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Minkur (1. mynd) telst hér á landi vera framandi, ágeng tegund, þ.e. 
tegund sem flutt hefur verið af mönnum út fyrir sitt náttúrulega 

upprunasvæði og veldur þar einhvers konar tjóni. Á upprunasvæði sínu 
í Norður-Ameríku veldur hann hins vegar ekki skaða á lífríki, en þar 
lifir hann í mjög fjölbreyttu umhverfi allt frá túndrum Alaska í norðri til 
votlendis Flórída og þurrs loftslags Nýju Mexíkó í suðri.1

Flutningur minka frá Ameríku til Evrópu til ræktunar vegna skinna 
hófst á öðrum áratug 20. aldar.2 Minkurinn var fyrst fluttur til Íslands 
árið 1931. Náttúrufræðingar vöruðu við því að hefja hér minkarækt, 
vegna þeirra afleiðinga sem það gæti haft fyrir lífríki landsins ef minkar 
slyppu og fjölguðu sér.3 Slíkar aðvaranir mættu litlum skilningi á þeim 
tíma, en stuðningsmenn innflutningsins töldu bæði ólíklegt að dýrin 
slyppu úr rammgerðum búrum og að þeir gætu lifað og fjölgað sér við 
íslenskar aðstæður. Einnig sögðu þeir að ef það gerðist yrði í versta 
falli til ný og arðbær grein veiða.4 Í ljós kom að minkar sluppu mjög 
fljótlega úr haldi og gátu auðveldlega lifað af, auk þess sem skinngæði 
þessara villtu minka voru svo lítil að ekki svaraði kostnaði að koma 
þeim í verð.5 

Fyrsta minkabælið í íslenskri náttúru fannst við Elliðaár í Reykjavík 
árið 1937. Mink fjölgaði hratt á suðvesturhorninu og breiddist í austur 
yfir Suðurland og norður eftir Vesturlandi. Minkaveiðar hófust fljótlega 
og er saga veiðanna ágætlega skráð.6 Vitað er að minkur var orðinn 
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al gengur a.m.k. sums staðar við Breiðafjörð fyrir 1950 og sást til að 
mynda í nokkrum eyjum árið 1948.7 Í kringum 1975 var minkur orðinn 
algengur með ströndum, ám, vötnum og öðru votlendi á láglendi um 
land allt.6 

Áhrif minks á lífríkið
Framandi, ágengar tegundir geta valdið gríðarlegum umhverfisspjöllum 
og fjárhagslegu tjóni.8 Minkurinn hefur valdið skaða á lífríki í löndum 
Evrópu og Suður-Ameríku og er talinn í hópi 100 verstu ágengu tegunda 
Evrópu9 og ein fjögurra verstu ágengu spendýrategunda álfunnar.10 

Minkur er ósérhæfður í fæðuvali og étur það sem algengast og 
aðgengilegast er á hverjum stað og tíma. Meirihluti fæðu minks hér 
á landi eru fiskar en hann étur einnig nokkuð af fuglum að vori og 
sumri, sérstaklega egg og unga.11–14 Koma minksins hingað til lands 
olli talsverðum usla, t.d. í þéttum fuglavörpum. Minkur er vel syndur 
og komst auðveldlega út í eyjar nærri landi og splundraði þar vörpum 
sem áður höfðu verið óhult fyrir eina upprunalega spendýri landsins, 
tóf unni.15 Einnig voru tegundir sem urpu á kjörsvæðum minksins 
berskjaldaðar, svo sem teista16 og keldusvín.17 Í Náttúrufræðingnum 
má finna ágæta samantekt á því sem vitað er um áhrif minksins hér á 
landi.18

Þróun stofnstærðar
Stærð íslenska minkastofnsins hefur aldrei verið þekkt en tölur um 

1. mynd. Minkur er af ætt 
marðardýra, sem tilheyrir ættbálki 
rándýra.
Ljósmynd: Daníel Bergmann. 
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fjölda veiddra minka geta gefið vísbendingar um þróun stofnstærðar. 
Sé sóknarþungi svipaður á milli ára má gera ráð fyrir að nokkurn 
veginn sama hlutfall stofnsins veiðist árlega og að sveiflur í veiðitölum 
endurspegli því sveiflur í stærð stofnsins. Hér á landi bendir flest til þess 
að það eigi við þegar horft er á stærri landsvæði yfir lengri tíma, þrátt 
fyrir að eitthvað gæti hafa dregið úr veiðisókn á allra síðustu árum og 
að skráningin mætti stundum vera nákvæmari. 

