
Sþ. 413. Tillaga til þingsályktunar
um  skipun nefndar til þess að gera tillögur um tilraunastarfsem i landbúnaðarins.

Flm.: Steingr. Steinþórsson, Pétur Ottesen, Bjarni Ásgeirsson,
Jón  Pálmason, Emil Jónsson.

Sameinað Alþingi á lyk tar að fela landbúnaðarráðherra  að skipa 5 m anna nefnd 
til þess að gera tillögur um tilraunastarfsem i í þarfir  landbúnaðarins, og skal nefndin 
leggja tillögur sínar fvr ir  rikisstjórnina að starfinu loknu.



Tveir nefndarnienn skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu landbúnaðarnefnda 
Alþingis, tveir eftir tillögum Búnaðarfélags Islands, en hinn fiinmta skipar ráðherra 
án tilnefningar, og er hann  form aður nefndarinnar.

Kostnað af störfurn nefndarinnar skal greiða úr rikissjóði.

G r e i n a r g e r ð ,
Það er almennt v iðurkennt meðal allra menningarþjóða, er landbúnað stunda, 

að búskapur með oútímasniði verði ekki s tundaður svo i lagi sé öðruvísi en víðtæk 
lilraunastarfsemi eigi sér stað jöfnum  höndum  að því er ja rð ræ k t og búfjá rræ kt 
snertir. Ef ti lraunastarfsemi er rekin á rétlan hátt, getur hún  verið bændastétt lands- 
ins til stórmikils gagns. T ilraunastarfsem in getur orðið þarfasti þjónn bændanna. 
Vel s tarfræktar t i lraunir  geta orðið bændum inikill s tuðningur í erfiðri baráttu  þeirra 
við óþjál og hverful náttúruöfl. Enda er þetta viðhorf almennt v iðurkennt í nágranna- 
Iöndum vorum. Þa*r þjóðir verja árlega stórfé í tilraunaskyni og telja, að sizt megi 
til þess spara. Þ a r  er talið, að það fé komi af tur  í auknum  afrakstri  af búum  bænda.

Hið sama sjónarmið hefir að vísu að nokkru leyti verið v iðurkennt hér h já  oss, 
en þó mun sú viðurkenning vera meiri í orði en á borði. Siðan um aldamót hefir nokk- 
ur tilraunastarfsemi átt sér stað, aðallega á vegum Ræktunarfélags Norðurlands og 
Búnaðarfélags íslands. Nú eru starfandi tvær aðaltilraunastöðvar, önnur á Akureyri 
— stöð Ræktunarfél. Norðurlands — en hin á Sámsstöðum i Fljótshlíð — stöð Bún- 
aðarfélags Islands. — Auk þess s tarfræ kir  Búnaðarsam band A usturlands smátil- 
raunastöð á Eiðum. Dálitlar garðyrk ju ti lraun ir  eru á Laugarvatni. Allar þessar stöðv- 
a r  s tarfa eingöngu að tilraunum, er snerta jarðrækt. B úfjárræ kta rtilraun ir  hafa vart 
verið gerðar, og það litla, sem að þeim hefir verið unnið, þá hafa þær t i lraun ir  verið 
fram kvæm dar á einstökum ba\jum hingað og þangað, án þess að no k k ra r  fastar 
stöðvar hafi verið til.

Láta m un nærri, að varið hafi verið til t i lraunastarfsem i siðustu ár in  nálægt 28 
þús. k rónum  árlega. Þetta er mjög lítil fjárhæð, þegar þess er gætt, hversu mikið fé 
ríkið veitir landbúnaðinum  árlega til ýmissa framkvæmda. Þarf  því að taka það mjög 
til athugunar, hvort ekki eigi að verja nokkru  meira af því, sem til landbúnaðarins 
rennur ú r  rikissjóði árlega til ým iskonar tilraunastarfsemi, cn gert hefir vcrið. Auk 
þess að litlu fé hefir verið varið til t i lrauna hér á landi er þó annað i þessu sambandi 
ef til vill enn verra, en það er, að allt heildarkerfi van tar  í tilraunastarfsem i okkar. 
Einmitt þess vegna er nauðsvnlegt að taka þessi mál til nákvæ m rar rannsóknar.  Það 
þarf að samræma þá tilraunastarfsemi, sem nú er til, og athuga jafnfram t, hvaða 
möguleikar séu til þess að auka hana án þess að þurfa  að kosta til þess miklu fé.

Eins og áður er fram tekið, eru nú aðallega s tarfræ ktar jarð ræ k ta r t i l raun ir  á 
tveimur stöðum, Akureyri og Sámsstöðum. Verkefni m illiþinganefndarinnar verður 
því fyrst og fremst að athuga þá tilraunastarfsemi og gera tillögur til breytinga, eftir 
því sem þurfa þvkir. Búin á báðum bændaskólunum eru nú rekin af rikinu. Taka þarf 
til athugunar, að hve miklu levti bú þessi skuli tekin til t i lraunastarfsem i. Þá má og 
á það benda, að landbúnaðardeild atvinnudeildar háskólans verður hið bráðasta að 
fá bújörð og bú til umráða i grennd við Reykjavik, þar sem gera megi ým iskonar til- 
raunir, i sambandi við störf deildarinnar. Mundi eitt af verkefnum nefndarinnar að 
athuga, hvaða staður væri bezt til s líkra t i írauna fallinn. í þessu samhandi má og 
benda á jarðvegsrannsóknir Jakobs H. Líndals bónda á Lækjamóti, sem erlendir 
fræðimenn hafa veitt athygli nú síðustu árin. Þarf  að sam ræm a jarðvegsrannsóknir 
hans við aðra ti lraunastarfsemi landsins. Þá þarf og að taka til a thugunar, hvort 
ekki eigi að hefja dreifðar ja rð ræ kta r tilraun ir  að nýju á svipaðan hátt  og starfrækt- 
a r  voru um eitt skeið með góðum árangri, en jiessi tilraunastarfsem i hefir nú legið 
niðri um hríð.

Hér hefir lauslega verið drepið á nokkra  þætti þessa máls og hvaða verkefni 
nefndinni sé einkum adlað að taka til úrlausnar. Nefndin m un svo að sjálfsögðu 
athuga, á hvern hátt t i lraunastarfsem in verði tengd við atvinnudeild háskólans, sem 
samkvæmt tilgangi sínum á að verða miðstöð s l íkrar starfsemi í landinu.


