
Nd. 160. Nefndarálit
um frv. til l. um bændaskóla.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta er lagt fyrir deildina af hæstvirtri ríkisstjórn. Nefndin hefur
kynnt sér frumvarpið. Þá hefur nefndin óskað umsagnar skólastjóra bændaskol-
anna um það.

Breytingar frá núgildandi lögum um bændaskóla eru þessar helztar:
1. Breytt er um tilhögun verklegs náms við skólana á þann veg, að verknáms-

skyldan er nokkuð stytt.
2. Heimilað er að setja á stofn framhaldsdeild fyrir búfræðiriga.
3. Öll lagafyrirmæli varðandi bændaskóla eru sameinuð hér í þessu frumvarpi.

Skólastjórar bændaskólanna hafa báðir sent umsagnir um frumvarpið, enda
voru þeir með í ráðum við samning þess. Þeir mæla báðir með, að frumvarpið verði
samþykkt. Bréf skólastjórauna eru birt hér á eftir sem fylgiskjöl I og II.

Landbúnaðarnefnd leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 7. gr.

a. Fyrir orðið "dönsku" i fyrstu málsgrein kemur: eitthvert Norðurlandamál
eða ensku.

b. Aftan við fjórðu málsgrein bætist: Nemendur, sem stunda verknám utan
skólahúanna, fá greiddan ferðakostnað til og frá kennslu stað.

2. Við 15. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Heimilt er landbúnaðarráðherra, eftir því sem fé er veitt til þess fjár-

lögum, að stofna o. s. frv.

Alþingi, 3. des. 1947.

Steingr. Steinþórsson,
form., frsm.

Asg. Ásgeirsson.

Jón Pálmason,
fundaskr.

Sigurður Guðnason.

Jón Sigurðsson.



Fylgiskjal I.

BÆNDASKÓLINN A HVANNEYRI Hvanneyri, 2. nóv. 1947.
Háttvirt landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur óskað umsagnar minnar

um frumvarp til laga fyrir bændaskóla, er lagt var fyrir yfirstandandi Alþingi.
Í sjálfu sér get ég verið stuttorður um frumvarp þetta, þar sem ég var einn

þeirra þriggja manna, er sömdu það. Og í stuttri greinargerð, er fylgir frumvarp-
inu, er gerð grein fyrir ástæðunum, sem liggja til grundvallar fyrir framkomu
þess. Skal það ekki endurtekið hér.

Viðkomandi búnaðarnáminu í yngri og eldri deild skólanna vil ég taka þetta
fram:

Ég tel ekki rétt að stytta bóklega námið frá því, sem nú er. Flestir piltanna
koma hingað með lítinn eða engan undirbúning í bóklegri kunnáttu annan en þann,
er barnaskólarnir veita. Bændum er þörf á almennri menntun, svo sem öðrum stétt-
um þjóðfélagsins. Þess vegna er allmiklum hluta námsins fyrri veturinn varið til
bóklegs náms í almennum fræðum, svo sem móðurmálinu, stærðfræði, náttúru-
fræði o. fl. Hins vegar er ekki ólíklegt, að í náinni framtíð verði það talið hentugt.
að hin almenna fræðsla verði látin í té i alþýðuskólum eða gagnfræðaskólum. en
bændaskólarnir hafi þá einungis sérfræðinámið. Þannig el' þetta t. d. í Danmörku.
En ég tel ekki tímabært að gera þessa breytingu enn þá.

I núgildandi lögum um bændaskóla er svo fyrir mælt, að verklegt nám skuli
standa yfir sumarið á milli skólavetranna. Þetta hefur verið mjög örðugt i fram-
kvæmd, sumpart vegna fólksfæðar i sveitunum og sumpart vegna tregðu nemend-
anna, sem ég hygg, að sé ekkert sérstæð fyrir okkur Íslendinga.

Ýmsum vel ritfærum mönnum, sem þó hafa lítið til brunns að bera í landbún-
aðarmálum, hefur á síðari árum þótt það hentugt "sport" að veitast að bændum
þessa lands og saka þá um ódugnað, afturhaldssemi og aumingjaskap í starfi þeirra.
Ég hef starfað við bændaskólann á Hvanneyri frá 1928og á þeim tíma kynnzt verk-
legri og bóklegri kunnáttu þeirra pilta, sem hingað hafa komið. Ýmsir þeirra hafa
verið mjög vankunnandi til bókar og handar. Alltaf hafa þó nokkrir þeirra verið
frá myndarheimilum, þar sem þeir hafa lært hagnýt og rétt vinnubrögð á fjöl-
mörgum sviðum landbúnaðarins, og ég tel, að þessi hópur stækki að tiltölu með
hverju ári, sem líður. Allir hafa nemendurnir unnið meira eða minna við landbún-
aðarstörf og hafa því nokkur skilyrði til þess að geta tileinkað sér bóklega fræðslu
á sviði landbúnaðarins.

