
Nd. 403. Frumvarp til laga
um  garðyrkjuskóla  ríkisins.

(E ftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Stofna skal garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum  i Ölfusi.

2. gr.
Rikið Ieggur skólanum  til nægilegt land til garðyrkju, svo og vermireiti 

og gróðrarskála og að rar  byggingar, og ennfrcm ur Ijúfé og kúsáböld, sem nú 
eru á Reykjum og tilheyra Reykjabúinu.

3. gr.
Garðyrkjuskólinn skal rekinn sem sjálfstæð stofnun á ábvrgð rikisins og 

ber sjá lfur kostnað við skólahaldið, eftir  þvi sem tekjur lians hrökkva, enda 
n jóti hann  alls þess arðs, er garðyrk jan  og an n ar  reks tu r  skólabúsins gefur 
af sér. Heimilt skal stofnuninni að taka lán til f ram kvæ m da sinna, eftir því 
sem nauðsyn krefur, með samþykki f já rm álaráðherra .

4. gr.
Við skólann skulu gerðar ým sar tilraunir með ræ ktun  garðjurta , bæði við 

almenn skilyrði og i gróðrarskálum .

5. gr.
í  garðyrkjuskólanum  skal fram  fa ra  bæði verkleg og l)ókleg kennsla. Verk- 

legu kennslunni skal fvrir  komið á tvennan hátt:
a) með námskeiðum að vorinu og sum rinu  3 - —1 m ánaða tima, þar  sem fram

fari tilsögn í ræ k tun  allra algengra garðávaxta,
b) með tveggja til þriggja ára  verknám i fy rir  þá, sem vilja verða fu llnum a í

garðyrkju. Kennsla þessi skal f ram  fara  bæði á köldu landi og heitu. Bók-



námið niá standa yfir allí að einu ári, og skal Jjað fara frain aðallega að 
vetriniun. Aðgang að J)ví eiga J)eir, sem stundað liafa 2 3 ára  verknáin á
þeim garðyrkjubúiun, sem landbúnaðarráðberra  löggildir til að hafa verk- 
lega garðyrkjukennslu  með hnndum. Auk garðyrkjunám skeiðanna má 
einnig hafa matreiðslunámskeið í skólanum, cinkum að ])ví er snertir notkun 
garðjurta.

6. gr.
Við garðyrkjuskólann skal skipaður forstöðum aður, og iioinun fengin að- 

stoð við kennslu og annan rekstur eftir ])örfum. Laim akjör fastra s tarfsm anna 
skulu vera í sam ræ m i við launakjör kennara ha'iidaskólanna.

7. gr.
Forstöðum aður hefir aðalum sjón með skólanum  og sér um allar fram - 

kvæm dir og kennslu. Hann hefir og á hendi allt reikningshald skólans.

8. gr.
X em endur fá i skólanum ókeyjiis húsnæði og kennslu, en uni greiðslu fyrir 

fieði fer eftir ákvæðum, sem ráðherra setur í reglugerð.

9. gr.
Landbúnaðarráðherra  hefir á hendi yfirstjórn skólans ásamt þriggja m anna 

nefnd, er hann  skipar til J)ess. Laun skólanefndar skulu ákveðin af landbúnaðar- 
ráðherra  og greidd af skólanum. L andbúnaðarráðherra  gefur og úl reglugerð 
u m  starfsemi skólans, og skal J)ar nánar ákveðið um innlökuskilyrði. náms- 
greinar, tilhögun kennslu, próf, kennslukrafta . tilraunastarfsemi. rekstur garð- 
yrkjubúsins, fyrirkom ulag námskeiða o. fl.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


