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STORA UTSKOTT ETS betänkande m 15/1964 med anledning av landskapsstyrelsens framställning till
~ 15/1964.
Ålands landsting med förslag till landskapslag
om Ålands försöksstation. (N2 23/1964··),.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonofuf utskottets
betänkande N2 11/1964, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efter behandling av ärendet får stora utskottet, som såe:om sakkunnig
hört trädgård;skonsulenten Tore Carlstedt, vördsamt anföra följande :
Förutom sjf;ilva lagförslaget har landskapsstyrelsen i framställningens motivering även berört frågan om f örsöksstationens lokalisering,
närmast då med tanke på planerna för den egentliga trädgårdsf örsöksverksamhetens överflyttning från Godby till Jomalaby. Försöksstationens
eller dess avdelningars lokalisering berörs dock icke av lagförslaget,
vilket synes vara sakligt motiverat. Oberoende av var f ör.söksverksamheten inledes, kan ändamålsenlighetssynpunkter och -krav i framtiden komma att fordra en nylokalisering av f örsöksverksamheten som sådan eller
till någon del. Mot bakgrunden härav torde lokaliseringsfrågans lösning
idag icke vara att betrakta såsom ett slutligt avgörande.
Vad sedan f örsöksstationens placering och f örsöksverksamhetens koncentration i första hand till Jomalaby beträffar, synes den med beaktande av framställda sakkunnigutlåtanden och nu tillbuds stående möjligheter vara motiverad, varför utskottet ej velat motsätta sig denna
åtgärd. Då av landskapsstyrelsens framställning likväl ej framgår, huruvida jordmånen i Jomalaby vore tjänligare för trädgårdsförsöksverksamhet än i Godby 1 förutsätter utskottet att landskapsstyrelsen förvis sar sig härom före överflyttningen.
I
Med hänvisning ·till det ovan anförda får stora ut skottet t som e j(har
något att anmärka mot lagförslaget som sådant, förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget
oförändrat.
Mariehamn den 24 november 1964.
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Närvarande i ut :$_lrnt t et: . ordf 8rahd•e n Albin Johane:S:Cih~ . viceordföranden
Curt Carlsson (delvis H le damöterna Un6 För bom~ ~u:st~av . Adolf Boman,
Edvin Östling, Philip Eklöw, Folke Woiv:alin, Ruhär Wi l?n 1 · Eina+ Hambrudd
och Lars Eriksson samt . ers ättaren Vent zel Grönlund (delv i s.).
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