
Nd. 159. Frumvarp til laga
um  náttú ru rannsókn ir.

(E ftir  2. um r. í Nd.).

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
íslenzkir rík isbo rgarar skulu hafa forgangsrétt til rannsókna á n á ttú ru  landsins.

2. gr.
R íkisstjórnin  getur veitt erlendum  fræ ðim önnum  heim ild til að stunda rann- 

sóknir hér á landi um  tiltek inn  tím a, enda hafi þeir sam starf við islenzka fræði- 
m enn og láti þeim  í té skvrslu  um  áran g u r rannsóknanna, sam kvæm t fyrirm æ lum , 
sem rik iss tjó m in  setur með reglugerð.



3. gr.
Þeir, sem rannsókn ir stunda, skulu forðast óþarfa átroðning á landi annara  

m anna, og skvlt er þeim  að greiða bæ tur fv rir  þann skaða, er þeir kunna að valda.
Nú leiðir rannsókn  í ljós verðmæti, sem áður voru ókunn, og ber þá rannsak- 

anda að tilkynna það eiganda eða um sjárm anni lands þess, þ a r sem verðm ætin eru.
Enginn m á taka ólofað í landi annars m anns neina þá ná ttú rugrip i, sem fé- 

m æ tir teljast.

II. KAFLI 
Um rannsóknaráð  ríkisins.

4. gr.
Skipa skal þriggja m anna nefnd, er nefn ist rannsóknaráð  rík isins. R íkisstjórnin  

sk ipar ráðið tif  þriggja ára í senn eftir tilnefningu þriggja stæ rstu  flokkanna á 
Alþingi.

5. gr.
H lutverk rannsóknaráðs er:

1. Að vinna að eflingu rannsókna á n á ttú ru  landsins, sam ræ m a slíkar rannsókn ir 
og safna sam an niðurstöðum  þeirra.

2. Að vera rík isstjó rn in n i til aðstoðar um  y firs tjó rn  þ e irra r rannsóknastarfserai, 
sem rík ið  heldu r uppi, og á annan  hátt, eftir því sem æ skilegt þvkir.

3. Að annast eða sjá  um  tiltek n ar rannsókn ir, eftir því, sem rík iss tjó rn in  kann 
að óska og fé er veitt til í fjárlögum  eða af ná ttú ru fræ ðide ild  m enningarsjóðs.

4. Að gæta hagsm una íslenzkra náttú ru fræ ðinga gagnvart útlendingum , sem hing- 
að kom a til rannsókna, og kom a fram  af landsins hálfu við fræðim enn annara  
þjóða að því leyti, sem við á.

6. gr.
Skylt er öllum  þeim, er stunda n á ttú ru ran n só k n ir með stv rk  ú r rík issjóði eða 

m enningarsjóði, að hafa sam vinnu við rannsóknaráð ið  og láta því i té ský rslu r um 
n iðurstöður rannsókna sinna.

7. gr.
A tvinnum álaráðherra ræ ður, að fengnum  tillögum  rannsóknaráðs, fram kvæm da- 

stjóra, sem hefir á hendi dagleg stö rf og um sjón með þeim m álum , sem undir ráðið 
falla.

8. gr.
A tv innum álaráðherra ákveður rannsóknaráðsm önnum  og fram kvæ m dastjóra 

hæfilega þóknun fy rir  störf þeirra, og greiðist hún  ú r  rik issjóði ásam t öðrum  kostn- 
aði við ráðið.

III. KAFLI 
Um atvinnudeild  háskólans.

9. gr.
Við H áskóla íslands skal s tarfa  rannsóknasto fnun  í þágu atvinnuvega lands- 

ins, og nefnist hún atv innudeild  háskólans.
A tvinnudeild sk iptist í þ r já r  sérdeildir, er nefnast fiskideild, búnaðardeild  og 

iðnaðardeild. F jölga má sérdeildum , ef v firstjó rn  sto fn u n arin n ar te lu r það nauðsvn- 
legt og fé er veitt til í fjárlögum .



10. gr.
F iskideild annast rannsókn ir í þágu fiskveiða, svo sem rann só k n ir á eðli sjávar 

og vatna, svifi og botnátu, lífi fiska, einkum  nvtjafiska, göngum þ eirra  og hátterni, 
svo og fisk iðnaðarrannsóknir.

11. gr.
Búnaðardeild annast rannsókn ir í þágu landbúnaðar, svo sem jarðvegsrann- 

sóknir hverskonar, ábu rðarrannsókn ir, p lön tu rannsókn ir og p löntusjúkdóm a, eink- 
um  nytjap lan tna, b ú fjárran n só k n ir og búfjársjúkdó ina, fó ðu rrannsókn ir og rann- 
sóknir um  kynbæ tur b ú fjá r og nv tjap lan tna.