Þá ber þess einnig að geta, að á verklegum sviðum eru bændaskólarnir ekki
nægilega vel útbúnir að húsum og áhöldum, til þess að verklega kennslan geti orðið
eins og vera ber. A báðum skólunum vantar vélaverkstæði og nægilega góðar verk-
færageymslur. Er vonandi, að Alþingi sjái sér fært, að úr þessu verði bætt sem
allra fyrst:

Að því athuguðu, sem að framan segir, legg ég til, að verklega námið við
bændaskólana sé látið standa yfir í 780 klst., en reynt að gera það eins fjölþætt
og kostur er á. Ég vil taka það fram, að allir kennarar bændaskólans á Hvanneyri
eru þessari tilhögun samþykkir.

Um gildi framhaldsnámsins verður að sjálfsögðu enn ekkert fullyrt. Reynslan
sker úr um það. Okkur vantar að vísu húsrúm, kennslutæki o. fl. til þess að geta
jafnað okkur á móti búnaðarskólum erlendis. Hins vegar verður hér reynt að
styðjast við innlenda búfræðiþekkingu og meira verklegt nám en haft er við er-
lenda skóla. V· ð' f II tll' ingar ys.

Guðm. Jónsson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík



Fylgiskjal II.
Hólum í Hjaltadal, 12. nóv. 1947.

Háttvirt landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur óskað eftir því, að
undirritaður láti henni Í té álit sitt á frumvarpi því um bændaskóla, sem liggur
fyrir Alþingi.

Aðalbreytingin i þessu bændaskólafrumvarpi, frá gildandi lögum, er stytting á
verknámstíma nemenda. En í þeim lögum er gert ráð fyrir því, að nemendurnir
vinni hjá skólabúunum sumarið á milli námsvetranna. Fyrir þessa vinnu eiga þeir
að fá fæði og þjónustu yfir sumarið og seinni námsveturinn. Þessi ákvæði voru
lögfest 19M. Þá var svo háttað um verðlag fæðis og þjónustu og vinnu, að meðal-
kaup um heyvinnutímann nægði rúmlega fyrir fæðis- og þjónustukostnaði vetrar-
langt. Það var líka tilgangur laganna, að nemendur skiluðu sem næst því fullu dags-
verki og bæru úr býtum fyrir það allt að því eins og aðrir, sem vinna sambærileg
störf.

Í þau ellefu ár, sem liðin eru, frá því gildandi bændaskólalög voru samþykkt.
hafa vinnulaun hækkað miklu meira en fæði og þjónusta. Af þeirri ástæðu hafa nem-
endur verið óánægðir með það að hafa aðeins fæði og þjónustu seinni námsvetur-
inn í kaup fyrir sumarvinnuna. Ég hef ekki séð mér fært að reka skólann á þeim
grundvelli, heldur greitt þeim nemendum, sem hafa verið á Hólum um heyskapar-
tímann, meðalkaup fyrir vinnu þeirra og þeir borgað dvalarkostnað sinn á skól-
anum. Það eru hrein skipti og að mínum dómi langheppilegasta fyrirkomulagið,
enda vita ástæðulaust fyrir ríkið að arðræna nemendurna, eins og hefði orðið, ef
lögin hefðu verið framkvæmd til hlítar. Það val' heldur ekki tilgangur laganna, en
stafar af mismunandi verðhækkunum.

Ég tel, að skólabúið á Hólum hafi ekki fullt verkefni fyrir alla verknemana
yfir heyskapartímann. Úr þessu mætti bæta með því að gera allstórfellda nýrækt og
auka töðufenginn í tíu til tólf þúsund hesta. En jafnhliða vaxandi töðuframleiðslu
verður að byggja gripahús og hlöður. Nefndar umbætur mundu kosta mikið fé, ætti
að koma þeim í framkvæmd á fáum árum. En reynsla mín er sú, að erfitt sé að fá
fé til umbóta á Hólum, þó nauðsynlegar séu, og skal því til sönnunar drepið á það,
að hæstvirt fjármálaráðuneyti hefur ekki séð sér fært að leggja til í því fjárlaga-
frumvarpi, sem liggur fyrir Alþingi, að veitt yrði smáupphæð. til þess að hægt yrði
að byrja á byggingu kennarabústaðar við skólann. Það er þó hin mesta nauðsyn.

Þá vil ég benda á það, að mikið vantar til þess, að Hólar séu í sæmilegu ak-
vegasambandi að vetrinum. Það stendur í vegi fyrir mikilli mjólkurframleiðslu.

Á undanförnum árum hefur fólksekla verið mikil í sveitum og margir piltar
þVÍ átt afarerfitt með að vera frá heimilum sínum um heyvinnutímann. Þeir mundu
margir ekki sækja bændaskólana, væru þeir skyldaðir til að vera þar heilt sumar.

Og alls þessa vegna er mjög erfitt að halda uppi langri verklegri kennslu, svo
lagi sé.

Mæli ég því með samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

Kr-istján Karlsson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis.


