Sýsla

©

®

□  veiðir einnig önnur dýr

Ef önnur dýr veiðast, hvert er hlutfall minks 
í veiðinni (miðað við fjölda)?

Ef önnur dýr veiðast, hvaða dýr?
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INNGANGUR

Rándýr nota aðallega þrenns konar aðferðir til að senda upplýsingar sín á milli: 
Sjónrænt, með hljóðum og með lykt (Gorman & Trowbridge 1989). Þau hafa háþróað 
lyktarskyn og senda upplýsingar með lykt sem kemur úr þvagi, saur og húðkirtlum 
(Brinck o.fl. 1978). Lykt getur borið upplýsingar sem greina á milli einstaklinga, gefa 
til kynna æxlunarástand og ef til vill almennt líkamsástand. Þar að auki getur hún 
verkað fælandi á aðra. Hún er langlíf og hentar því vel til að merkja endimörk óðala 
spendýra (Ralls 1971, Macdonald 1985).

Minkar verja óðul íyrir öðrum minkum og nota til þess lyktarmerki likt og mörg 
önnur spendýr (Gerell 1970; Brinck o.fl. 1978, 1983; Dunstone 1993). Þeir merkja sér 
svæði með því að skilja eftir sig að minnsta kosti tvenns konar lyktarefiii (Brinck o.fl. 
1978). Annars vegar framleiða kirtlar í vegg ristilsins {proctodeal kirtlar) lyktarefni 
sem baðar allan saur en honum er gjaman komið fyrir á áberandi stöðum (Brinck o.fl. 
1978) eða í og við bæli (Róbert A. Stefánsson 2000). Hins vegar eru lyktarefhi 
framleidd af endaþarmskirtli en hann umlykur safnhólf sem opnast rétt innan við 
endaþarmsopið. Merkingar með vökva úr endaþarmskirtlum eru einmitt einkennandi 
fyrir þefketti (Viverridae) og marðardýr (Mustelidae). Lyktarefninu kemur minkur 
fyrir með því að lyfta skottinu og strjúka aflurendanum við undirlagið. Efnið notar 
minkurinn einnig verði hann hræddur en þá tæmir hann safnhólfið eldsnöggt. Flestir 
sem umgengist hafa minka þekkja vel þessa lykt, enda er hún mjög sterk jafnvel fyrir 
mannsnef. Lyktarefnin í endaþannskirtlinum eru mismunandi milli tegunda og 
einstaklinga innan tegundar en þó hafa ekki fimdist þættir sem einkenna hvort kyn um 
sig (Brinck o.fl. 1978, 1983). Kynjamunur gæti þó komið fram í lyktarmerkingum með 
þvagi, sem lítið hafa verið rannsakaðar en fylgja oft öðrum lyktarmerkingum 
(Dunstone 1993). Ýmsar tegundir marðardýra hafa lyktarkirtla á iljum (Buskirk o.fl. 
1986, Karl Skímisson 1986) en minkurinn er ekki ein þeirra (Buskirk o.fl. 1986).

Sennilega nota minkar lyktarmerkingar meira en nokkuð annað samskiptaform. 
Til dæmis taldi Hatler (1976) að minkar forðuðust alla jafna að hitta hver annan á 
mörkum óðala sinna og notuðu fremur lyktarmerki en bardaga til að halda 
keppinautum frá. Þetta ætti ekki að koma á óvart, því slagsmálin geta verið 
kostnaðarsöm og jafnvel valdið dauða (Long & Howard 1976, Róbert A. Stefánsson 
2000).

J t 'ia t t  I J l l l  a u  U t l  JLilJJ.i.g iiaJL i v u i u  ijliciJlJvujliv^ m i u i v t t v v i u a  ci í o í c u i u i  xv'AAg.x v v i  i v i  v x

fjarri að það markmið hafi náðst. Þvert á móti hefur fjöldi veiddra mirtka að jafnaði 
aukist allt frá því veiðar hófust (1. mynd), þrátt fyrir litlar breytingar á veiðiálagi (Aki 
Ármann Jónsson, pers. uppl.). Misheppnuð útrýming minks hér er reyndar ekki 
einsdæmi því hún hefur hvergi tekist þar sem tegundin hefur náð fótfestu þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir, enda slíkt mjög erfitt (Birks 1986). Hins vegar em margir 
íslendingar ósáttir við það hversu litlum árangri veiðamar virðast skila. Það var ástæða 
þess að Veiðistjóraembættið leitaði til skýrsluhöfundar um að kanna hvort hagkvæmt
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og árangursríkt gæti reynst að nota minkaþvag til að lokka minka í gildrur vegna 
forvitni þeirra og óðalshegðunar. Var þá aðallega hugsað til gildruveiða að vetrar- og 
vorlagi. Rannsókn, þar sem borinn var saman áhrifamáttur minkaþvags og nokkurra 
gerða agns við gildruveiðar á minkum, var nýlokið í Danmörku og var því leitað 
þangað eftir upplýsingum.

Ár

1. mynd. Fjöldi veiddra minka á íslandi jrá  þ v í  veiðar hójust til ársins 2000. Tölurnar eru 
byggðar á veiðiskýrslum árin 1957-2000 og eldri gögnum.