Á landsvísu jókst fjöldi veiddra minka jafnt og þétt, með dálitlum 
sveiflum þó, frá landnámi minksins allt fram til ársins 2003, þegar 
stofninn virðist hafa náð hámarksstærð. Eftir það hefur veiðin dregist 
verulega saman, sem bendir til stórfelldrar fækkunar minka (2. mynd). 
Þeir minkaveiðimenn sem höfundar hafa rætt við eru sammála um að 
minkum hafi fækkað mikið á flestum eða öllum landsvæðum frá því 
um það leyti sem veiðitölur náðu hámarki en breytingar á afmörkuðum 
svæðum fylgja þó ekki endilega tilhneigingum á landsvísu. 

2. mynd. Fjöldi veiddra minka á Íslandi á árunum 1937-2015 samkvæmt skráningum 
sveitarfélaga (upplýsingar eftir 1957 frá Umhverfisstofnun en öðrum fram að því).
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Hvað með minka við Breiðafjörð? 
Þegar horft er á fjölda veiddra minka í sveitarfélögunum umhverfis 
Breiða fjörð á árunum 1989–2015 sést að þar kemur fram svipuð til-
hneiging og á landsvísu. Hámarki var náð árið 2002 en undir lok 
tíma bilsins var fjöldinn aðeins brot af því sem hann var rúmum ára-
tug fyrr. Svæðin við austan- og norðanverðan fjörðinn annars veg-
ar (Barðastrandarsýslur og Dalasýsla) og við sunnanverðan fjörð-
inn hins vegar (Snæfellsnes) sveifluðust að mestu leyti í takt. 
Fjöld inn féll þó heldur fyrr á Snæfellsnesi, þar sem tilraunaverkefni 
um hverfisráðuneytisins um svæðisbundna útrýmingu minks stóð yfir á 
árunum 2007–2009,19 en sams konar fækkun kom fram annars staðar 
skömmu síðar án sérstaks veiðiátaks (3. mynd). Í öllu falli benda þessar 
tölur til þess að minkum hafi fækkað mjög mikið við Breiðafjörð á 
síðasta áratug. 

3. mynd. Fjöldi veiddra minka við Breiðafjörð árin 1989–2015 samkvæmt upplýsingum 
frá Umhverfisstofnun. Annars vegar er sýndur samanlagður fjöldi veiddra minka í 
Dala- og Barðastrandarsýslum (rauð lína) en hins vegar á Snæfellsnesi (blá lína), þar 
sem tilraunaverkefni umhverfisráðuneytisins um svæðisbundna útrýmingu minks stóð 
yfir á árunum 2007–2009.
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Eina dæmið um að fjöldi villtra minka hafi verið metinn á stóru 
svæði er rannsókn sem gerð var á síðasta áratug á Snæfellsnesi. Í henni 
var samanlagður fjöldi minka í sveitarfélögunum fimm á Snæfellsnesi 
áætlaður nærri 700 haustið 2001, hátt í 1000 ári síðar og um 500 haust ið 
200619, 20 en þessar sveiflur eru í góðu samræmi við breytingar á veiði-
tölum.

Hvað stjórnar sveiflum í fjölda minka?
Allt bendir til að fækkun veiddra minka síðan 2003 endurspegli raun-
verulega fækkun í minkastofninum. Þó að lækkun veiðitalna á ár un-
um 2009–2015 gæti að einhverju leyti skýrst af minni sókn eftir efna-
hagshrunið þegar sum sveitarfélög drógu markvisst úr greiðslum til 
minkaveiða, t.d. með kvótasetningu, verður að telja afar ólíklegt að sú 
breyting skýri nema lítinn hluta af fallinu.

