
Ed. 310. Nefndarálit
nm frv. til laga nm bændaskóla.

, Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefir rætt þetta frv. á allmörgnm fnndnm, og meðal annars 

fengið á fund sinn til ráðuneytis tvo fyrv. búnaðarskólastjóra, Metúsalem Stef- 
ánsson og Pál Zóphoníasson, auk þess sem fengið hefir verið álit stjórnar Bún- 
aðarfélags Islands nm málið; er það prentað hér á eftir sem fylgiskjal.

Breytingar þær, sem i frv. felast á núverandi löggjöf, ank þess sem sam- 
einnð eru í eitt tvenn lög nm bændaskólana, eru aðallega þessar:

1. að lögboðið er að starfrækja nnglingadeild við skólana, i stað þess að nú 
er það aðeins heimilað.

2. að lögboðinn er rikisrekstnr á búnnnm á skólajörðnnnm, í stað þess að nú 
er bann aðeins heimilaðnr.

3. að gert er ráð fyrir, að gerðar séu hagnýtar tilraunir í jarðrækt og búfjár- 
rækt á skólabúunum.

4. að heimilað er að koma upp nýbýlum á skólajörðunum handa kennnrnm, 
ef fært þykir.

Nefndin lftnr svo á, að breytingar þessar sén ekki þannig vaxnar, að 
bein aðkallandi þörf sé á að breyta lógunum þeirra vegua.

Tvær siðastnefndn breytingarnar virðast þó vera eindregið til bóta, en 
nokknð mun það álitamál, að hve miklu leyti unnt er að koma þvi i fram- 
kvæmd, er þær ræða um.

Nefndin telur það mjög orka tvimælis, hvort nanðsynlegt sé að hafa 
nndirbúningsdeild við bændaskólana. Að sjálfsögðn er nauðsynlegt, að búfræði- 
nemar hafi aflað sér ákveðinnar almennrar fræðslu til þess að þeir hafi búfræði- 
námsins full not, en fæstnm þeirra mnndi valda mikilla örðngleika að hafa aflað 
sér hennar áðnr en þeir fara i bændaskólana, allra sizt nú orðið, er héraðsskólar 
risa upp viðsvegar.

Nefndin leggur þvi til, að i reglngerð sén sett skilyrði nm þekking fyrir 
npptöku i skólana. Hinsvegar sé aðeins heimilað að starfrækja undirbúningsdeild, 
ef það telst nanðsynlegt til að fá nemendur i skólann.



Markmið bændaskólanna á fyrst og fremst að vera það, að búa nena-
endnr sérstaklega nndir b ndastöðnna. Ank bóklegn kennslnnnar verðnr þvi að
veita nemendnm verklega kennsln í sem flestnm bústörfnm og efing í að fara 

éS  þ m  D é tÍB f ta tæ k i, aem telja verðnr æskilegt að hver bóndi noti, einknm 
hestverkfseri tii jarðræktar og hryvinna o. s. frv.

Nefndin leggor þvi til, að aðalregtan sé, að búfm ðinám ið við skólana 
standi i 3 missiri, þ. e. að verklega námið standi heilt snmar, svo að náms-
sveinar læri sem bezt fnllkomnnstn aðferðir við sem flest bústörf og fylgist með
rekstri skólabúsins allt árið.

Þrátt fyrir þetta álit nefndarinnar, að aðalreglan eigi að vera, að búfræði- 
námið standi yfir í 3 missiri, geta snmir nefndarmenn fallizt á þá tillögn, er 
komið hefir frá Búnaðarfél. fsl., að jafnhliða 3 missira búfræðideildinni sé starf- 
rækt önnnr deild, er aðeins standi 8 mánnði, fyrir þá bændnr og bændaefni, er 
ekki hafi ráð á að stnnda hið meira búfræðinám, en vilja þó gjarnan f i  einhvern 
nndirbúning nndir stöðn sina.

Þess er ekki að dyljast, að þeir menn ern nokknð margir, sem vegna 
fátæktar og ýmissa ástæðna geta ekki varið löngnm tima til náms. Þeim mönn- 
nm er nanðsynlegt að gefa kost á styttra námi, þvi að mjög æskilegt væri, að 
sem fæstir legðu stnnd á búskap án þess að hafa eitthvað stnndað búfiæðinám.