Saga minksins og sá vandi sem Danir standa frammi fyrir í tengslum við þessa 
tegund er nokkuð frábrugðinn því sem gerist á hinum Norðurlöndunum. Minkurinn var 
fluttur til Danmerkur upp úr 1930 (Andersen 1981) eins og á íslandi (Karl Skímisson 
& Ævar Petersen 1980) og á hinum Norðurlöndunum (Gerell 1971). í öllum 
löndunum, nema Danmörku, fjölgaði minkum hratt og fljótlega varð til villtur stofii. 
Gerell (1971) og Andersen (1981) töldu ástæður þess að minkum fjölgaði hægar í 
Danmörku vera þær að heppileg ferskvatnsbúsvæði fyrir mink væm af skomum 
skammti og strendumar væm flestar sendnar. Andersen (1981) benti einnig á að 
Danmörk er mun þéttbýlli en hin Norðurlöndin. Á síðustu 15 árum hefur veiddum 
minkum hins vegar fjölgað mjög í Danmörku. Þeir vom enn innan við 1.000 undir lok 
8. áratugar síðustu aldar og fóm fyrst yfir 2.000 árið 1987. Árið 1997 hafði fjöldinn 
hins vegar áttfaldast á 20 ámm (2. mynd) og virðist því sem eitthvað í sambandi við 
lífsskilyrði minksins eða annað hafi breyst á þessum tíma (Hammershoj & Asferg 
1999).
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2. mynd. Fjöldi veiddra minka íDanmörku frá  1968-1999 samkvœmt veiðiskýrslum.

Skortur á opinberu eftirliti með minkabúum og lækkað skinnaverð gæti vel hafa 
leitt til aukinnar tíðni sleppinga af búum á síðustu 15 árum en það skýrir þó tæplega 
alla þessa aukningu í veiddum minkum. Dánartíðni minka úti í náttúrunni hlýtur að 
hafa lækkað og tímgun heppnast betur (Hammershoj & Asferg 1999). Ástæða þess er 
lítt þekkt en merki eru um að fækkun rauðrefa (Vulpes vulpes) vegna faraldurs 
kláðamaurs (e. sarcoptic mange) hafi þar haft áhrif. Mesta hlutfallslega breytingin á 
fjölda veiddra minka frá 1980-1995 varð í Ringkobing sýslu eða 695% á sama tíma og 
veiddum rauðrefum fækkaði um 26%, sem gæti í fyrsta lagi endurspeglað meiri fjölda 
nýsloppinna og frittlifandi minka og í öðru lagi mikilvægi minnkaðs afráns rauðrefa á 
minkum en þekkt er að rauðrefir geta hafl veruleg áhrif á stofnstærð smárra 
marðardýra, t.d. hreysikatta (Mustela erminea) og skógarmarða (Martes martes) 
(Asferg 1998).

Það sem helst bendir til að aukinn fjöldi veiddra minka endui'spegli aukinn fjölda 
sleppinga af búum er femt:

1. Hröð aukning i fjölda veiddra minka varð um svipað leyti og verð 
minkaskinna á heimsmarkaði var lágt. Lítið fjármagn var þá til viðhalds búanna og 
girðinga umhverfís þau (Hammershoj & Asferg 1999).

2. Góð fylgni er á milli íjölda veiddra minka í einstökum syslum uanmerKur og 
fjölda minkabúa. Sömuleiðis er fylgni milli þessan-a tveggja þátta og tíðni og umfangs 
kvartana vegna minks frá eigendum fuglabúa (Hammershoj & Asferg 1999).

3. Svartir minkar em nokkuð algengir í veiðinni. Að nokkmm kynslóðum liðnum 
í náttúmnni er líklegt að önnur litarafbrigði en náttúmlegi brúni liturinn hyrfu eða yrðu 
sjaldgæf vegna þess að þau em erfðafræðilega víkjandi fyrir honum (Nes o.fl. 1988, 
tilvitnun í Hammershoj & Asferg 1999).
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4. Fyrstu niðurstöður rannsókna Tommy Asferg o.fl. (óbirtar uppl.) á Danmarks 
Miljoundersogelser (DMU) í Kalo, benda til þess að hlutfall dýra sem ólust upp á 
búum i heildarveiðinni sé á bilinu 33-71%. Þessar tölur eru byggðar á erfðafræðilegum 
aðferðum og mælingum á hlutfalli samsætna kolefiiis í tannbeini.

Danska rannsóknin sem áður er getið hófst í febrúar 1998 á vegum DMU í 
Kalo og Skov- og Naturstyrelsen við Thisted. Yflrmarkmið þess hluta rannsóknarinnar 
sem hér verður fjallað um var að finna sértæka og áhrifaríka leið til að veiða mink. 
Undirmarkmiðin voru einkum þrjú: a) Að kanna hvort notkun dauðagildra fylgdu 
veiðisiðfræðileg vandamál, þ.e. hvort gildrumar dræpu fljótt og örugglega. b) Að 
kanna áhrif þess að nota mismunandi agn eða lokkunarefni á það hversu hátt hlutfall 
veiddist af marktegund, í þessu tilfelli mink. Notkun dauðagildi-a er með öllu óheimil í 
Danmörku vegna hættu á að veiða friðaðar tegundir, s.s. otur og hreysikött. c) Að fá 
frekari upplýsingar um útbreiðslu minks.

Framangreindri rannsókn lauk árið 2000 en niðurstöður hennar hafa ekki verið 
birtar þegar þetta er ritað ef frá eru taldar fyrstu niðurstöður (Linnet 1999). Hins vegar 
þótti ástæða til að prófa aðferðina á íslandi vorið 2001 og fór skýrsluhöfundur því til 
Danmerkur í febrúar 2001 og kynnti sér aðferðir og niðurstöður rannsóknarinnar. 
Nema annað sé tekið fram eru upplýsingamar sem á eftir fylgja komnar frá 
stjómendum hennar, þeim Anton Linnet (Skov- og Naturstyrelsen) og Tommy Asferg 
(DMU) sem vom afar hjálpsamir og veittu aðgang að óbirtum gögnum.