12. gr.
Iðnaðardeild annast rannsókn ir í liágu iðnaðar, svo sem rann só k n ir hráefna, 

orkulinda og iðnaðarvarnings, m atvada- og fjö refnarannsókn ir, gerlarannsóknir, 
nám a- og jarðefnarannsókn ir.

13. gr.
A tvinnum álaráðherra hefir v firs tjó rn  atv innudeildar ineð aðstoð rannsókna- 

ráðs ríkisins.
14. gr.

R áðherra ákveður, i sam ráði við rannsóknaráð , tölu fastra  starfsm anna og 
sk ipar þá eftir því, sem fé er veitt til í fjárlögum . A sam a há tt ákveður ráðherra  
tölu annara  starfsm anna, kaup þeirra  og kjör.

15. gr.
S tarfsm enn atv innudeildar skulu launaðir ú r rík issjóði. R áðherra ákveður, að 

fengnum  tillögum  rannsóknaráðs, laun fastra  starfsm anna, unz þau verða tiltek in  i 
launalögum .

Enginn starfsm aður m á taka  aukagreiðslu fv r ir  störf sín við stofnunina.

16. gr.
í hverri sérdeild sk ipar ráðherra  deildarstjó ra  til þ riggja á ra  i senn, og stjó rna  

þeir daglegum störfum  og rekstri deilda sinna u n d ir y firs tjó rn  rannsóknaráðs.
R annsóknaráð ákveður rannsóknarefn i í sam ráði við deildarstjóra , en skylt er 

því að leita áð u r álits og tillagna B únaðarfélags íslands, F iskifélags Islands og ann- 
a ra  landssam banda atvinnugreina. Gæta skal þess, að sam ræ m a stö rf sérdeilda, eftir 
því sem fæ rt þykir.

Að öðru leyti ákveður ráðherra  með reglugerð starfstilhögun atv innudeildar, 
starfask ip tingu  og stjórn.

17. gr.
Skylt e r atvinnudeild  að taka að sér rannsókn ir fy rir  a tv in n u rek stu r e instakra 

m anna, félaga eða stofnana, eftir þvi sem við verður kom ið, gegn þóknun, sem ráð- 
h e rra  ákveður með g jaldskrá. — Þó getur ráðherra  m æ lt svo fy rir, að deildin skuli 
annast rann só k n ir endurgjaldslaust, ef ástæða þ vk ir til eða í h lu t eiga stofnanir, 
sern s tarfa  i þágu rík isins. Ó heim ilt er öðrum  rannsóknastofnunum , sem styrks 
n jó ta  ú r ríkissjóði, að taka  að sér s likar rannsóknir, nem a atvinnudeild  geti eigi 
annazt þær, enda kom i þá þóknun fv rir  sam kvæm t g jaldskrá atvinnudeildar.

18. gr.
Skylt er starfsm önnum  rík isins eða stofnana, sem starfa  með rík issty rk , að láta 

atvinnudeild  aðstoð sína í té við ran n só k n ir eða tilrau n ir, eftir því sem við getur 
á tt og ráðherra  te lu r nauðsvnlegt. Heim ilt er ráðherra  að ákveða með reglugerð þókn- 
un  fy rir  slíka aðstoð.



19. gr.
Nú verður tekin upp kennsla við H áskóla íslands í þeim  fræðigreinum , sem 

atvinnudeild  fja lla r um, og skulu þá starfsm enn deildarinnar stunda þá kennslu, 
eftir því sem henta þvk ir og ákveðið er í reglugerð háskólans. H áskólaráð getur 
ákveðið, með sam þykki ráðherra , að verklegar æ fingar háskólastúdenta í efnafræði 
og öðrum  skyldum  nám sgreinum  skuli fram  fara  í atv innudeild  u nd ir handleiðslu 
starfsm anna hennar. Eigi er skvlt að greiða starfsm önnum  atv innudeildar sérstök 
laun fv rir  stö rf í þ jónustu  háskólans sam kvæm t þessari grein.

20. gr.
T il atv innudeildar ren n u r það l'é, sem háskólanum  ber að greiða til ríkissjóðs 

sem einkaleyfisgjald fv rir  happdræ tti H áskóla íslands.

21. gr.
Með lögum þessum  eru ú r gildi num in lög nr. 97 3. inaí 1935, um rannsóknar- 

stofnun í þ a rfir  atvinnuveganna við H áskóla íslands, og lög um  breyting á þeim 
lögum, nr. 41 12. febr. 1940.

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


