
Nd. 241. Frumvarp til laga
um stofnun tilraunabúa.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson.
1. gr.

R ikisstjórninni er heimilt a8 stofna fjögur tilraunabú, eitt í hverjum  landsfjórð- 
ungi, þegar ástæður leyfa.

2. gr.
Tilgangurinn með stofnun tilraunabúanna er, að þau afli visindalegrar og verk- 

legrar þekkingar á þeim málum, er landbúnaðinn varða. Skulu þau láta bændum 
landsins í té nýjungar og aðrar upplýsingar, sem sýnt þykir, að bændum geti orðið 
gagnlegar i störfum  þeirra.



3. gr.
Aðalverkefni tilraunabúanna eru þessi:

A. T ilraunir með jarðargróða.
1. Að rannsaka gæði fóðurjurta  með tilliti til uppskerum agns og fóðurgildis.
2. Að fram  fari tilraun ir á ræ ktun garðávaxta, svo sem jarðepla, hinna ýmsu 

tegunda rófna og káltegunda o. s. frv., með sérstöku tilliti til þess, hvort garð- 
ávextina á að nota til manneldis, iðnaðar eða til fóðrunar búpenings.

3. Að gera tilraunir með ræ ktun og val grænfóðurs.
Við ofannefndar tilraunir skal áherzla á það lögð, að jarðargróðurinn sé harð-

ger og hafi mikið m ótstöðuafl gegn sjúkdómum.
B. T ilraunir með kynbæ tur alidýra.

1. Kynbætur nautgripa í þeim höfuðtilgangi að auka nythæð kúnna og fitu mjólk- 
urinnar.

2. Kynbætur sauðf já r með það sem aðalmarkmið að bæta byggingu þess og holda- 
far með tilliti til sölu kjötsins á innlendum og erlendum m arkaði.

3. Ræktun alifugla, sérstaklega hænsna, einkanlega með tilliti til aukins eggja- 
fjölda og þyngdar eggjanna.

Þess skal vandlega gætt við kynbæ turnar, að heilbrigði dýranna sé haldið í góðu 
horfi.

Tilraunabúin skulu ásam t bændaskólunum einnig veita bændum leiðbeiningar 
um ræ ktun og meðferð annara alidýra.

4. gr.
Auk þeirra viðfangsefna, sem að ofan getur, skulu tilraunabúin gera fóðurtil- 

raunir með hinar ýmsu tegundir fóðurefna, heytegundir og kjarnfóður, vetrarbeit 
sauðfjár í sambandi við kjarnfóðurgjöf og sum arbeit m jólkurkúa á ræktuðu og ó- 
ræktuðu landi.

Einnig skal rannsaka, á hvern hátt hagkvæmast er og bezt að verka og geyma 
fóðurjurtir með tilliti til notagildis.

Sömuleiðis fari athugun fram  á geymslu grænmetis.
5. gr. •

T ilraunabúin skulu gera jarðvegsrannsóknir, eftir því sem ástæður leyfa, og 
gangast fyrir því, að jarðvegssýnishorn séu tekin sem víðast og á sem skipulegast- 
an hátt.

6. gr.
T ilraunir þær og rannsóknir, er gerðar eru á tilraunabúunum  eða að tilhlutun 

þeirra, skulu unnar i sem nánastri samvinnu við rannsóknarstofu landbúnaðarins 
við háskólann, eftir þvi sem við getur átt og við verður komið.

7. gr.
T ilraunabúin skulu .stunda refaeldi að svo m iklu leyti, sem ástæða þykir til. En 

jafnfram t er ríkisstjórninni heimilt að styrkja eitt eða fleiri refabú til að hafa sér- 
staklega kyngóð og falleg dýr til undaneldis.

Skylt er búum þessum að selja ung lífdýr (yrðlinga) þeim, er þess óska, eftir 
því sem forstöðumenn búanna telja fært. Semji aðiljum ekki um verð dýranna, skulu 
þau metin af refaræ ktarráðunaut Búnaðarfélags íslands, og er aðiljum  skylt að hlíta 
því mati.

8. gr.
Tilraunabúin skal reisa á þeim stað innan hvers landsfjórðungs, er talinn er 

hentugastur fy rir þau störf, er þeini er ætlað að inna af höndum  í þágu héraðanna. 
Ef hentugt jarðnæði skortir fy rir tilraunabú, er rík isstjórninni heimilt að kaupa jörð 
fyrir búið á kostnað ríkissjóðs.



9. gr.
Nú telst heppilegra, að tilraunabúin skipti með sér verkum að meira eða minna 

leyti við lausn verkefna þeirra, er lög þessi greina, og er þá landbúnaðarráðherra, að 
fengnum tillögum forstöðum anna búanna og Búnaðarfélags íslands, heimilt að skipta 
verkum með þeim á þann hátt, er hann telur bezt henta.

