
Nd. 30. Frumvarp til laga
iim garðyrkjuskóla ríkisins.

Flm.: Sigurður Einarsson.

1. gr.
Stofna skal garðvrkjuskóla ríkisins að Revkjum  í Ölfusi, eða þeim öðrum 

jarðhitastað, er jafnlientugur kynni að þykja.



2. gr.
Ríkið leggur skólamun til nægilegt land, einnig jarðhita  til upphitunar á 

húsuni, gróðrarskálum  og vermireitum, svo og nægilegar Ijyggingar og gróðrar- 
skála, áhóld og annað það, er þarf  til rekstra r  skólans.

3. gr.
Garðvrkjuskólinn skal rekinn á kostnað ríkisins, enda f:er það þær tekjur, 

sem garðyrkjan eða annar  rekstur kann að gefa af sér.

4. gr.
í  garðyrkjuskólanum  skal fara  f ram  hæði verkleg og hókleg kennsla i garð- 

yrkju, og skólanum ætlað að útskrifa fullmenntaða garðyrkjum enn, samhæri- 
lega við það, sem tíðkast í garðyrkjuskólum  á Xorðurlöndum. Þó skal saman- 
lagður námstím i við hóklegt og verklegt nám  fyrst um sinn ekki vera lengri en 
þ r jú  ár. Að öðru leyti skal ákveða námstím a, námsgreinar, tilhögun kennslu 
og prófa með reglugerð.

5. gr.
Við garðyrkjuskólann skal skipaður forstiiðumaður, og lionum fengin að- 

stoð við kennslu og annan rekstur eftir þörfum. I.aunakjör fastra starfsm anna 
skulu vera í sam ræm i við launakjör kennara Ijíendaskólanna.

6. gr.
Forstöðum aður liefir aðalumsjón með skólanmn og sér um allar fram- 

kvæm dir og kennslu. Hann liefir og á liendi allt reikningshald sk('dans.

7. gr.
Xemendur fá í skólanum ókeypis húsnæði og kennslu, en um greiðslu fyrir 

fæði fer  eftir ávæðum, sem ráðherra  setur í reglugerð.

8. gr.
Landbúnaðarráðuneytið  hefir á hendi yfirstjórn garðyrkjuskólans og gef- 

u r  ú t  reglugerð um  hann.

9. gr.
Kostnaður við stofnun garðyrkjuskólans sam kvæm t lögum þessum greiðist 

ú r  rikissjóði.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

F rum vörp  um garðyrkjuskóla ríkisins lágu fyrir  síðasta þingi, og voru í 
um ræ ðum  um  þau færð nógsamleg rök fyrir  þörfinni á því að efla kunnáttu  
m anna í garðyrkju  og notkun garðávaxta. E r  og kunnátta  í garðyrkju  ekki ó-



merkilegur liður í þeirri viðleitni þ jóðariunar að verða sjálfri sér nóg um fram- 
leiðslu hvers þess, sem hægt er að afla í landinu.

Frum vörp  þau hæði, er lágu fyrir  síðasta þingi, á ttu  um  það sam m erkt, að 
með þeim var ekki fyrirhugað að útskrifa  fullfæra garðyrkjum enn, þar sem 
námstím i var aðeins ákveðinn eitt ár, heldur menn, sem fengið hefðu nokkra 
fræðslu og æfingu í garðyrkjustörf  11111 unifrani almenning. Vafalaust liefði 
slíkur skóli gert nokkurt gagn og orðið til þess að kom a i veg fyrir  ýms mistök í 
vaxandi viðleitni almennings til þess að auka garðrækt sína. En  alveg virðist 
ástæðulaust að taka ekki skrefið lil fulls. Slíkur skóli, sem um  var ræ tt  i fyrra, 
m undi ekki verða neitt ódýrari í stofnun né rekstri en fullkominn garðyrkju- 
skóli, sem ætlað væri að útskrifa  fullfæra garðyrkjumemi. H ann m undi þurfa  
jafnm enntaða starfsm enn í sinni grein, ef að haldi ætti að koma, og þurfa  niiög 
hin sömu áhöld og aðstöðu. Að því er og að gæta, að sjálfsagt virðist að stefna 
að því, að garðyrkja ým iskonar verði jafnlífvænleg starfsgrein og hver önnur 
tegund íslenzks landbúnaðar, en til þess að svo megi verða þarf  fyrst og frem st 
fullfæra nienn, sem hlotið liafi nægilega m enntun  í þessari grein. Því ætti skóli 
eins og sá, sem frv. þetta fer f ra m  á að stofnaður verði, að geta orðið trygg- 
ing fyrir.


