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LAG- och EKONOMIUT SKOTTBTS
11/1964 med anledning av Ålands landskapsstyN2 11/1964.
relses framställning till Ålands landsting
med förslag till landskapslag om Ålands försöksstation (m 23/1964).
Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och
ekonomiutskottets betänkande, har utskottet, som i ärendet hört landskapsagronomen Ernst Johansson, behandlat framställningen och får härmed vördsamt anföra följande:
Utskottet har enhälligt beslutat omfatta det i framställningen ingående förslaget om att trädgårdsförsöksverksamheten skulle överflyttas
från Godby till Jomala by. Fördelen härmed skulle bl.a. bliva tillgången
till gemensam maskinpark, laboratorium, administration och övervakning.
Möjligheterna till utökning av försöksfältets område synes även vara
gynnsammare i Jomalaby. . Enligt vad agronorrn Johansson framhållit skulle
överflyttningen från Godby till Jomalaby ske sålunda, att de i Godby
pågående försöken skulle slutföras därstädes, medan planerade försök
skulle påbörjas i Jomalaby •. Vissa delar av det nuvarande försöksfältet
i Godby skulle framdeles också komma att nyttjas såsom lokalt försöksfält för sådana växter, som icke erfordra ständig tillsyn. Den i Godby
befintliga fruktkällaren skulle i framtiden kunna användas dels för
upplagring av frukt från försöksstationen och dels för musteriets behov .
Dessutom kan påpekas att såväl den av landskapsstyrelsen tillsatta kommitten som de sakkunniga, vilka hörts i ärendet, har enhälligt ti l l ..:-"
styrkt förflyttningen.
Beträffande kompetensfordringarna för föreståndaren anser utskott et ~
~
att det inte föreligger skäl att ändra desamma, enär de motsvara de för
motsvarande tjänst i riket uppställda kompetensfordringarna och särskilda krav på lokalkännedom icke heller för andra tjänster i landskapet
uppställes.
Med anseende härtill och då utskottet sålunda till alla delar omfattar
det i framställningen ingående lagförslaget ävensom motiveringen för detsamma, får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget mätte antaga lagförslaget
i den lydelse landskapsstyrelsen föreslagit.
Mariehamn, den 17 november 1964.
På lag- ~konQ_mi ~ vägn, ,:
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une Carlsson
sekreterare.
Närvarande i utskottet : ordföranden Valter Nordas , viceordföranden Viktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Olof Lindström och Bertel
Söderlund .