Um það ákvæði frv., að skólabúin sén rekin á kostnað rikisins, ern 
nokknð skiptar skoðanir nefndarmanna. Telnr einn (JBald) þetta ákxæði höfnð- 
kost frv., en hinir lita fremnr hornanga til opinbers búrekstrar, enda þótt þeir 
fallist á, að nanðsynlegt mnni að reka skólabúin fyrir rikisfé, með þvf að meiii 
áherzln verði að leggja á, að búin sén rekin þannig, að nemendnr hafi sem mest 
not af vernnni á þeim, heldnr en hitt, að búin svari setn mestam arði.

Bskið á nú svo stórt bú á Hólnm, sem það leÍRÍr skólastjóra, að litln 
mnn þnrfa við að auka, þó að ríkið tæki reksturinn. Á Hvanneyri á ríkið og 
allstórt bú, en sennilega þyrfti einhverju við það að auka.

Þrátt fyrir mismnnandi skoðanir nefndarmanna á einstöknm atriðnm 
hefir niðurstaða nefndarinnar orðið sú, að leggja til, að frv. verði samþykkt 
með eftirfarandi

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

Fái kennarar ábúð á nýbýlnm í landi skólajarðanna samkv. 2. gr., 
skulu þeir gjalda leign fyrir landsnytjer og þan hús, er þeir fá til afnota 
nmfram bæfilega kennaraibúð.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
1 bvornm skóla ern 2 deildir, búfræðideild með tveimnr bekkjnm og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur.
Skóiaárið er frá 15. október til 30. aprfl i búfræðideild, en i bænda- 

deild frá 15. október tii 15. mai.
3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Fessi ern skilyrði fyrir inntökn í hvora deild;



a. Að nmsækjandi i búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en i bænda- 
deild 18 ára.

b. Að hann sé ekki haldinn neinnm smitandi sjúkdómi.
c. Að hann inllnægi nm þekking þeim skilyrðnm fyrir inntökn, sem sett 

verða í reglngerð.
4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

í  búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 
Bóklega kennslan skal fara fram með fyrirlestrnm, að þvi leyti sem betnr 
þykir henta.

Pessar námsgreinar skal kenna bóklega: íslenzkn, stærðfræði og reikn- 
ingshald, þjóðfélagsfræði, búnaðarhagfræði, hagsögn og landbúnaðarlöggjöf 
Islands og nágrannalandanna, landafræði, einknm viðskiptalandafræði, grasa- 
fræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, liflæra- og lffeðlisfræði búfjár, jarð- 
ræktarfræði, búfjárfræði, mjólknrfræði, arfgengisfræði og verkfærafræði.

í  bændadeild skal kenna allar hinar sömn námsgreinar sem f búfræði- 
deild. Þó er skólastjóra heimilt að fella niðnr kennsln f einstökn nndirbún- 
ingsnámsgreinnm, ef hann telnr fært

í  bændadeild sé kennslan þeim mnn yfirgripsminni sem námstlminn 
er þar styttri en i búfræðideild, og skal þá f öllnm nndirbúningsnámsgreinnm 
leggja aðaláherzln á það, sem nanðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og f 
henni á það, sem að mestn gagni má koma bændnm í daglegn starfi þeirra.

1 báðnm deildnm skal ennfremnr kenna: Handavinnn (smiðar), land- 
mælingar, steinsteypngerð, söng, leikfimi og iþróttir, og ank þess í búfræði- 
deild dráttlist og kortagerð.

Heimilt er atvinnnmálaráðnneytinn að fjölga eða fækka námsgreinnm f 
hvorrí deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með.

í reglngerð skal kveða nánar á nm allt fyrirkomnlag kennslnnnar.
5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Ank kennsln samkv. 6. gr. skal veita verklega kennsln. a 
Fyrir nemendnr búfræðideildar skal kennslan standa yfir eitt snmar. 

Leggja skal aðaláherzlnna á að kenna öll venjnleg jarðabótastörf með ný- 
tfzknaðferðnm, einkanlega með hestnm og hestverkfærnm. Svo skoln og 
nemendnr stnnda heyskaparvinnn og önnnr heimilisstörf, allt eftir nánari 
ákvæðnm reglngerðar.

