
Nd. 104. Nefndarálit
um frv. til 1. um rannsóknir og tilraunir í þágu landbúnaðarins.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 4. gr. 3. málsgrein orðist svo:

í tilraunaráði vegna búfjárræ ktar séu þessir menn: Forstöðum aður fóðr- 
unartilrauna og forstöðumaður búfjársjúkdóm atilrauna við rannsóknarstofnun 
í þágu atvinnuveganna við Háskóla íslands, tveir menn skipaðir af stjórn Bún- 
aðarfélags íslands, enda séu þeir báðir sérfræðingar í búfjárræ kt, og annar for- 
stöðumaður búfjárræ ktartilrauna á bændaskólunum.

2. Við 10. gr. Niðurlag greinarinnar orðist þannig: Við stofnunina skulu fram- 
vegis starfa sérfræðingar í þessum fræðigreinum, og skipar ráðherra i stöðurnar, 
að fengnum tillögum viðkomandi tilraunaráðs, eftir þvi sem fé er veitt til þess 
í fjárlögum.

3. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Tilraunastöðvarnar á Akureyri og Sámsstöðum skulu vera starfræ ktar sem 

aðaltilraunastöðvar í jarðrækt. Landbúnaðarráðherra skal gera samninga við 
eigendur stöðvanna, er tryggi það, að þær hagi starfi sínu eftir fyrirmælum
tilraunaráðs, og að engar þær kvaðir verði á þær lagðar, er hamli, að tilrauna-
starfið nái þeim tilgangi, sem til er ætlazt.

Þegar fært þvkir af fjárhagslegum ástæðum, skulu til viðbótar stofnsettar 
tvær aðrar tilraunastöðvar, önnur á Vesturlandi, hin á Austurlandi.

4. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Landbúnaðarráðherra skal, ef tilraunaráð mælir með þvi, löggilda fræ og 

útsæði af ákveðnum afbrigðum ræ ktunarjurta, þannig að óheimilt sé að verzla 
með fræ og útsæði af öðrum afbrigðum þeirra tegunda. Þó skal þetta því aðeins 
gert, að nægilegt fræ og útsæði af viðkomandi afbrigðum sé fáanlegt, að dómi 
Búnaðarfélags Islands.

5. Við 18. gr. Greinin falli burt.
6. Við 27. gr., sem verður 26. gr. Greinin orðist svo:

Rikissjóður kostar þær rannsóknir og tilraunir, sein lög þessi ákveða, og 
koma þær til framkvæmda jafnóðum og fé er veitt til þess i fjárlögum. Fjárfram - 
lög skulu ákveðin i tvennu lagi, til landbúnaðardeildar rannsóknarstofnunar 
háskólans annarsvegar, en annarar tilraunastarfsem i, sein ríkissjóður kostar. 
hinsvegar.
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