10. gr.Heimilt er ríkisstjórninni, að fengnum tillöguin Búnaðarfélags Islands, að styrkja 
eitt fyrirm yndarbú í hverjum  landsfjórðungi til að leiðbeina bændum um val vissra 
húsdýrategunda og fóðrun þeirra, þar sem sýnt þykir, að tilraunabúið vegna mis- 
munandi skilyrða og staðhátta héraðsins getur ekki gefið fullnægjandi leiðbeiningar 
um sum ar greinir húsdýraræ ktarinnar.

11. gr.
Nemendur bændaskólanna skulu eiga kost á þvi að vorinu og sum rinu að vinna 

að sem fjölbreyttustum  búnaðarstörfum  á tilraunabúunum , eftir því sem verkefni á 
búunum  leyfa. Kennslu nemendanna annast kennarar bændaskólanna eða þeir, er 
landbúnaðarráðherra ræ ður til þess.

12. gr.
Forstöðum enn tilraunabúanna skulu halda nákvæm ar skýrslur um alla starf- 

semi búanna og þann árangur, er af störfum  þeirra hefir fengizt.
13. gr.

R ikissjóður leggur fram  stofnfé tilraunabúanna og árlegt rekstrarfé þeirra, að 
þvi leyti sem árlegar tek ju r búanna hrökkva ekki fy rir gjöldum.

14. gr.
Landbúnaðarráðherra hefir á hendi yfirstjó rn  tilraunabúanna. Hann ræður for- 

stöðumenn fyrir búin og ákveður laun þeirra, unz þau verða ákveðin í launalögum.
15. gr.

E ftirlit með starfi tilraunabúanna getur landbúnaðarráðherra falið Búnaðarfé- 
Iagi íslands, ef um semur.

16. gr.
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara
17. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Hér á landi hefir til þessa ekki verið rekin sú tilraunastarfsem i, sem frum varp 

þetta fjallar um, nema að mjög litlu leyti. I öllum m enningarlöndum  erlendis hafa 
tilraunabú og tilraunir verið reknar lengi. Hefir starf tilraunabúanna m iklu og góðu 
til vegar komið.

T ilraunabúin hafa erlendis ýmist verið rekin sem einkafyrirtæki eða af því opin- 
bera. F rá síðustu aldamótum hefir starf þessara tilraunastofnana aukizt stórkost- 
lega; sérstaklega eftir að lögmál arfgengisfræðinnar var uppgötvað, fékk tilrauna- 
starfsem in byr undir báða vængi.

T ilraunastarfið hefir beinzt bæði að kynbótum  húsdýranna og ræ ktun jarðar- 
gróðans. Kynbætur húsdýranna hafa fært bændum víða um heim stórkostlegan 
ávinning.



Stutthyrnda nautgripakynið enska er talið eitthvert hið bezta holdakyn uin heim. 
Bræðurnir Calling hófu kynbótastarf sitt i kringum  1770. Með mikilli skyldleika- 
rækt skópu þeir stutthyrnda kynið, sem nú er aðalholdakyn Englendinga og hefir 
langsamlega mesta þýðingu fy rir kjötfram leiðslu þeirra. Um % nautgripa Englend- 
inga eru af þessu kyni. Af þessum stofni hafa menn í mörgum löndum Evrópu og 
einnig i Ameriku fengið dýr til kynbóta. Á rangurinn er viðast talinn mjög góður.

Eins og m iklar fram farir hafa orðið með kynbótum  í nautgriparæktinni, þannig 
hefir það og líka verið í sauðfjárræktinni. Skal í því sambandi bent á Leicester- 
sauðféð enska. Það hefir nú eins mikla þýðingu fyrir Bretland, hvað sauðfjárrækt- 
ina snertir, og stutthyrnda kynið fy rir nautgriparæ ktina þar i landi. Hinn kunni 
enski kynbótafræðim aður Bakewell ræktaði þetta sauðfjárkyn.

Hér hefir nú verið bent á þessar tvær húsdýrategundir i Englandi, og nokkuð 
svipað má segja um aðrar tegundir húsdýranna og ræ ktun þeirra víðsvegar um lönd, 
þar sem hún hefir verið stunduð af alúð, þekking og kostgæfni.