A ð f e r ð i r

Rannsóknarsvæðið var á norðvesturhluta 
Jótlands, nánar tiltekið í Thy, norðan 
LimaQarðar og á eyjunni Mors í 
Limafirði (3. mynd). Á þessu svæði er 
meðalíjöldi minkalæðna á búum með því 
mesta sem gerist í Danmörku, víðast 
meira en 25.000 læður í hverjum hreppi 
(Hammershoj & Asferg 1999).

Anton Linnet sá um veiðamar en 
sérfræðingar á rannsóknarstöð DMU í 
Kalo, undir stjóm Tommy Asferg, fengu 
öll hræ til frekari rannsókna sem skammt 
em á veg komnar. T.a.m. liggja enn ekki 
fyrir upplýsingar um aldursskiptingu 
veiðarinnar. Verður ekki frekar fjallað 
um þann þátt rannsóknarinnar hér.

3. mynd. Yfirlitsmynd a f  Danmörku. 
Rannsóknarsvœðið á norðvesturhluta Jótlands 
er afmarkað gróflega með fimmhyrningi.
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Veitt var á tímabilinu 20. febrúar til 31. mars veturinn 1998 en september til mars 
vetuma 1998-99 og 1999-2000. Samtals var því veitt í 464 daga eða u.þ.b. 15 og 
hálfan mánuð. Ekki var veitt á hvolpatíma vegna aukinnar hættu á að skaða aðrar 
tegundir.

Notaðar voru 98 felligildrur af tveim gerðum, Gávleborg (Gávleborgs 
lánsjagtvárdsförening, BOX 253, 80104 Gávle, Sverige) og Ihjál (Ideverstad EH, 
Frostkáge 460, 934 92 Káge, Sverige; heimasíða á http://home3.swipnet.se/~w-39630), 
jafnmargar af hvorri gerð. Báðar gildrurnar hafa tvo innganga og eru úr tré. Boginn 
sem drepur dýrið er þó úr málmi. Gávleborg er líkt og T í laginu en Ihjál er einfaldur 
stokkur (4. mynd), sem gerir hana auðveldari í lagningu. Til að geta borið 
gildrugerðimar saman var einni gildm af hvorri gerð komið fyrir með fáixa metra 
millibili í líklegu búsvæði minks og þær ljósmyndaðar. Búsvæðið og staðsetningin var 
skráð nákvæmlega og ekki breytt meðan á rannsókninni stóð. Nokkur hundmð metrar 
til fáeinir kílómetrar vom á milli hvers gildmpars.

4. mynd. Ihjál dauðagildran, sem notuð er til að veiða mink og aðra merði, er einfaldur 
stokkur úr tré. Þegar dýrið stígicr á 'giKK i m ion guururim srneuur ^iuiu vjlti, J  Z ̂  
háls eða bak.

Prófað var hvort veiðni væri mismunandi eftir gerð agns. Fyrsta 8 og hálfa 
mánuðinn var eingöngu notað minkaþvag í gildrur en því var safnað á nærliggjandi 
minkabúi. Stór renna var bundin undir þeim enda minkabúra sem minkamir losa sig 
við saur og þvag (5. mynd). Á henni var dálítill halli þannig að allur vökvi rann að 
öðrum enda hennar. Undir þeim enda var komið fyrir stóm plastíláti með krana neðst.

6
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Þegar minkamir losuðu þvag í enda búrs síns, rann þvagið undan halla í stóra 
plastílátið. Að nokkmm dögum liðnum var innihaldinu hellt (í gegnum kranann) í 
plastúðabrúsa (6. mynd). Hentugt þótti að nota úðabrúsa sem venjulega em notaðir til 
að vökva inniblóm. Óhjákvæmilega komst eitthvað af fostu efni, s.s. saur og hálnii, í 
plastílátið en gæta þurfti þess að það kæmist ekki í úðabmsann og ylli stíflu. Nægilegt 
var að safna undan fimm dýrum í nokkra daga til að fá nægilegt magn til að fylla einn 
úðabrúsa.

5. mynd. Uppseíning aðstöðu til söfnunar minkaþvags á búi i  Danmörku. Renna var bundin 
undir þann enda búranna sem minkarnir nota til saur- og þvaglosunar. A henni var halli þ.a. 
þvagið rann ofan í  plastílát undir enda rennunnar. A myndinni bendir Anton Linnet á 
plastílátið.

6. mynd.
Minkaþvagi hellt í 
handhœgan 
plastúðabrúsa 
sem notaður var 
til að sprauta 
þvaginu inn í 
gildrurnar.



Þegar minkaþvagið var sett i gildru, sem komið hafði verið fyrir á hentugum 
stað, var talið ákaflega mikilvægt að sprauta þvaginu nákvæmlega á gikkinn sem 
minkurinn stígur á til að gildran smelli. Ástæða þess var að gengið var út fi'á því að 
minkur hagaði sér svipað því sem hundur gerir þegar hann fmnur lyktannerki frá 
öðrum hundi, þ.e. hann stingur nefinu alveg ofan i merkinguna og merkir svo sjálfur á 
nákvæmlega sama stað. Af þessum sökum er líklega til lítils að sprauta þvaginu á 
gildruna utanverða, jafnvel þótt það gæti lokkað fleiri minka að gildrunni (vegna þess 
að lyktin bærist víðar), þvi minkurinn þarf að fara inn í gildruna til að veiðast. Anton 
Linnet (pers. uppl.) taldi nægilegt að sprauta einu sinni (þrýsta einu sinni á gikk 
úðabrúsans) í hverja gildru á nokkurra daga fresti.

