
Nd. 340. BreytingartillÖgur

við frv. til 1. um garðyrkjuskóla ríkisins.

F rá  meiri lil. landl)únaðarnefndar.

1. Við 1. gr. (Ireinin orðist svo:
Stofna skal garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi.

2. Við 2. gr. (Ireinin orðist svo:
Ríkið leggur skólanum til megilegt land til garðvrkju. svo og vermi- 

reiti og gróðrarskála og aðrar  hyggingar, og ennfrcm ur búfé og búsáhöld, 
sem nú eru á Reykjum og tilheyra Reykjabúinu.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Garðyrkjuskólinn skal rekinn sem sjálfstæð slofnun á ábyrgð ríkisins

og ber sjálfur kostnað við skólabaldið, eftir því sem tekjur hans hrökkva,
enda njóti hann alls þess arðs, er garðyrkjan og annar  rekstur skólabúsins 
gefur af sér. Heimilt skal stofnuninni að taka lán til fram kvæ m da sinna, 
eftir því sem nauðsyn krefur, með samj)ykki f járm álaráðherra.

1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Við skólann skulu gerðar ým sar t ilraunir með ræ ktun  garðjurta , bæði 

við almenn skilyrði og í gróðrarskálum.
5. A eftir 4. gr. komi uý gr., svo hljóðandi (er verði 5. gr. og greinatalan breyt- 

ist samkv. ])vi):
í garðyrkjuskólanum  skal fram  fara bæði verkleg og bókleg kennsla. 

Verklegu kennslunui skal fyrir  komið á tvennan hátt:
a) með námskeiðum að vorinu og sum rinu  3— 1 m ánaða tíma, þar sem

fram  fari tilsögn í ræktun allra algengra garðávaxta,
b) með tveggja til þriggja á ra  verknámi fyrir  þá, sem vilja verða fullnuma 

í garðyrkju. Kennsla þessi skal fram  fara bæði á köldu landi og heitu. 
Bóknámið má standa yfir allt að einu ári, og skal það fara fram  aðal-



lega að vetrimnn. Aðgang að þvi eiga þeir, scm stuiulað hafa 2 —3 ára 
verknám  á þeim garðvrkjuhúuin, sem landlninaðarráðherra löggildir 
til að hafa verklega garðyrkjukennslu með höndum. Auk garðyrkju- 
námskeiðanna m á einnig liafa m atreiðslunámskeið í skólanum, einkum 
að því er snertir  notkun garðjurta.

6. Yið 8. gr. Greinin falli niður.
7. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

Landbúnaðarráðherra  hefir á hendi yfirs ljórn  skólans ásam t þriggja 
m anna nefnd, er hann skipar til þess. Laun skólanefndar skulu ákveðin af 
landbúnaðarráðherra  og greidd af skólanum. L andbúnaðarráðherra  gefur 
og út reglugerð um  starfsemi skólans, og skal þar nánar ákveðið um  inn- 
tökuskilyrði, námsgreinar, tilliögun kennslu, próf, kennslukrafta, tilrauna- 
starfsemi, rekstur garð\Tkjubúsins, fyrirkom ulag námskeiða o. fl.


