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FINANS- och EKONOMIUTSKOTI'ETS betänkande N:o 1
/ 1937 i anledning av landstingsmannen Herman 

Mattssons petition om insamling av medicinalväxter, 

Finans- och ekonomiutskottet får i anledning av förenämnda petition, varöver landst inget inbegärt utskottets utlåtande, vördsamt framhålla föl.jande: 

petitionärens förslag om undersökning av avsättningsmöjligheterna för medicinalväxter förtjänar enligt utskottets mening beaktande, desslikes torde en undersökning av möjligheterna att ekonomiskt tillgodogöra sig i vil.t tillst änd växande medicinalväxter kunna vara av behovet, Emellertid anser utskottet, att särskild uppmärksamhet skulle fästas vid frågan om möjligheterna att genom odling av medicinalväxter skapa en ny för~ värvskälla för mången, särskilt de, som disponera över blott obetydliga odlingsområden och äro i behov av att utvinna det mesta möjliga av dem, Under förutsättning alt lönande avsättning för medicinalväxter förefinnes och det gäller att föranstalta rådgivning i odling av desanuna,, anser utskottet, att denna rådgivning lämpligast skulle äga rum i samband med lantbruksklubbverksamheten, som, trots dess tillsvidare ringa omfattning i landskapet, dock bör kunna anses bäst tjäna detta syftemål, lfårigenom skulle också frågan om kostnaderna för denna rådgivning lösas på ett tillfredsställande sätt utan särskilda kostnader vare sig ur ordinarie budgetmedel eller vederla-gsmedel, Också i det fall, att rådgivningen skulle avse insamling, uppbevaring och försäljning av medicinalväxter, torde denaamma kunna ske i samband med lantbruksl!!lubbverksamheten. 

I anslutning till det ovan framhållna får utskottet vördsamt föreslå, 
att landstinget ville giva landskapsnänmden i 

uppdrag att undersöka möjligheterna för såväl av
sättning som ekonomiskt lönande odling och in
samling av medicinalviixter samt, om dessa möj-

li vidtaga härav betingade lämp-
ligheter före , gga, 

liga åtgärder, 

Ma-



08 0 

riehamn den 19 februari 1937. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar : 

~ ~~~~ , 
__________________ v __ _ 

.... . 
.1,14_ 9 

--------------------rJJ~-----

4 

Närvarande : Viktor Strandfält, Erik Eriksson, Al bert J ansson 
, Pall! Evert Paulson och Axel Åkerfelt. 