Síðustu 7 mánuði verkefnisins var notkun minkaþvags hætt og þess í stað notað 
agn af nokkrum mismunandi gerðum til samanburðar, ein gerð í einu. Hver gerð var 
notuð í álíka langan tíma eða u.þ.b. 6 vikur. Gerðir agns vom innyfli krónhjartar 
(Cervus elaphus), innmatur úr fuglum, fiskur, kattamatur úr dósum og kjötfars.

Vitjað var um gildrur vikulega, nema í september 1999 þegar vitjað var tvisvar í 
viku vegna mikils afla. Oftast vitjaði Anton sjálfur en á sumum stöðum sáu aðrir um 
vitjun og viðhald gildranna en létu hann vita ef eitthvað veiddist.

N i ð u r s t ö ð u r

Samtals veiddust 315 dýr, þar af 209 minkar, 57 þefveslur (Mustela putorius), 34 
hreysikettir, 10 snæveslur (M. nivalis) og 5 húsmerðir (Martes foina). Ihjal gildmr 
veiddu samtals 195 dýr (sem em 62% af heildaraflanum), þar af 140 minka eða tvo af 
hverjum þremur minkum sem veiddust. Ihjal veiddu einnig hátt hlutfall þefveslna 
(83%). Gavleborg gildmmar veiddu hins vegar hátt hlutfall af hreysiköttum og 
snæveslum (7. mynd). Báðar gildmgerðimar virtust i langflestum tilfellum veiða á 
mannúðlegan hátt, þ.e. dýrin virtust hafa drepist samstimdis. Þó vom tvö dýr enn á lífi 
þegar vitjað var og þrjú önnur virtust ekki hafa drepist samstundis. Samtals drápust því 
5 dýr af 315 (1,6%) ekki samstundis.
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7. mynd. Heildm-Jjöldi veiddra dýra a f  hverri tegund og skipting þeirra eftir gildrugerð. 
Gavleborg gildran er táknuð með bláum lit en Ihjál með gitlum.

Kynjahlutfall veiddra minka var mjög skekkt til kvendýra en af kyngreindum 
dýrum voru samtals 145 kvendýr (75%) og 49 karldýr (25%).

Á öllu tímabilinu veiddu 18 gildrur ekkert dýr en sú gildra sem veiddi flest 
marðardýr drap 15 (8. mynd). Samtals veiddust 209 minkar á 464 dögum með 98 
gildrum en það jafngildir 0,46% veiðni1 á minkum. Raunveruleg veiðni á minkum var 
þó hærri þar sem aðeins var vitjað einu sinni í viku og sennilega var jafn líklegt að 
veiða dýr á fyrsta degi og hinum síðasta en þar með hindraði það dýr að fleiri veiddust 
i þá gildru þá vikuna. Séu allar tegundir teknar með var veiðnin a.m.k. 0,69%.

Tæplega helmingur eða 151 af 315 marðardýrum veiddust á 8 og hálfúm mánuði 
þegar minkaþvag var notað í gildrur en riflega helmingur veiddist á 7 mánuðum með 
notkun ætis (9. mynd).

1 Veiðni er fjöldi veiddra dýra miðað við veiðiátak. Hún er reiknuð út þannig: Veiðni = (ijöldi veiddra 

dýra / fjöldi gildra í notkun hvem sólarhring x fjöldi sólarhringa sem veitt er) x 100%.

□ Ihjel
■ Gávleborg

éf

■ ■

Minkar Þefveslur Hreysikettir Snæveslur Húsmerdir
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Fjöidi veiddra dýra á tímabilinu

8. mynd. Heildarjjöldi veiddra dýra í einstakar gildrur.
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(bláar súlur) eða œti (gular súlur). Æti var innyfli krónhjartar, innmatur úr fuglum, fiskur, 
kattamatur úr dósum og kjötfars, hver gerð notuð í  álíka langan tíma. Tölur ofan súlna standa 
fyrir heildarjjölda veiddra dýra.
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Þegar litið er á rannsóknina í heild veiddust flestir minkar í september (67) en 
fæstir í febrúar (12) (10. mynd).
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Mánuður

10. mynd. Skipting veiddra minka eftir mánuðum. Veitt var í  tvö ár i  hverjum mánuði Jrá 
september til janúar en þrjú ár ifebrúar og mars.

Til að bera saman mismunandi aðferðir við að lokka minka í gildrur er einfaldast 
að nota veiðni, því þá hefur verið tekið tillit til mismunandi mikils veiðiátaks með 
mismunandi aðferðum (11. mynd).

Þvag Innyfli úr krónhjörtum innmatur úrfuglum Rskur Kattamatur Kjötfars

11. mynd. Veiðni minka með notkun minkaþvags og flm m  ætisgerða. Þvag var notað í  8 og 
hálfan mánuð en æti i samtals 7 mánuði.
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U m r æ ð a

Hlidarafli
Marktegundin i þessari rannsókn var minkur en eitt af hverjum þremur veiddum dýrum 
var af annarri tegund. Þetta háa hlutfall hliðarafla kom aðstandendum verkefnisins 
nokkuð á óvart. Sérstaklega hversu margar þefveslur veiddust en þær em ekki taldar 
eins háðar vatni og minkur til fæðuöflunar (Blandford 1987) og virtust mun algengari á 
svæðinu en talið hafði verið. Meðal veiddu dýranna vom sömuleiðis hinar alfriðuðu 
tegundir snævesla og hreysiköttur. Auk minksins er húsmörðurinn eina tegundin af 
þeim fimm sem veiddust í þessari rannsókn, sem hefur ákveðinn veiðitíma eftir að 
þefveslan var friðuð árið 1982 (1. tafla) (Asferg & Madsen 2000).

