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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

21/1978-79 med anledning av ltm Olof M. Jans

sons m.fl.hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om åtgärder för utökning av perso

nalen vid Ålands försöksstation särskilt av

seende grönsaks- och trädgårdsodling. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan

nämnda hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet~ som i ären

det hört ordföranden i rådgivande kommissionen för Ålands försöksstation 

Ingmar Eriksson, föreståndaren för samma inrättning Ulla Boman~ trädgårds

konsulenten Alf Akerholm och ordföranden i Ålands trädgårdsodlarförening 

Leif Granlid, vördsamt anföra följande. 

Enligt landskapslagen om Ålands försöksstation skall föreståndaren leda 

verksamheten vid lantbruksförsöksavdelningen medan motsvarande uppgift 

vid trädgårdsförsöksavdelningen handhas av landskapets trädgårdskonsulent. 

Nämnda lag, som reglerar stationens verksamhet, förutsätter vidare att 

föreståndaren biträdes av en fältmästare. I själva verket har personal

styrkan sedan lagens tillkomst utökats så att vardera av de nämnda funk

tionerna representeras av en fältmästare. Trädgårdskonsulentens möjlig

heter att fullgöra sina lagstadgade uppgifter begränsas i hög grad av 

andra åligganden, egentliga konsulentuppdrag och engagemang i 4H-verk

samheten. 

Utskottet delar motionärernas bedömning att den aktuella utvecklingen inom 

lantbruk och trädgårdsskötsel inneburit ökade anspråk på försökssta

tionens tjänster. Dessa växande krav berör i främsta YUIIBTiet trädgårds

försöksverksamheten med dess olika sektorer såsom frilandsodling av grön

saker, säsongväxthus, frukt- och bärodling etc. För att kunna möta skif

tande marknadsmässiga krav måste nya växtslag och -sorter introduceras 

och våra möjligheter att få fram exempelvis tidiga grödor måste prövas 

genom odlingstekniska försök. Man har noterat sviktande marknadsutrymme 

och överskottsproblem i fråga om våra traditionella grödor och varje 

innovation blir härigenom värdefull. Försöksstationens forskningsverk

samhet får ses som ett led i den produktutveckling inom våra basnäringar 

som efterlysts i många sammanhang, inte minst från landstingets sida. 

Försöksstationsns ledning har insett att institutionen inte kan möta de 

pretentationer som den alltmera differentierade verksamheten ställer. 
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Rådgivande korrnnissionen för försöksstationen har i samarbete med 

stationens ledning konkretiserat personalbehovet och fört fram öns

kemålen i form av flera budgetinitiativ. Äskandena har gällt en 

trädgårdsagronomtjänst för forskningsverksamheten och en fältmästar

tjän~t för frukt- och bärförsök. Enligt de ansvarigas bedömning är 

detta personaltillskott helt oumbärligt för en adekvat verksamhet. 

Utskottet finner det angeläget att framhålla att försöksstationens 

skyldigheter enligt lag endast omfattar egentlig försöksverksamhet 

med undersökningar och försök samt publicering av resultaten medan 

undervisning och instruktionsverksamhet faller utanför institutionens 

prestanda. Ett gott samarbete mellan de nämnda funktionerna bör givet

vis förutsättas. 

Det har framgått att försöksstationens ledning ej konsulterats innan 

detta ärende anhängiggjordes, men utskottet finner inte desto mindre 

en god överensstämmelse mellan motionärernas motiveringar och den 

bild utskottet fått av den aktuella situationen inom försöksverksam

heten. Motionärerna uttrycker sin uppskattning över det föredömliga 

sätt på vilket försöksstationen med begränsade resurser hittills 

skött sina uppgifter och utskottet för sin del noterar med tillfreds

ställelse att denna bedömning delas av många utländska gäster, som 

bekantat sig med institutionens verksamhet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 9 maj 1979. 

att Landstinget skulle hemställa att land

skapsstyrelsen i samråd med ledningen för 

Ålands försöksstation vidtager åtgärder för 

utökning av personalen vid nämnda inrätt

ning speciellt med tanke på grönsaks- och 

trädgårdsodling. 

På lag- och ~i ott,_,e"'et=-s---'~-..... 

Rol Carlson 

ordförande~~--;;z:<f--z: 0-7-7-;Z t iz ~-i __ _ 
,,;;..---·-- - - Klas-Erik Lun~ 7 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet ordföranden Carlson, viceordföranden G.Sundberg 

samt ledamöterna Björklund och Lundberg. 


