
5. Frum varp

til laga nm rannsóknir i þarfir atvinnuveganna.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Rikissljórninni er beimilt að setja á stofn rannsóknar- og tilrauna- 

stofu i þarfir atvinnuveganna, eftir þvi sem nánara er ákveðið i lögum þessum.

2. gr.
Stofan skal starfa á svo fullkominn vísindalegan hátt sem auðið er og 

skal verkefni hennar vera:



1. að reyna að finna orsakir þeirra sjúkdóma, sem mestn tjóni valda á bú- 
fje landsmanna, svo sem bráðapestar, Iungnaormaveiki, Hvanneyrarveiki, 
fjöruskjögurs o. fl., og reyna að finna aðferðir til að lækna þessa sjúk- 
dóma og afsfýra þeim.

2. rannsókn fóðurefna' og fjörvirannsóknir (vitamina) i lýsi og öðrum fóðnr- 
vörum og matvælum.

3. rannsókn verkunarskemda i kjöti, fiski og öðrnm land- og sjávarafurðum.
4. rannsókn þaragróðurs og jurta með tilliti tii fóðurgildis, sem og jurfa- 

sjúkdóma. v
5. aðrar rannsóknir, sem atvinnumálaráðuneytið, stjórn BúnaðarQelags íslands 

stjórn Fiskifjelags Islands óska, enda skal allri starfsemi sfofnunarinnar 
haga með ráði siðarnefndra tveggja stofnana.

3. gr.
Dýralæknnm, sem eru í þjónustu rikisins, starfsmðnnnm BúnaðarQe- 

lags íslands og Fiskifjelagsins og skólastjórum og kennurum búnaðarskólanna, 
skal skylt að láfa stofunni aðstoð sína í tje hverjum á sfnu sviði, eflir þvf 
sem forstöðumaður stofunnar og atvinnumálaráðberra telja nauðsynlegt, gegn 
þeirri þóknun, sem ákveðin er i lögum eða i reglugjörð, sem atvinnumála- 
ráðherra getur sett um þelta efni.

Sömuleiðis skal efnarannsóknastofu rikisins og rannsóknarstofu há- 
skólans skylt að inna af hendi fyrir stofuna þau störf, sem þessar stofnanir 
bafa tæki til ea hún ekki, en annars kveður atvinnumálaráðherra á i samráði 
við læknadeild háskólans, hversu sambandi þessara stofnana allra megi koma 
haganlegast fyrir.

4. gr.
Forstöðumaðnr stofunnar getur falið dýralæknum og skólastjórum 

búnaðarskólanna með samningi að gera tilraunir á búfje með þvi markmiði, sem 
stofan starfar að og ennfremur getur stofan lálið fram fara tilraunir á peningi 
búa, sem rekin eru fyrir reikning ríkissjóðs.

5. gr.
Rikisstjórnin ræður stofunni forstöðumann, sem hafi nægilega visinda- 

lega mentun til slarfans og fær honum nægilega aðstoð.
Stofan skal búin þeim áhöldum og henni fengíð það búsnæði, sem 

þarf til þess að hún geti rækt start sitt með sem bestum árangrL

6w gr.
Allur kostnaður við stofnun og rekstur stofunnar skal greiddur úr 

ríkissjóði og skal i fjárlögum ákveða laun starfsmanna og nægilegt fje tilann- 
ars rekstrarkostnaðar.

7. gr.
Greitt skal fyrir störf, er stofan innir af bendi fyrir einstaka menn og 

atvinnufyrirtæki, samkv. gjaldskrá, sem forstöðumaður setur með samþykki 
atvinnumálaráðberra.



A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p þ e t t a .

A tvinnnvegir allra landa færast stöðngt i það  horf, að þeir byggja rekst- 
nrinn á v isindalegnm  grnndvelli. Vjer böfum  og len g i fu rd ið  til þess, að ekki 
væri til stofnun i landinu , sem  að nokkru leyti gæti fylt það anða sk a ið  sem  
hjer er nm  visindalega stofnun, sem  atvinnnvegirnir gætn sn n ið  sjer til i ým sum  
efnum , sem  varðar rekslnr og afkom n þeirra á m argan veg. L andhúnaðurinn  
liðnr stórkostlega nndir þvf tjóni, sem  hann verður árlega fyrir af völdnm  sjúk- 
dóm a í peningi og skem du fóðri. Og fiskafurðir gætn án efa orðið  margfalt verð- 
m eiri, ef fu llkom in  rannsókn  ætli sjer stað nm  m eðferð þeirra. Þetta frnm varp  
er fram kom ið til að  ráða nokkra hót á þessn  tvennn.

S ta ifssv ið  stofnunarinnar er m arkað i 2. gr. i höfuðatriðnm  og það jafn- 
fram t lagt til að lögfest sje náin  sam vinna á m illi hennar og þeirra tveggja stofn- 
ana, sem  aðallega eru i fyrirsvari fyrir hvern höfuðatvinnuveganna.

í  3. gr. er ákveðið  að skylda þá starfsm enn, er þar greinir til starfa fyr- 
ir stofnunina tit þess að hún eigi aldrei nndir bögg að sækja um  aðstoð þeirra. 
Um  efnarannsóknarstofu rik isins ern rngin  lagaákvæ ði til er ákveða starf benn- 
ar og virðist því rjelt að setja hana i sam band við hina nýju stofnnn eftir því 
sem  v ið  á, en nm  rannsóknarstofu hásk ólan s verður að sem ja við  háskólann  
sjálfan eða læ knadeild  hans.

Að öðrn leyti þykir ekki þörf á að ræða nm innihald lrumvarpsins, þvi 
að ákvæði 4. gr. eru i ranninni sjálfsögð en innihald annara greina auðsæ.