Tegund Friðunarákvæði í gildi 1. apríl 2000
Snævesla Alfriðuð, veiðar leyfðartil 1967.
Hreysiköttur Alfriðaður, veiðar leyfðar til 1982.
Þefvesla Veiðar leyfðar allt árið á vissum svæðum. Mátti veiða óhindrað til 1982.
Minkur Veiðar leyfðar alls staðar allt árið.
Skógarmörður Alfriðaður, veiðar leyfðartil 1934.
Húsmörður Veiðar leyfðar frá 1. sept. - 31. jan. og á vissum stöðum alit árið.

1. tafla. F r i ð u n a r á k v œ ð i  o g  v e i ð i t i m a b i l  s m á v a x i n n a  m a r ð a r d ý r a  i  D a n m ö r k u  ( A s f e r g  &  

M a d s e n  2 0 0 0 ) .

Eftir þessa rannsókn þurfa Danir að spyrja sig hvort þessi fómarkostnaður, þ.e. 
að drepa friðuð dýr, sé veginn upp með því að drepa fleiri minka. Núverandi lög banna 
allar veiðar með dauðagildmm2 og þurfa Danir því að nota lífgildmr til minkaveiða. 
Áliti menn að fómarkostnaðurinn sé þess virði hljóta þeir að byggja á þeim rökum að 
minkurinn geti valdið tjóni á náttúmlegu lífríki og að tjónið minnki meira vegna 
minkaveiða í dauðagildmr en því sem nemur fómarkostnaðinum. Minkurinn getur 
mögulega valdið tjóni á tvennan hátt, með samkeppni og afráni. Hann á í samkeppni 
við aðrar marðartegundir, sérstaklega otur (Lutra lutra) og þefveslu og getur þannig 
e.t.v. haft neikvæð áhrif á stofna þeirra. Einnig getur hann haft neikvæð áhrif á stofn 
bráðar sinnar eins og t.d. hefur sýnt sig í sambandi við vatnsnörtu (Arvicola terrestris)
1 tsreu a n a i (iviíictnjiictiu cv j u a u i a n  i / s s j  jjv íu ^ h *  •. •. —.— -----v--------- ^^ 100*7^

og i sænska skerjagarðinum (Anderson 1992, 1999).

Veiðni
í ljós kom að Gavleborg gildrumar veiddu fleiri einstaklinga af smávaxnari 
tegundunum en Ihjal veiddi meirihluta einstaklinga stærri tegundanna. Erfitt er að

2 Undanþága var veitt vegna þessarar rannsóknar.
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skýra þennan mun en Ihjal virðist sem sagt henta betur en Gávleborg til minkaveiða. 
Að auki er hún fyrirferðarminni og því þægilegri i notkun og lagningu. Báðar 
gildrumar veiddu á mannúðlegan hátt, þ.e. drápu dýrin fljótt og ömgglega, sem er 
mikilvægt.

Flestir minkar veiddust að haustlagi. Það kom ekki á óvart þar sem stofninn er þá 
stór og mörg ung dýr á ferð í leit að óðali fyrir veturinn. í veiðitölum frá veiðiárinu 
1996/97 kemur fram að langmest veiddist af minkum síðla hausts eða frá október til 
desember en það er tími slátrunar á minkabúum, þegar hættan á að minkar sleppi er 
hvað mest (Hammershoj & Asferg 1999).

Kynjahlutfallið var mjög skekkt í átt til læðna, sem er óvenjulegt ef litið er á 
minkarannsóknir annars staðar í heiminum þar sem hlutfall karldýra hefur verið frá 
56% (Chanin 1983) til 83% (McCabe 1949) (2. tafla). Einnig vom læður i meirihluta 
735 veiddra minka í Danmörku veiðiárið 1996/97 eða 61%. Skýring þessa er líklega sú 
að stór hluti minka sem veiðast í Danmörku hefur sloppið frá minkabúum en Danir 
framleiða mest allra þjóða af minkaskinnum (Hammershoj & Asferg 1999) þrátt fyrir 
að landið sé lítið. Slátmn fer fram í nóvember og desember en frá þeim tima og fram 
að næsta goti em steggir aðeins um 20% af fjölda minka á búum. Skekkt kynjahlutfall i 
veiðinni gæti því endurspeglað skekkt kynjahlutfall á minkabúum og hjá þeim minkum 
sem sleppa þaðan en læður em mun smávaxnari en steggir. Sé þetta skýringin á 
skekktu kynjahlutfalli í veiðinni er ljóst að sleppingar af minkabúum í Danmörku ern 
tíðar.

Staður
Fjöldi veiddra 

minka
Þar af 
steggir

Hlutfall (%) 
steggja Heimild

Wisconsin 23 19 83 McCabe (1949)
British Columbia 36 25 69 Ritcey & Edwards (1956)
Montana 111 63 57 Mitchell (1961)
Alaska 245 145 59 Bums (1964)
British Columbia 66 44 67 Hatler (1976)
Maryland 169 108 64 Askins & Chapman (1984)

Sviþjóö 9 7 78 Gerell (1970)
England 74 48 65 Birks (1981)
England 70 39 56 Chanin (1983)
England 82 49 60 Dunstone & Birks (1983)
írland 180 121 67 Smal (1991)

ísland 37 29 78 Róbert A. Stefánsson (2000)

Samtals 1102 697 63

2. tafla. Kynjahlutfall minka, sem \eiddir voru i lífgildrur í N.-Ameríku og Evrópu (tafla úr
Róbert A. Stefánsson 2000).

