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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 5/1989-90 med anledning av ltl 

Christina Hedman-Jaakkolas hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om 

inrättande av en naturenlig linje vid 

Alands lantmannaskola. 

Landstinget har den 29 november 1989 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört rektorn för Alands lantmannaskola 

Carin Holmqvist, läraren vid Alands lantmannaskola Soile Wartiainen, ordföranden i 

direktionen för Alands 1antmannaskola Ingmar Jansson, jordbrukaren Maja Aker

blom och trädgårdsmästaren Lillemor Björkroos, får i anledning härav anföra 

följande. 

I motionen sägs att den kunskap som· krävs för att övergå till alternativ odling 

saknas idag. Enligt motionären borde det därför utredas hur man kunde inrätta en 

fullständig naturenlig linje vid Alands lantmannaskola för lantbrukets alla verksam

hetsformer och produktionslinjer. 

Utbildningen vid Alands lantmanl1asko1a är idag tvåårig med ett för alla elever 

gemensamt basår och med ett andra specialiseringsår där eleverna kan välja mellan 

en odlarlinje eller en linje för husdjursskötsel som alternerar med en trädgårdsod

larlinje. Enligt den nu gällande läroplanen för lantmannaskolan skall eleverna på 

trädgårdsodlarlinjen ges tjugo timmars undervisning i alternativ odling, däremot 

sägs ingenting om att undervisning i alternativ odling skall ges åt de elever som går 

på odlarlinjen eller linjen för husdjursskötsel. Det finns alltså ingen skyldighet för 

lärarna att på de två sistnämnda linjerna undervisa i alternativ odling. Undervisnin

gen i alternativ odling på lantmannaskolan är alltså enligt det rådande systemet till 

stor del beroende på lärarnas kunskap i och intresse för alternativ odling. 

I hemställningsmotion nr 12/ 1987-88 motionerade ltl Barbro Sundback m.fl. om att 

en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda förutsättningarna för en specialise

ringslinje för alternativ odling vid Alahds lantmannaskola. En arbetsgrupp tillsattes 

vars arbete resulterade i att en kurs i alternativ odling anordnades på Alands 

lantmannaskola under tiden 18 januari - 7 april 1989. Kursen som lockade ett 

trettiotal deltagare bedrevs under denna tid på halvfart och bestod dels av en 

teoretisk del, där undervisningen sköttes av skolans egna lärare och dels av en mera 

praktiskt inriktad del, där gästföreläsare från främst Sverige föreläste. Någon 

undervisning i ekologisk djurhållning gavs däremot inte på kursen. 
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Utskottet har erfarit att man från såväl skolans som kursdeltagarnas sida är 

positiva till och tror att det finns intresse för en fortsatt utveckling av denna typ 

av kursverkamhet. I detta' skede omfattar inte utskottet förslaget att inrätta en 

fullständig naturenlig linje. Dels för att den konventionella odlingen alltmer närmar 

sig den alternativa, beroende på konsumenternas krav på rena produkter och dels 

för att de grundläggande kunskaperna inom jordbruket är desamma oberoende av 

använd odlingsmetod. Det är även viktigt,)nte minst med tanke på skolans låga 

elevantal och dess fortsatta existens, att även etablerade jordbrukare kan delta i 

undervisning i alternativodling, vilket skulle försvåras om undervisningen skedde 

under ett helt år. Enligt utskottets mening skulle det vara mest ändamålsenligt att 

integrera' undervisningen i alternativ odling dels i kontinuerligt återkommande 

grundkurser i den ordinarie utbildningen, där utöver skolans elever även utomståen

de skulle kunna deltaga och dels i form av koncentrerade och målinriktade kurser 

för redan etablerade;bdlare. Då förutstittningarna för omläggning är speciellt goda 

för en gård som redan har mjölk- eller köttproduktion skulle det vara särskilt 

viktigt att även kurser i alternativ djurhushållnjng gavs. 

Utskottet önskar i sammanhanget påpeka att det, vore värdefullt om det, i 

läroplanen äveii för odlarlinjen och' iinjen för husdjurssköts~l stod &tt. undervisning 

bör ges i alterriativodling och alterna~~v djurhushållnfng. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå. 

att Landstinget måtte förkasta herri

ställningsmotion nr 1/1989•90. 

Mariehamn den 9 januari 1990 

På ku!turutskottets vägnar: 

·;·.; [;. 

Sigvard Nordberg 

viceordförande 

,,; 

Carina Strand 

sekreterare. 
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Närvarande vid ärendets ~~gÖfaride, behandling: viceordföranden Nordberg samt 

ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 
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