Þessi fækkun í minkastofninum er afar forvitnileg. Mælingar okkar á 
afla veiðimanna hafa sýnt að ýmsar breytingar urðu í stofninum síðustu 
áratugi. Þegar krufðir minkar sem veiddir voru í uppsveiflu stofnsins 
eru bornir saman við þá sem veiddust í niðursveiflunni sést að eftir að 
niðursveiflan hófst versnaði holdafar, náttúruleg dánartíðni jókst og 
frjósemi minnkaði.19

Hvað gæti skýrt þessar breytingar? Lítum á þrjá þætti sem koma til 
greina:

a) Þéttleikaháð áhrif: Þekkt er að eftir því sem þéttleiki dýra 
eykst, verður samkeppni milli einstaklinga um fæðu og búsvæði 
meiri, sem getur haft neikvæð áhrif á líkamsástand, hækkað 
dánartíðni og minnkað frjósemi.21 Ekki er hægt að útiloka að þétt-
leika háð áhrif hafi verið farin að há minkastofninum þegar hann var 
í hámarki um 2003. Fjöldi veiddra minka hefur nú dregist saman um 
meira en helming og er af svipaðri stærðargráðu og hann var fyrir um 
50 árum. Ef hrunið væri eingöngu komið til vegna þéttleikaháðra áhrifa 
hefði mátt búast við að aftur fjölgaði í stofninum á allra síðustu árum, 
en það virðist ekki hafa gerst.

b) Sjúkdómar eða mengunarefni gætu fræðilega skýrt þær 
breyt ing ar sem komið hafa fram. Eini þekkti sjúkdómurinn sem 
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er nokkuð algengur hjá villtum minkum er hæggeng veirusýking, 
plasma cytosis, en hún virðist ekki skýra breytingarnar.19 Mögulega 
herjar nú nýr en óþekktur sjúkdómur á minkastofninn og þá er ekki 
heldur hægt að útiloka að aðborin alþjóðleg mengunarefni hafi neikvæð 
áhrif á stofninn því minkar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir mengun.22 

Til að svara þessu þyrfti frekari rannsóknir.
c) Breytingar á fæðuframboði: Eins og við vitum er holdafar ná

tengt magni og orkuinnihaldi þess sem innbyrt er. Auk þess gildir 
almennt um dýr að frjósemi og lífslíkur minnka þegar lík ams
ástandið er lélegt. Á árunum 20012009 varð umtalsverð breyt
ing á fæðuvali minks á Snæfellsnesi, auk þess sem fram komu 
merki um næringarskort hjá krufðum minkum eftir 2003.14 Það 
er afar athyglisvert að fækkun minka hófst á sama tíma og talsverðar 
breytingar urðu á lífríki sjávar, sem birtust m.a. í hruni sandsílastofnsins 
og viðvarandi nýliðunarbresti hjá sjófuglum við Suður- og Vesturland.23 

Það að fæða minks á Snæfellsnesi breyttist á árunum 2001–2009 rennir 
stoðum undir að orsök stofnhrunsins hafi tengst fæðuframboði. Ekki 
þó á þann hátt að fækkun sjófugla hafi haft neikvæð áhrif á minkinn 
því sjófuglar eru ekki stór hluti af fæðu hans,13, 14 heldur frekar að 
erfiðleikar sjófugla og minks eigi sér sameiginlega orsök í breytingum 
á lífríki sjávar. 

Miðað við fyrirliggjandi gögn er líklegustu skýringuna á fækkuninni 
í minkastofninum því sennilega að finna í minna aðgengi hans að fæðu 
vegna breytinga í lífríki sjávar. Framangreindar skýringar útiloka þó 
ekki hver aðra og gætu allar átt við að einhverju leyti.

Lokaorð
Minkur er framandi og ágeng tegund sem valdið hefur tjóni á íslenskri 
náttúru. Fækkun minka á síðustu árum er því ánægjuleg. Tegundin er 
ósérhæfð í fæðuvali og þekkt fyrir að eiga auðvelt með að laga sig að 
breytilegu umhverfi en þrátt fyrir það hefur stofninn hríðfallið. Núverandi 
ástand kallar fram tvær áleitnar vangaveltur. Í fyrsta lagi má færa rök 
fyrir því að ef við ætlum einhvern tíma að reyna útrýmingu minks úr 
íslenskri náttúru, þá er einmitt lag að gera það nú þegar stofninn á undir 
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högg að sækja. Í öðru lagi er ljóst að talsverðar breytingar hafa þegar 
orðið á lífríki sjávar vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum og enn 
meiri breytingar eru fyrirsjáanlegar. Því er líklegt að við eigum í auknum 
mæli eftir að sjá óæskilegar breytingar hjá innlendum tegundum, s.s. 
sumum sjófuglum, fiskum og hryggleysingjum. Viljum við sætta okkur 
við það eða reyna að gera betur til að draga úr loftslagsbreytingum og 
áhrifum þeirra? 
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