Veiðni veltur væntanlega á mörgum samverkandi þáttum. Þeirra á meðal eru 
stofnþéttleiki tegundarinnar sem veidd er, gerð gildra, hversu þétt og víða gildrur em 
lagðar og síðast en ekki síst reynsla veiðimanns. Til að ná sem flestum dýmm em 
bogar og aðrar dauðagildrur hentugri en lífgildmr (Robicheaux & Linscombe 1979).
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Heildarveiðni á minkum í þessari rannsókn var 0,46% en hæsta veiðnin i einstökum 
mánuði var í september, 1,1%. Til samanburðar var heildarveiðnin 1,27% hjá Róberti 
A. Stefánssyni (2000) með notkun lífgildra, mest i ágúst (5,10%) og september 
(2,65%). Þetta gæti bent til að þéttleiki minka hafi verið meiri við Sog í Grímsnesi 
(Róbert A. Stefánsson 2000) en í Danxnörku. Þessi gögn eru þó ekki að fullu 
samanburðarhæf því Róbert veiddi í lífgildrur en Anton í dauðagildrui'. Að auki veiddi 
Róbert á tiltölulega litlu svæði þar sem gildrur voru oft með stuttu millibili en Anton 
veiddi á mun stærra svæði með lengra á milli gildra.

Flestar gildrur Dananna veiddu fá dýr á rannsóknartimabilinu (8. mynd) en 
fáeinar veiddu mörg. Þetta mynstur er algengt við gildruveiðar á marðardýrum og 
virðist endurspegla það að staðsetning gildra skiptir höfuðmáli í sambandi við veiðni 
þeirra (sjá t.d. King & Edgar 1977 og Róbert A. Stefánsson 2000).

Minkaþvag og agn til minkaveiða
í þessari rannsókn var í fyrsta skipti, eftir því sem skýrsluhöfundi er kunnugt, notað 
minkaþvag í stórum stíl til minkaveiða eða í 8 og hálfan mánuð með 98 gildrum, 
Niðurstöðumar og samanburður við minkaveiðar með sömu gildrum á sömu stöðum 
með æti ættu því að gefa góða hugmynd um áhrifamátt minkaþvags til veiða i 
samanburði við æti. í stuttu máli þá var fjöldi veiddra dýra með þessum mismunandi 
aðferðum í ágætu samræmi við fjölda daga sem hver gerð agns var notuð. Reyndar 
virtist kattamatur hafa reynst betur en aðrai- gerðir við fyrstu sýn. Þetta er þó talið 
skýrast fremur af því að stundum var kattamatur settur í gildmmar þegar agn vantaði 
(Anton Linnet, pers. uppl.) en hann má nálgast í þægilegum umbúðum í flestum 
verslunum, ólíkt hinum gerðum agns. Kattamatur var því hlutfallslega oftar notaður en 
hinar gerðimar, að minkaþvagi undanskildu. Þessi skekkja var ekki leiðrétt í 
útreikningum í niðurstöðum, enda slíkt erfítt vegna þess að hvorki fengust upplýsingar 
um nákvæman fjölda sólarhringa sem kattamatur var notaður, né í stað hvaða gerðar 
agns hann kom. Þess í stað var gert ráð fyrir að allar gerðir ætis hafl verið notaðar jafn 
lengi eða í 42 daga hver. Samkvæmt þessari rannsókn skiptir því litlu máli hvað sett er 
í gildrumar til að lokka minka í þær, allar gerðir reynast álíka vel. Ekki var prófað að 
veiða án þess að setja neitt í gildrumar sem er einn stærsti galli framkvæmdar 
verkefnisins því sumir em þeirrar skoðunar að jafn árangursrikt sé að veiða án agns 
(Dunstone 1993). Hefði það verið prófað og reynst jafn vel, þýddi það að staðsetning
— 1 J _ «  ~  X — t t .  X  r n T T / \ « X n « i  V s T T / ^ t ^ - / i A n  A n  n r r «  A

Biýnt er að prófa þetta til samanburðar.
Helsti kostur minkaþvagsins til að nota á minkaveiðum er hversu þægilegt það er 

í notkun. Eftir að því hefur verið hellt í úðabrúsa er enginn sóðaskapur af því, ólíkt því 
sem gerist þegar agn er notað. Aðeins þarf einn lítinn úðabrúsa og fljótlegt er að 
sprauta þvaginu inn í gildmna. Liklega er best að nota sem ferskast þvag en Anton 
Linnet (pers. uppl.) taldi óhætt að nota hvem brúsa í 3-4 vikur ef hann væri geymdur á
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svölum stað. Séu einhver rokgjöm lyktarefhi í þvaginu getur geymsla þó minnkað 
áhrifamátt þess.

Annar kostur minkaþvagsins er að því má e.t.v. beita til að reyna að veiða annað 
kynið fremur en hitt. Þetta hefúr ekki verið prófað vísindalega og rannsókn Brinck o.fl. 
(1978) benti ekki til þess að kynbundinn munur væri á efnasamsetningu lyktarefna úr 
endaþarmskirtlum. Það þýðir þó ekki að minkur geti ekki greint kyn og æxlunarástand 
út frá lykt af þvagi. Geti hann það, skapar það möguleika á margvíslegri notkun 
minkaþvags til veiða.

Þegar Qallað er um áhrifamátt minkaþvags í þessari rannsókn verður að hafa í 
huga að ekki var notað hreint minkaþvag vegna þess að saur var einnig losaður i 
rennuna undir minkabúmnum. Þvagið tók því væntanlega með sér efni sem þekja 
saurinn en þekkt er að lyktarefni úr proctodeal kirtlum þekja allan saur úr minkum 
(Brinck o.fl. 1978).