Með fjöldaúrvali er einnig hægt að bæta bústofninn nokkuð, þó vafalaust náist 
ekki eins góður árangur og með skyldleikaræktinni, en með fjöldaúrvali er hægt að 
fá kynhreinan stofn. Með fjöldaúrvali er hægt að fá fljótlega nokkurn jákvæðan 
árangur, en með skyldleikarækt er ekki hægt að búast við neinum verulegum ár- 
angri lengi vel fyrst í stað. Dýr þau, er notuð eru til tilraunanna, má gera ráð fyrir, 
að gefi lítinn arð. Og þannig er því varið, eða má búast við með tilraunastarfið  yfir- 
leitt fyrst í stað. Það er ekki hægt að búast strax við miklum árangri, og hlý tur að 
kosta talsvert fé og fvrirhöfn, og það mikið, að ekki er á færi einstaklinga þeirra, 
er við búskap fást hér hjá okkur íslendingum, að gera slíkt af eigin rammleik. Ef 
þetta verk á að vinna, verður það opinbera að létta undir með það starf. Búfé vort 
er lítið kynbætt. En þess auðveldara á að vera að geta bætt það nokkuð frá  því, sem 
er, með kynbótum. Nautgripir vorir eru langvíðast vel h raustir og gera eftir ástæðum 
gott gagn. Með kynbótum  virðist sem hægt væri að fá góðan stofn ú t af íslenzku 
kúnum. Það má t. d. á það benda, að meðalnythæð norskra kúa er um 2800 kg., en hjá 
betri kynjunum  3200 kg. Hér á landi er m eðalársnytin talin 2600 kg., en dæmi til þess, 
að kýr hafi komizt hér upp í 5200 kg. ársnyt.

Það er nú engum efa bundið, að mikið hyggilegra er að byrja  með því að bæta 
sitt eigið gripakyn en að íly tja  hingað dýr frá útlöndum. Þeim innflutningi fylgir 
ætíð mikil áhætta um, að griþirnir beri sýki með sér til landsins, og oft vill það fara 
svo, að húsdýr frá útlöndum  þola illa hin breyttu lífsskilyrði og þrífast illa af þeim 
sökum og veikjast oft (nautgripir t. d. af berklum ).

Eins og ræ ktun alidýranna hefir haft mikla hagsmunalega þýðingu fy rir þjóð- 
irnar, er hennar hafa notið, þannig hefir það og líka reynzt með ræ ktun jarðar- 
gróðans. T. d. fyrir um 150 árum  var sykur í svkurrófum  6—7%, en nú er prósentu- 
tala sykursins í þeim komin í 18—20%, auk þess sem uppskeran er að vöxtum miklu 
meiri en áður var.

Svíar telja, að þeir fái allan árlegan kostnað, sem þeir hafa nú af tilraunastarfi 
sínu við kynbætur alidýra og tilraunir í jarðargróða, uppborinn af fram förum  í 
hveitiræktinni einni saman, sem fengizt hefir í gegnum tilraunastarfsem ina í hveiti- 
rækt. Svo miklu m unar á verðmæti þvi, sem þessar bættu hveititegundir gefa, miðað 
við það, sem áður var. Allur sá mikli árangur, sem Svíar hafa haft með tilraunum  
með annan jarðargróða en hveiti og með ræktun húsdýra, er hreinn gróði, og nemur 
það árlega stórköstlegum fjárm unum .

Það verður ekki um það deilt, að tilraunastarfsem i í þessu landi er í bernsku. 
Urn flest þau atriði, er mestu varða við sveitabúskap vorn, bæði i ræ ktun jarðar- 
gróða og alidýrarækt, getur tæpast talizt, að nokkur veruleg tilraunastarfsem i hafi 
farið fram.

Ef verulegur árangur á að verða af tilraunastarfsem inni, h lý tur hún að taka 
langan tíma og kosta allmikla fjárm uni. En hingað til hefir litlu verið kostað til til- 
rauna. Verða þeir því, er að þessum störfum  hafa unnið, ekki sakaðir um það, þó



enn hafi ekki orðið meiri árangur af tilraunastarfsem inni, þar sem hún hefir staðið 
skamma stund og litlu fé verið til hennar varið.

En vér íslendingar höfum þó sízt m inni þörf fyrir en stéttarbræ ður vorir er- 
lendis, að alidýr vor og jarðargróður gefi meiri arð en nú tiðkast, sé þess nokkur 
kostur.

Auðvitað verða ekki þessi verk unuin án þess að það kosti talsvert fé, og það 
verður að koma af hálfu þess opinbera, ef nokkurn tím a á að koma til verulegra 
framkvæmda í þessum efnum.

E ftir frumv. er ætlazt til, að þetta séu aðeins heimildarlög fy rir rikisstjórnina 
að framkvæma, þegar henni virðist hagur rikissjóðs leyfa og aðrar ástæður. Þar 
sem fjárhagur ríkisins er nú erfiður, þótti ekki fæ rt að hafa þetta öðruvísi.

Ekki virðist ástæða að fjölyrða um hinar einstöku greinar frum varpsins. Mun 
verða gerð nánari grein fy rir m álinu við flutning þess i deildinni.


