
Ed. 304. Nefndarálit [97. mál]
um frv. til I. um skógræktardag skólafólks.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á tveim fundum. Hún hefur og sent það skóg-
ræktarstjóra og fræðslumálastjóra til umsagnar. Bréf þeirra eru prentuð hér á eftir
sem fylgiskjöl. Leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er skógræktarstjóra, í samráði við hlutaðeigandi skólanefnd og
skólastjóra, að kveðja hvern þann ófatlaðan nemanda, pilt eða stúlku, sem
nýtur ókeypis kennslu í ríkisskóla, til starfa í þjónustu Skógræktar ríkisins
einn dag á ári.

Skógræktarstjóri skipuleggur starfið og sér fyrir hæfri verkstjórn og góðri
vinnuaðstöðu.

Verkefni séu jafnan valin innan skólahverfisins eða í nánd við skólastað.
2. Við 2. gr. 1. málsl. orðist svo:

Skógræktardagurinn sé á vorin, að jafnaði áður en skólar hætta störfum.
3. Við 3. gr. Í stað orðanna "og má þá" komi: Mega þá stjórnendur skóla.
4. Við 4. gr. Á eftir orðunum "er skógræktarstjóri semur" komi: í samráði við

fræðslumálastjóra.
Alþingi, 29. nóv. 1951.

Páll Zóphóníasson,
form.

Vilhjálmur Hjálmarsson, Finnbogi R. Valdimarsson.
frsm.

Sig. Óli Ólafsson. Þorst. Þorsteinsson.

Fylgiskjal I.

SKÓGRÆKT RÍKISINS
Reykjavík, 16. nóv. 1951.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis hefur sent mér til umsagnar frumvarp
þeirra Hannibals Valdimarssonar og Haralds Guðmundssonar um heimild til að ákveða
skógræktardag fyrir skólafólk.

Ég geri ekki ráð fyrir, að slík heimild og sú sem frumvarpið gerir ráð fyrir verði
almennt notuð fyrr en nægilega margir kennarar kunni nóg til gróðursetningarstarfa,
en á slíkt hefur mjög skort. Nú hefur verið reynt að bæta úr slíku með námskeiðum
fyrir kennaraefni, og verður sjálfsagt áframhald á því næstu árin. Innan nokkurra
ára munu því margir kennarar geta leiðbeint um gróðursetningu. Ef áhugi og kunn-
átta kennara reynist vel, er árin líða, má án efa hafa mikið gagn af þessu frum-
varpi, ef að lögum verður. Þessari heimild mun ekki unnt að beita, nema vilji kenn-
ara sé nægur og þeir óski, að henni verði beitt.

Þau börn, sem hverfa úr skólum fyrir skógræktardaginn, hljóta að verða undan-
þegin gróðursetningarskyldu, því að takmarkið með þessu frumvarpi er auðvitað
fyrst og fremst að kenna börnum handtök við gróðursetningu, svo að þau geti staðið
að því verki síðar, en ekki til þess að fá ódýran vinnukraft. Enda hefur þetta starf
i Noregi sýnt, að það eru uppeldisáhrifin af starfinu, sem mega sín mest. Af þeim
ástæðum má ekki leggja mikið upp úr vinnu barna í barnaskólum. Unglingaskól-
arnir geta hins vegar afkastað töluverðu verki, einkum ef unglingarnir hafa komið
að því áður i barnaskólunum.



Um 3. gr. frumvarpsins vil ég taka fram, að hún snertir ekki skóggræðsluna
og er því utan míns verkahrings. En hins vegar er ekki óeðlilegt að börnum og
unglingum sé kennt að laga til umhverfis byggð ból, og veitir sannarlega ekki af
því víðast hvar um land allt.

Að öðru leyti mun ekki ástæða til að segja fleira um þetta, en ég tel, að þetta
frumvarp geti orðið skógræktarstarfseminni í landinu til góðs, er fram líða stundir,
ef það verður að lögum.

Með virðingu.

Hákon Bjarnason.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 16. nóvember 1951.

Vegna frumvarps tillaga á þingskj. 172um skógræktardag skólafólks, sem land-
búnaðarnefnd Ed. sendi hingað til umsagnar 14. þ. m., skal tekið fram, að ég tel efni
þess og tilgang í fullu samræmi við störf skólanna og stefnu skólamanna um aukið
verklegt nám og lífrænt skólastarf.

Allmargir skólar hafa þegar tekið upp skógræktardag - eða daga - og hefur
sú nýbreytni gefizt vel. Þar eð frumvarpið gerir ráð fyrir náinni samvinnu við stjórn-
endur skólanna um þennan dag, tel ég, að vart muni þurfa að óttast, að "skógræktar-
dagur" þurfi að tefja fyrir því, að kaupstaðabörn komist til sumardvalar í sveit.

Ég leyfi mér aðeins að benda á til athugunar, hvort eigi væri rétt, m. a. til þess
að sýna eðlilega aðild fræðslumálastjórnarinnar að þessu máli, að í 4. gr. væri
þess getið, að reglugerð um skógræktardag skyldi skógræktarstjóri semja í samráði
við fræðslumálastjóra.

Ég mæli eindregið með því, að umrætt frumvarp verði að lögum.

Helgi Elíasson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis.