Minkurinn er einfari að eðlisfari og sækist ekki eftir samneyti við aðra minka 
nema á fengitíma en þá leita steggir uppi móttækilegar læður til að makast við (t.d. 
Gerell 1970, Birks & Linn 1982, Dunstone 1993). Þá er líklegt að lyktarskyn komi að 
góðum notum. Athyglisvert væri að prófa hvaða áhrif kyn minkanna sem safiiað er 
undan, hefði á veiðnina og þá hvort munur kæmi fram milli kynja og árstíða. Með því 
að nota þvag úr læðum í gildrur á fengitíma, sem á íslandi er í febrúar-apríl með 
hámarki í seinni hluta mars (Karl Skímisson 1993, Róbert A. Stefánsson 2000), mætti 
e.t.v. auka líkumar á því að veiða steggi sem þá fara víða í leit að læðum (Gerell 1970, 
Birks 1981, Róbert A. Stefánsson 2000). Líkumar á að veiða læður með sömu aðferð 
ættu líka að aukast á þessum árstíma þar sem óhagstætt er fyrir læðu ef önnur læða 
kemur inn á hennar óðal á mökunartíma. Hún gæti þar með misst af tækifæri til 
mökunar en auk þess á hún á hættu að missa hluta óðals síns til “nýju” læðunnar. Þar 
með minnkuðu lífslíkur afkvæma hennar vegna minna fæðuframboðs fyrir hana á 
meðgöngu og meðan á uppeldi hvolpa stendur. Á öðmm árstimum er líklegt að notkun 
þvags úr læðum auki likur á að veiða læður en þvag úr steggjum auki líkur á að veiða 
steggi. Þetta skýrist af því að næstum algilt virðist að minkar veiji óðul fyrir 
einstaklingum sama kyns (t.d. Gerell 1970, Birks & Linn 1982, Dunstone 1993) og 
merkja því væntanlega ofan í merki utanaðkomandi einstaklinga sem þeir sætta sig 
ekki við að dvelji innan óðals þeirra. Sjaldgæfara virðist að minkar verji óðul fyrir 
einstaklingum hins kynsins (sjá þó Gerell 1970). Mögulegt er hins vegar að enginn 
kynjamunur kæmi fram á veiðni vegna þess að minkar em forvitnir að eðlisfari og 
kanna því líklega lykt af ókunnu dýri innan heimasvæðis síns óháð kyni þess. í þessu 
sambandi er þó rétt að benda á tilraun sem Menja von Schmalensee (óbirt gögn) gerði 
á minkum við Lónakot í landi Hafnarfjarðar. Alilæða, sem tilbúin var til mökunar, var 
sett í búr inn á óðal merkts minkasteggs á fengitíma. Fylgst var með því hvort aðrir 
minkar heimsæktu hana. Helstu niðurstöður vom þær að tveir minkasteggir áttu leið 
hjá. Hvorugur sýndi læðunni áhuga, sem er afar athyglisvert og erfitt að skýra. Hafa
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ber í huga að þvagið sem notað var í dönsku rannsókninni, var úr fleiri en einum 
einstaklingi, sem getur e.t.v. hafl áhrif á viðbrögð minkanna.

r

Er hægt að útrýma minknum úr náttúru Islands?

Þekking á líffræði tegundar sem flestir telja óæskilega í íslenskri náttúru, er forsenda 
þess að góður árangur náist í að stjóma stofnstærð hennar og hugsanlega að útrýma 
henni. Útrýming s-ameríska vatnanagdýrsins bjórrottu (Myocastor coypus) á 
Bretlandseyjum fyrir réttum áratug er einkai' upplýsandi dæmi (Baker 1999). Dýrið var 
flutt til Bretlands til eldis vegna verðmæts feldar árið 1929 (minkur kom fyrst til 
íslands árið 1931). Girðingar sem halda áttu dýmnum á ákveðnum svæðum héldu ekki 
og villtur stofn varð til og óx hratt. Bjórrottan olli miklum gróðurskemmdum og gróf 
sér göng í skurðbarma og akurlendi og hafði áhrif á vatnsrennsli þannig að flóðahætta 
jókst (Boorman og Fuller 1981, Gosling o.fl. 1988, Baker 1999). Seint á 5. áratugnum 
var stofninn líklega orðinn 50.000-100.000 dýr (Baker 1999) en árið 1962 hófust 
formlega tilraunir til að fækka í honum (Norris 1967). Stofnaður var rannsóknarhópur 
og skipulegar gildmveiðar hófust. Talið var ómögulegt að útiýma tegundinni en 
tilgangur veiðanna var að halda stofninum niðri. Veitt var stíft til ársins 1965 en þá 
höfðu samtals 40.000 dýr náðst. Á þessu tímabili hafði dunið yfir harðasti veturinn á 
Bretlandseyjum í 200 ár, sem drepið hafði meira en 90% stofhsins, en vegna 
ófullnægjandi þekkingar á stofngerð bjóixottunnar vissu menn ekki hversu mikil áhrif 
veiðamar höfðu haft (Baker 1999). Á fyrri hluta 7. áratugarins komu nokkrir mildir 
vetur og stofninn stækkaði hratt á ný. Árið 1977 settu stjómvöld á laggimar nefiid, 
“The Coypu Strategy Group”, til að marka skýra stefnu í stjómun á stofni 
bjórrottunnar. Nú höfðu menn hins vegar í höndunum niðurstöður umfangsmikilla 
rannsókna á stofnvistfræði tegundarinnar, m.a. líkan af stofngerð hennar (Gosling o.fl. 
1983). Menn vissu að tegundin var fremur viðkvæm fyrir hörðum vetrum en líka að 
mögulegt var að veiða hana í stómm stíl og sennilega til útrýmingar (Gosling o.fl. 
1983), þótt kostnaður við það væri töluverður. Þessi þekking var notuð til að 
skipuleggja nýja herferð, sem hófst árið 1981 (Gosling o.fl. 1988). Hún fólst í 
umfangsmiklum veiðum í náinni samvinnu stjómvalda, vísindamanna og landeigenda, 
með áherslu á veiðar þegar stofninn var veikastur fyrir. I stuttu máli sagt heppnaðist 
herferðin fullkomlega og tegundinni var útrýmt í lok ársins 1989.

