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um till. til þál. um aukna kennslu i jarðvinnslu og meðferð búvéla i búnaðarskólum.

Frá fjárveitinganefnd

Nefndin leitaði álits skólastjóra búnaðarskólanna um tillöguna, og fylgja um-
sagnir þeirra sem fylgiskjöl með áliti þessu. Leggur nefndin til, að tillagan verði
afgreidd með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að kennsla sú, sem tillagan fjallar um, er þegar framkvæmd, sumpart

i búnaðarskólunum og sumpart á vegum vélasjóðs ríkisins, og í trausti þess, að
þeirri kennslu verði haldið áfram og hún aukin eftir því, sem þörf krefur og ástæður
leyfa, sér Alþingi ekki ástæðu til að gera sérstaka ályktun í málinu og tekur fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. marz 1954.

Pétur Ottesen,
form.

Lúðvik Jósefsson.
Magnús Jónsson.

Björn Björnsson,
fundaskr.

Halldór Ásgrímsson.
Hannibal Valdimarsson.

Jón Kjartansson,
frsm.

Karl Kristjánsson.
Jónas G. Rafnar.

Fylgiskjal I.
Reykjavik, 12. febr. 1954.

Hef i dag meðtekið bréf yðar varðandi tillögu til þingsályktunar um aukna
kennslu í jarðvinnslu og meðferð búvéla í búnaðarskólum.

í bréfi þessu óskið þér eftir, að ég gefi yður umsögn um málið.
Á árunum 1945 til 1947 var vöntun á mönnum, sem kunnu að fara með jarð-

ýtur og skurðgrófur. Vélasjóður ríkisins reyndi að bæta úr þessu með þvi að halda
námskeið, þar sem kennt var að vinna með skurðgröfum og jarðýtum. Þessi nám-
skeið voru haldin árlega um nokkurt skeið. Frá þvi um 1950hefur, i þeim ræktunar-
samböndum, sem ég þekki til í, verið völ á nógu mörgum hæfum mönnum til þess-
ara starfa, enda víðast hvar unnið þannig, að tveir menn hafa verið ráðnir til vinnu
með sömu vélina, annar maðurinn verið vanur vinnunni og meðferð vélarinnar,en
hinn oft óvanur og þá ráðinn fyrir lægra kaup fyrsta starfsárið. Þetta fyrtrkomu-
lag hefur reynzt mjög vel og tryggt það, að þeim mönnum, sem fengið hafa góða
þjálfun í umferðavinnu, hefur alltaf farið fjölgandi. Umferðavinnan lærist ekki á
annan hátt, svo að vel sé, því að unnið er við svo breytileg skilyrði.

t vélakennslu bænda skólanna er aðallega lögð áherzla á kennslu i meðfet:ð,
notkun og aðgerðum heimilisdráttarvéla ásamt tilheyrandi vinnuvélum. Þetta sjón-
armið hefur verið talið eðlilegt vegna þess, að mikill meiri hluti búfræðinganna
verða bændur oft fáum árum eftir að námi lýkur. Það væri þvi algerlega ástæðu-
laust að búa alla búfræðiaga sérstaklega undir störf hjá ræktunarsamböndunum.
En á það má benda í þessu sambandi, að það er miklu heppilegra fyrir ræktunar-
samböndin að ráða til sín búfræöínga heldur en aðra, vegna þess að þeir þekkja
hin almennu undirstöðuatriði jarðræktarinnar. En vélaþjálfunina verða þeir eins
og aðrir að fá að mestu leyti í starfinu sjálfu. Þar verður maður að kenna manni i
sjálfri umferðavinnunni. Þeim ræktunarsamböndum. sem eru í erfiðleikum með
að fá vana vélamenn til starfa, er því heppilegast, að mínum dómi, að koma övönum
mönnum til vinnu i öðrum ræktunarsamböndum, þar serrr-þeir geta 'fengið tæki-
færi til að vinna með vönum mönnum. Þessi aðferð mun að öllu leyti vera raun-
hæfari og gefa margfalt betri lausn á málinu heldur en staðbundin kennsla um þetta
i skólum eða á námskeiðum.

Virðingarfyllst,

Kristján Karlsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.



Fylgiskjal II.

BÆNDASKÓLINN A HVANNEYRI
Hvanneyri, 15. marz 1954.

Hef móttekið bréf háUvirtrar fjárveitinganefndar Alþingis, þar sell1 beðið er
um umsögn mína um tillögu til þingsályktunar um aukna kennslu i jarðvinnslu og
meðferð búvéla i búnaðarskólum.

Mér er ekki ljóst, hvað flutningsmenn þessarar tillögu eiga við með, þar sem
þeir leggja til, að "fullkomin" kennsla skuli vera i búnaðarskólunum í jarðvinnslu
og meðferð og viðgerðum landbúnaðarvéla. Mér er ekki kunnugt um, að flutnings-
menn hafi kynnt sér starfsemi bændaskólanna, og í greinargerð kemur það ekki
ljóst fram, í hverju þeir telja, að helzt sé áfátt þar

Í verklegu námi við bændaskólana kennum við alla þá þætti, sem fram koma
i tillögunni. En hvenær er hægt að segja um kennslu, að hún sé fullkomin? Við
kennum í þessum greinum undirstöðu, sem aðallega er miðuð við þarfir bóndans.
Við teljum það ekki í okkar verkahring að gera nemendur okkar fyrst og fremst að
vélaviðgerðarmönnum. Sennilega hafa flutningsmenn enga hugmynd um það, að
verkfæranefnd ríkisins og síðar vélanefnd ríkisins hafa haldið uppi sérstökum
námskeiðum fyrir þá menn, er vilja undirbúa sig undir það að verða starfsmenn
ræktunarsambanda. Með þeirri aðstöðu, sem nú er, getum við ekki tekið að okkur
slík námskeið á Hvanneyri.

Ég lít svo á, að hlutverk bændaskólanna sé fyrst og fremst það að búa nemendur
undir stöðu bóndans. Það gerum við eftir beztu getu, en um fullkomleika í þeim
efnum er að sjálfsögðu ekki að ræða. Flestar breytingar til bóta kosta verulegt
fjárframlag. Væri mér kært að fá tækifæri til þess að ræða það mál við fjárveit-
Inganefnd. ekki einhliða með tilliti til kennslu á dráttarvélar, heldur verknámið
allt. Óski fjárveitinganefnd eftir sérstökum tillögum um verklega námið, skal ég
með ánægju láta þær i té.

Virðingarfyllst,

Guðm. Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.
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