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Frumvarp til laga um velferð dýra. , / i .  nA /Okomudagur xO. II. 201 <
3 gr. Skilgreiningar:

Tillaga að breytingum
10. Meindýr: Til meindýra teljast ýms dýr er valda tjóni á sínu sviði og sínu umhverfi eða 
geta valdið því. Mýs, rottur og minkar eru skigreind meindýr auk fjölda smærri dýra.

20 gr. Aflífun: Tillaga að breytingum:
Fella burt orðin:
Sem hluta af skipulögðum aðgerðum til þess að halda minkastofhinum í skefjum.

Rökstuðningur;
Um 3 gr. Tilefhi er til þess að skerpa á túlkun |>essara laga vegna þess að margir telja að 
minkur sé ekki meindýr og að hann sé víða á Islandi friðaður.

Um 20 gr. Hvort nota megi aðferðir sem leiði til drukknunar er mjög óljóst.
Orðalagið leiðir til þess að skipulagið getur orðið aðal atriðið en ekki aflífunin.

Varðandi aflífun minka í minkasíur er þess að geta að aðferðin hefur íram til þessa ekki verið 
skilgreind sem ómannúðleg, hún hefur írá upphafi staðist fullkomlega íslensk lög og þekktar 
erlendar reglur. Við notkun gildrunnar er ekkert agn, engir áhorfendur, engin hljóð, enginn ótti, mild 
og hröð aflífún, sem mistekst ekki.

Þegar notkun minkasíanna hófst árið 2003, var minkaveiðin á íslandi skráð 7323 minkar en er skráð 
árið 2011 3682 minkar. Vetrarveiðir á minkum sem nú er unnt að stunda með sjálfVirkum búnaði 
kann að eiga mikinn þátt í þessari fækkun. Skylda okkar er auka veiðiálag á minkinn sem er 
óvelkomið aðskotadýr í Islenskri náttúru.

Æskilegt væri að fá tækifæri til fundar við Atvinnumálanefnd.
Vaskur á bakka framleiðir minkasíur, skipuleggur og ákveður veiðiálag á mörgum tilteknum 
veiðisvæðum og er einn helsti hagsmunaaðili á sviði minkaveiða á íslandi.

Sími8978184
Póstur Rauðalæk 63 105 Reytkjavík.
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Þingvallasveit.
Afli í minkasíur, minkárgangar 2004-2011
ártal Steggir Blátt Læöur rautt Árgangsveiði Minkasíur veiðni

2004 4 1 5 2 2,5
2005 21 4 25 8 3,12
2006 18 12 30 13 2,3
2007 35 24 59 14 4,21
2008 48 27 75 36 2,08
2009 38 31 69 50 1,38
2010 21 24 45 56 0,8
2011 23 12 35 57 0,61

samtals 208 135 343 236
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Minkárgangar eru taldir frá gottíma árlega. Minkasíurnar taka hvolpa þegar þeir eru fullvaxnir 
Talning og skráning er þannig aðallega miðuð viö júll þegar veitt er með minkasíum.
Myndin sýnir mjög vel breytinguna á minkastofninum á svæði Þingvallasveitar og þingvallavatns 
Minkaslur eru aö taka nær alla minkaveiði á svæðinu árgangana 2006-2011.
Állta má að minkastofninn við Þingvallavatn hafi fallið ( samræmi við þessa mynd 
Veiöiálagið yfirvann stofnstæröina þegar komnar voru um 40 minkasíur á svæöiö.
Þess er vænst að unnt veröi aö halda í horfinu meö færri minkasíum og því er fyririiggjandi að 
til eru minkasíur sem ætti aö nota til þess aö auka sókn á Laugardal og aö Kjós og Hvalfiröi.
Hér má nota myndina til ákvaröanatöku. Gulu súlurnar eru of háar. Ef þær styöjast ekki viö afla 
þá veröa þær vanræktar og drabbast niöur. 15 minkasíur mættu hafa farið á annann vettvang nú. 
Nú er komiö að þeim mörkum sem fiskimenn þekkja. “Enginn afli engar tekjur."
Nú svíkur verölaunakerfið. Gjaldskrá Bláskógabyggöar gerir ráö fyrir því aö greiöa verölaun 
vegna veiddra minka. Aðrar greiðslur eru ekki ( boði.
Bakhjallar verkefnisins hafa veriö Orkuveita Reykjavíkur, Landsvirkjun, Þingvallaþjóögaröur og 
ýmsir aðrir beinir og óbeinir styrktaraðilar. Þeirra aöild og þeirra framlög hafa hér lagt grunn aö 
nýjum forsendum ( skylduverkefni íslendinga, aö fjarlægja innflutt vandamál úr íslenskri náttúru. 
Nefndir aðilar hafa styrkt þær rannsóknir er nú hafa skilaö forsendum þess aö bæla minkastofninn 
og janvel hreinsa mörg svæði á íslandi og ef til vill víöar
Tilrauna og rannsóknaverkefniö ölfus-öxará-Grlmsnes. Umsjón: Reynir Bergsveinsson 09.11.12.
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Suðurland.
Afli í minkasíur, minkárgangar 2004-2011
ártal Steggir Blátt Læöur rautt Árgangsveiði Minkasíur Veiöni:

2004 29 27 56 18 3,11
2005 93 54 147 52 2,83
2006 92 68 160 65 2,46
2007 114 84 198 82 2,41
2008 164 “921 256 108 2,37
2009 196 105 301 135 2,23
2010 176 98 274 153 1,79
2011 176] 102 278 167 1,66

samtals 1040 630 1670 780 2,14
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Minkasíur á Suðurlandi vinna nú að bælingu minkastofnsins I 6 sveitarfélögum svæðið(án útreikn) 
gæti verið meira en 1000 ferkm.
Greining myndarinnar l stök vatnasvæði gefur skýra mynd af ástandi og álagi á hverju svæði fyrir 
sig. Úr svo einföldu vinnsluformi er unnt, ef þekking og reynsla leyfa, aö lesa ástand hvers svæðis 
ef þessi mynd ein og sér er lesin þá sést aö aflamagninu er haldiö uppi með lögn á slfellt fleiri 
minkaslum og meöan að aflinn eykst meö fleiri gildrum þá þolir stofninn enn álagiö.
Þessi mynd gefur hinsvegar von um aö gulasúlan sé varanlega aö ná tökum á stofninum 
steggir skifta minna máli en læður þeir skila sér alltaf, vandinn er aö ná öllum læðunum.
Afkasta miklar veiöar með afkastamiklum aðferðum er grundvallar atriöi ef takast ætti aö vinna 
niður minkastofninn á Suðurlandi, úr ölfusi að Markarfljóti. Minkasíur eru fundnar upp til þess. 
Þaö er hinsvegar óhugsandi aö vinna niöur minkastofnninn ef aögeröum er skift á mörg sveitarfél 
Stungið var upp á sameiginlegri sókn gegn Sunnlenskum minkum. Áhugi fyrir þvl fannst hvergi. 
Engin hvolpauppbót (X4) er hér talin fyrir vorlæður. Þessar veiðar hafa því skekkt 
samanburöarvægi miöaö viö aörar aðferöir til dæmis hundaleit.
Ritaö 15. 11.12. Vaskur á bakka ehf Reynir Bergsveinsson.
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