Þama höfum við kjörið dæmi um að ítarlegar rannsóknir á lífsháttum
---------G7---- O ------- ------------------ ■ C ?------- JT------ - - - m> V —------C7

1989, Smith 1995).

Á þessu stigi er ómögulegt að segja til um það hvort hægt sé að útrýma mink úr 
náttúru íslands. Til þess er þekking okkar á stofhgerð hans enn of brotakennd. T.a.m. 
höfum við litla hugmynd um það hvort veiðar, sem kostað hafa íslenska rikið nálægt
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700 milljónum að núvirði á síðustu 40 árum, hafí haft nokkur áhrif til að fækka í 
minkastofhinum. Reyndar benda veiðitölur (1. mynd) til þess að stofnstærðin hafí 
aukist á þessum tíma. Mat á stærð minkastofiisins er forsenda þess að hægt sé að taka 
skynsamlegar ákvarðanir um stjóraun á honum, hvort sem þær fela í sér að reyna 
útrýmingu hans eða að breyta áherslum í minkaveiðum. Almennt má þó segja að til að 
fækka í stofni óæskilegrar tegundar er ráðlegt að beina veiðiátakinu á þann tíma sem 
stofninn er minnstur og/eða veikastur fyrir. Dunstone (1993) ráðleggur t.a.m. mestar 
veiðar á minkum síðla vetrar og snemma vors sé markmiðið að fækka þeim. Á þessum 
árstíma væri heppilegt að gera tilraunir með notkun minkaþvags til veiða.

Hvað sem minkaveiðum og stjómun þeirra líður, verður að teljast ólíklegt að 
útrýming minks úr íslenskri náttúm sé möguleg á meðan hér fer fram minkarækt í 
búum sem ekki em fullkomlega minkaheld.

ÁLYKTUN

Notkun minkaþvags til minkaveiða gæti vel reynst heppileg aðferð á íslandi þótt hún 
sé e.t.v. ekki vænlegri til mikils afla en notkun agns. Helsti kostur þvagsins er að það 
er þægilegt í meðhöndlun. Kanna þarf hvort notkun agns eða lyktar sé óþörf við 
gildmveiðar á mink.
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Sa m a n t e k t

Minkaveiðar á íslandi hafa ekki skilað þeim árangri sem vonast var eftir. Sem viðleitni 
til að bregðast við þessu fól Veiðistjóraembættið Náttúrustofu Vesturlands að kanna 
hvort hentugt gæti reynst að nota minkaþvag til að lokka minka í gildrur. í Danmörku 
hefur Skov- og Naturstyrelsen í samvinnu við Danmarks Miljoundersogelser nýlokið 
(en ekki birt) rannsókn þar sem prófuð voru áhrif minkaþvags og mismunandi gerða 
ætis á veiðni minka og annarra smárra marðardýra í dauðagildrur. Var leitað til 
skipuleggjenda þeirrar rannsóknar eftir upplýsingum. Helstu niðurstöður dönsku 
rannsóknarinnar voru þær að þvag reyndist ekki betur, heldur álíka vel og mismunandi 
gerðir agns. Sumar gildrur veiddu mörg dýr en aðrar fá eða engin. Þetta tvennt gæti 
bent til þess að staðsetning gildra og sá árstími sem veitt er á, skipti mun meira máli en 
hvað sett er í gildrumar til að lokka minka að þeim. Helsti gallinn (sem þó er ekki stór) 
við notkun minkaþvags í gildrur er að nokkuð tilstand þarf til að koma upp aðstöðu til 
söfnunar. Helstu kostimir em hins vegar þeir að þvagið er sett á úðabrúsa, sem gerir 
það einkar handhægt og hreinlegt í notkun og að e.t.v. má nota þvag til að beina 
veiðiátakinu fremur að öðm kyni minka. Minkaþvag gæti reynst vel til veiða á Islandi 
en þörf er á prófunum við íslenskar aðstæður.

ENGLISH SUMMARY

Minkhunting in Iceland has not been as successful as hoped. In an effort to to respond 
to this, the Wildlife Management Institute requested that the West-Iceland Institute of 
Natural History investigated if mink urine could be useful for trapping mink. In 
Denmark the Forest and Nature Agency in collaboration with the National 
Environmental Research Institute have recently finished (but not published) a study on 
the effect of the use of mink urine and different kinds of baits on the trappability of 
small mustelids in death traps. Information was obtained from the organizers of that 
study. The main results were that urine was not more but rather approxhnately equally 
successful in attracting mink and other small mustelids to traps as the different kinds 
of baits. Some traps were successful and killed many animals but others none. This 
might indicate that the placement of the traps and season were more important than the 
attractants when trapping mink. Using mink urine as an attractant in traps has the 
AmvUvrXr that ít takes some effort to initiate urine collection. The main advantage is 
that using urine in a spray can is very handy and clean and may possibly be used to 
direct the trapping effort more to one sex than the other. Mink urine could be suitable 
for minkhunting in Iceland but tests are needed.
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Skýrsluhöfundur var í mestum samskiptum við Anton Linnet meðan á úttektinni stóð, 
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