Fyrir nemendor bændadeildar skal kennslan standa yfir f 6—8 vikúr 
fyrir eða eftir slátt, og sknln nemendnr á þeim tfma vínna eingöngn að 
jarðabótnm, eftir nánari ákvæðnm reglngerðar.

Allir nemendnr skólans sknln eiga kost á og hafa skyldn til að kynna 
sér og fylgjast. með rekstri skólabúsins allan þann tima, er þeir dveljá við 
skólann, og getnr skólastjóri heimtað af þeim skýrsln eða ritgerðir, er sýni, 
að þeir hafi kynnt sér rekstnr búsins.

Það skal vera aðalreglan, að nemendnr búfræðideildar stnndi verklega 
námið snmarið milli námsvetranna, en nemendnr bændadeildar snmaríð á 
nndan námsvetrínnm.

6. Við 8. gr. í  stað orðsins »jarðyrkjnnáminn« komi: verklegn námi.



7. Viö 10. gr.
a. öonnr œálsgrein orðist svo:

Að loknn verklegn námi hvorrar deildar skal og fara fram verklegt próf.
b. Orðin »Ekki . . . og« I þriðjn málsgrein falli bnrt.

8. Við 11. gr. Greinin falli niðnr, en i hennar stað komi ný grein, svo hljóðandi:
Heimilt er, ef þörf krefnr til þess að fá nemendnr i aðaldeildir skól-

anna nægilega vel nndirbúna, að hafa við skólana nndiibúningsdeild, ef þvi 
verðnr við komið án ankins húsakosts, og fer þá um fyrirkomulag hennar 
og starf eftir reglngerð, er atvinnnmálaráðherra setnr.

9. Við 12. gr. Aftan af greininni falli: »og að halda við«.
10. Við 13. gr. Aftan við fyrri málsgrein bætist:

sem bonnm ber þó að bafa með eftirlik
Alþingi, 17. marz 1930

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson,
form., frsm. fnndaskr., með fyrirvara.

Fylgtskjsl.

BÚNAÐARFÉl,AG ÍSLANDS 
l æ k j a r g ö t u  14 -  r e y k j a v I k  Reykjavík, 28. febr. 1930.

Með heiðrnðn bréfi, dags. 30. f. m., hefir háttvirt landbúnaðarnefnd efri 
deildar Alþingis beiðst nmsagnar félagsins nm frnmvarp til laga nm bændaskóla, 
það er nú liggnr fyrir Alþingi.

Ýmsra orsaka vegna hefir dregizt lengnr en skyldi, að stjórn félagsins 
tæki málið til athngnnar, og verðnr að biðja afsöknnar á því.

Nú hefir stjórnin rætt málið á tveim fnndnm, með nndirritnðnm og Páli 
Zóphónfassýni, sem báðir hafa verið skólastjórar og kennarar við bændaskóla 
nm langt skeið, og á siðari fnndinnm, sem haldinn var .í gær, var einnig til 
staðar formaðnr landbúnaðarnefndar Ed., og milli fnndanna hafa og þeir Páll 
Zóphóniasson og nndirritaðnr rætt málið við landbúnaðarnefndina.

Á fnndinnm i gær er bókað svo nm málið:
»Stjórnin kom sér niðnr á þessar breytingartillögnr f aðalatriðnm:

a. Aðalfyrirkomnlag skólans sé tveggja vetra nám með verklegt snmarnám  
á milli.

b. Komið sé npp eins vetrar búnaðardeild, þar sem inntöknskilyrði sé nokknr 
nndirbúningsmenntnn i almennnm fræðum og viss knnnátta i verklegri 
jarðyrkjn.

c. Heimild sé veitt til að koma npp við skólana nndirbúningsdeild, ef húsrúm 
leyfir.

Metúsalem Stefánssyni búnaðarmálastjóra var falið af félagsins hálfn að

Jón Baldvinsson, 
með fyrirvara.



semja breytingartillögnr við frnmvarpið i samráði við formann landbnnaðar- 
nefndar efri deildarc., Virðingarfyllst,

M. Stefánsson.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis.


