
1983-84 Lt - Hemst.mot.nr 75 - Leu. 

L/\G- OCH EKONOMIUTSKOTTETS betänkanue nr 22/ 

1983-84 med anledning av ltl Britt-Mölrie 

Lunds m.fl. hemställningsmotion till land
skapsstyrelsen om inrättande av rädgivn:ing 

beträffande alternativ odling. 

Landstinget har den 19 mars 1984 inbegärt utskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört biträdande landskapsagronomen 

H&:W\ 7'"' Lindström och jordbru,1<s:instruktören Matts~Erik Lindqvist, får i an
ledning härav anföra följande. 

Landstinget behandlade i samband med ordinarie årsstaten för år 1984 

finansmotion nr 61/1983~84, i vilken äskades om anslag för bekostande 
av konsulenttjänst för organisk-biologisk odling samt för kostnader 

föranledda av mikrobiologiska jordprov och kontroll av alternativa od

lingsmetoder och alternativt odlade produkter. Finansutskottet anförde 

i anledning av nämnda motion i sitt betänkande Fu bet. nr 2/1983-84 bl.a. 

följ 

"Utskottet ställer sig positivt till de i motionen föreslagna åt

gärderna och konstaterar härvid att jordbruksinspektörstjänsten 

för närvarande är vakant men att det då tjänsten blivit besatt 
finns resurser att handha konsumentuppdrag för organisk-biologisk 

och biodynamisk odling och att även möjligheter då ko!TID1€r att fin

nas att i större utsträckning utföra mikrobiologiska jordprov.n 

I samband l'lh,,od att den vakanta extra ordinarie tjänsten som jordbiuks

instruktör lediganslogs att sökas den 7 februari 1984 framgick i kun

görelsen att till arbetsuppgifterna hör att fungera som rådgivare inom 

jordbruket och med speciell vikt på bl.a. altemativ odling. I befatt

ningsbeskrivningen för tjänsten nämns även bland arbetsuppgifterna även 
alternativ odling. 

Utskottet har erfarit att nämnda jordbruksinstruktör fl.Il1gerar som kon

taktman för de som vill ha rådgivning beträffande alternativ odling, 

eftersom kunskaper och erfarenheter beträffande alternativ odling är 

begränsade i landskapet. I dag är det enbart två heltidsjordbiukare som 

odlar enligt alternativ odlingsfonn. Bland deltidsjordbrukama är in

för alternativ odUng dock större. 



Utskottet anser därför att det inte finns anledning att omfattimo

tionens klämförslag eftersom de i motionen efterlysta åtgärde111a 

enligt utskottets uppfattning lösts på ett tillfresställande sätt 

med beaktande av den alternativa odlingsformens omfattning i landskapet 

för närvarande. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte förkasta hemställ

ningsmotion nr 75/1983-84. 

rtia.riehann den 25 september 1984. 

På lag~ och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, ledarnöten1a 

Lönn och NordlWld samt ersättarna Björkltmd och Lindholm. 


