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FINANSUTSKOTTETS betänkande N~ 3/1954 med 

anledning av landstingsman Gösta Nordmans m.fl: 

s hemställningsmotion om uppdrag å:t landskaps

s tyrelsen att i brådskande ordning utröna möj

ligheterna för uppförandet av en djupfrysnings

anläggning inom landskapet (N~ 11/19 54) samt 

landstingsman Rauha Åkerbloms finansmotion om 

beviljande av nödiga medel för en undersökning 

beträffande förutsättningarna för en konserv

industri i landskapet. (m 8/1954). 

Med anledning av förenämnda motioner :får utskottet härmed vörd

samt anföra följandei 

Det är glädjande, att konserveringen av olika produkter både 

från lantbruket och fisket i landskapet under den senaste tiden 

gått starkt framåt. En del härav har åstadkommits med stöd av land-

skapsstyrelsen i form 

och utskottet tar för 

av lån. Mycket återstår likväl ännu att göra 

givet, att landskapsstyrelsen med intresse 'I 
följer med utvecklingen och Täcker en hjälpande hand där så behöves 

och förutsättningar finnes. 

Utskottet anser att ett företag i landskapets regi för konser

vering eller djupfrysning av fisk inte är att sträva efter. Det 

redan inslagna förfarandet med amorteringslån åt företag i 

branschen ställer sig ur många synpunlcter lämpligare. Man bör inte 

hell~r eftersträva centralisering av verksamheten, i synnerhet inte 

då det gäller fisk, ty de långa transporterna, som i sådant fall 

bli nödvändiga~ har en skadlig inverkan på fiskens tillstånd ~ i 

synnerhet under den varma årstiden. En decentralisering har också 

den fördelen, att därmed sysselsättning kan beredas åt skärgårds

befolkningen i större utsträ9kning än vid centralisering. 



er behövlig. De s~ora företag på fastlandet, som nu i stor ut

sträckning behärska marknaden, äro svåra att konkurrera med om 

inte de åländska företagen gå in för samarbete ,beträffande både 

reklam och försäljning. Enhetlighet i förpackningar, kvalitet oc 

pris är också en förutsättning för framgångsrik konkurrens. 

Landskapsagronomen, som utskottet hört beträffande dessa fråg 

förklarade, att konservindustrin åtminstone tillsvidare har gans 

osäkra avsättningsmöjligheter. Landska.psstyrelsen har därför und 

kastat alla finansieringsfrågor i branschen eh synnerligen grund 

prövning in~n lån har beviljats. Likväl har såväl Ålands Andel 

slakteri m.. b. t. · ~om Handelsl:> olaget Hags vardera avstått från lån, 

på grund av att det inte ansett sig kum'la förverkliga de syftemå 

som landskapsstyrelsens beslut i vartdera fallet avsåg. För när-

varande finnes ungefär 6 miljoner till landskapsstyrelsens dispo· 

sition för dessa ändamål. 

Vad särskilt beträffar ~jupfrysningsanläggningen, som föres lås 

i landstingsmannen Gösta Nord.mans m.fl:s motion, kan en utredning 

av frågan vara på sin plats. Anläggningens placering, möjlighete 

att från landskapet transport.era djupfrysta varor, avsättnings

mö jligheterna för varorna och möjligheterna att få det hela att 

gå ihop ekonomiskt bör främst ägnas uppmärksamhet. Enligt de upp

gifter utskottet fått skall en sådan anläggning finnas bl.a. i 

Helsingfors, men den skall inte inbringa sådana inkomster, att rä 

och amortering på det nedlagda kapitalet kan täckas. 

På grund av vad så lunda anförts får utskottet vördsamt föres lå 

att Landstinget måtte hemställa hos land-

skapsstyrelsen om en utredning beträffande m 

ligheterna att inom landskapet åstadkomma et 

företag för djupfrysning av fisk och lantbr 

produkter. 



Mariehamn den 15 mars 1954· 

På finansutskottets vägnar: 

er/ j Jf~ 
K.A. Helin. 

I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden 

Bengtz samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson och-Andersson 

deltagit. 


