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FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 2/1966 med an-

m 2/1966.

ledning av landstingsman Runar Wilens

m.fl~s

hemställningsmotion om åtgärd för att i brådskan . \
de ordning undersöka möjligheterna för inrättande av en växthuskonsulenttjänst

(m 2/1966).

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget
inbegärt utokottets:utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskapsagronomen Ernst Johansson, härmed vördsamt anföra följandeg
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I

I

Växthusodling av grönsaker synes ha goda förutsättningar att utvecklas till en betydelsefull näring i landskapet. I synnerhet är det skäl
att i skärgården tillvarataga möjligheterna att förbät1ra levnadsbetingelserna på detta sätt. Tiet har också skett redan nu i viss utsträckning,
och förtjänsten härav måste till väsentlig del tillokrivas den omständigheten, att landskapet anställt en kunnig biträdande trädgårdskonsulent
och förlagt hans stationsort till Kumlinge. Trädgårdsodlingen i växthus
har dock tillsvidare icke sådan omfattning i landskapet, att den enbart
skulle ge honom full sysselsättning. Under den tid instruktionsverksamheten icke upptager hela hans arbetstid, bör han ha möjlighet att syssla
med annat till trädgårdsodlingen hörande arbete.
Ett utvecklande av växthusodlingen synes dock vara en mycket angelägen uppgift. Med hänsyn till detta anser utskottet, att det vore skäl
att överväga, om möjligen fördelningen av arbetsuppgifterna mellan trädgårdskonsulenten och biträdande trädgårdskonsulenten närmare borde gransl ,
kas av landskapsstyrelsen för att främja uppkomsten av nya växthusodlingar. Tillsvidare torde många nybörjare i denna bransch helt sakna tidigare erfarenhet, vilket ställer mycket stora krav på instruktionsverksamheten. Bistånd av ekonomisk sakkunskap torde också vara till fördel
för sådana företagare. En vidareutveckling av instruktionsverksamheten
i denna bransch är därför enligt utskottets förmenande nödvändig.

I;

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen om en undersökning av möjligheterna
att ytterligare utveckla instruktionsverksamheten beträffande växthusodlingen.
Mariehamn, den
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Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsso , viceordföranden [
Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Lean -ersson och Lindfors

~vald

