
N~ 6/1960. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 6/1960 med anled

ning av landstingsman Rickard Lindroth m.fl:s hem

ställningsmotion om uppdrag åt landskapsstyrelsen 

att undersöka avsättningsmöjligheterna för produk

ter från å ländska konservfabriker b å de i hemlandet 

och utlandet . (12/1960). 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet h ört land

skapsagronomen Ernst Johansson och ombudsmannen i Ålands Företagar

förening, pol.mag. Knut Mattsson, vördsamt anföra följande: 

Landskapsstyrelsen har, med anledning av en tidigare av Landstinget 

gjord hemställan om undersökning angående industrialiseringsmöjlighe

terna, i framställning m 8/1960 förutom annat överlämnat ett uttalande 

i den frågan. ])et är därför icke skäl att utsträcka den nu föreslagna 

utredningen till annat än konservering i vidsträckt bemärkelse av 

lantbruks- och trädgårdsodlings- och fiskprodukter. Härvid bör särskild 

uppmärksamhet fästas vid d'jupfrysningsmetoden, som synes tilliimpas mer 

och mer i de nordiska länderna. Utskottet har också erfarit, att 

Ålands företagarförening f ör närvarande arbetar med undersökningar be

träffande möjligheterna att i landskapet inrätta ett fryseri med be

tydande kapacitet. ])et förefaller troligt, att endast en större anlägg

ning på allvar kan upptaga konkurrensen med de väl inarbetade företag, 

som redan finnas p å fastlandet. 

])et är enligt utskottets mening nödvändigt att undersökningen om

fattar jämväl alla prisbildande faktorer, ty utan utredning om konserv

produkternas pris har man ingen möjlighet att undersöka av,sättnings-

mö j ligheterna. Utskottet har därför föreslagit en utsträckning av un

dersökningen till att omfatta mö jligheterna för en utvidgad konserv

industri. 

Med hänvisning till det ovan a nförda f å r utskottet vördsamt föreslå , 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps-

styrelsen om en undersökning av mö jligheterna 

för en utvidgad åländsk konservindustri. 

Mariehamn, den 6 mars 1960. 
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R lf Sundman • I 
Närvarande i utskottet : ordföranden Lennart Matts 7on, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, ])anielsson och Gunnar Häggblom. 


