KUL TURUTSKOTTETS

BETÄNKAN-

DE nr 4-/1987-88 med anledning av ltl
Barbro Sundbacks m.fl. hcmställningsmotion om utredning av förutsättningarna för en linje för alternativ odling
vid Alands lantmannaskola.
Landstinget har den 23 november 1987 inbegärt kulturutskottets yttrande över
motionen. Utskottet, som i ärendet hört ordföranden i direktionen för Alands
lantmannaskola Ingmar Jansson samt alternativodlarna Isabel Kvarnfors och Erik
Lindholm, får med anledning härav anföra följande.
I motionen sägs att utbildning för alternativ odling bör kunna erbjudas dem som är

intresserade. Vid Alands lantmannaskola är utbildningen idag tvåårig med ett för

alla elever gemensamt basår och med ett andra specialiscringsår där eleverna kan
välja mellan en odlarlinje eller en linje för husdjursskötsel som alternerar med en
trädgårdsodlarlinjc. Eftersom skolan, enligt motionärernas mening, har kapacitet
för ytterligare en spccialiscrlngslinje föreslås i motionen att en arbetsgrupp skall
tillsättas för att utreda förutsättningarna för en spccialiseringslinje för alternativ
odling vid lantmannaskolan.
Utskottet konstaterar att förutsättningarna för att vid Ålands lantmannaskola
utveckla någon form av utbildning för alternativ odling förefaller goda. Inställningen från skolans sida är positiv och utrym men finns tillgängliga. Ett stort intresse
för den här typen av utbildning !-an skönjas både bland allmänheten och bland dem
som vill ägna sig åt alternativ odling. En alternativ odlingslinje kunde därtill
bctrak tas som en föregångssatsning eftersom motsvarande utbildning saknas i
Svensk-finland.
Inrättandet av en linje för alternativ odling bör enligt utskottets mening föregås av
en utredning som bl.a. bör ta ställning till lärokursens innehåll och hur lärarfrågan
skall lösas. Frågan om hur skolans basår skall !-;unna kombineras med den alternativa specialiscringslinjen bör också utredas liksom frågan orn man i vissa fall kunde

börja utbildningen utan genomgånget basår, något som redan idag är möjligt vid
lantmannaskolan. Även frågan om hur praktiken för eleverna vid linjen skall lösas
bör bli föremål för utredning. Det torde knappast uppstå svårigheter att anordna
prah. tik eftersom intresse för att ta emot praktikanter finns bland alternativodlarna.

- 2Utsh:ottet önskar framhålla att de extra resurser som krävs för en ny spccialiseringslinje t.ex. i form av lärarkrafter bör finansieras utöver den övriga utbildningen. Utskotter anser även att en utbildningslinje för alternativ odling kunde
1-.ompletteras med kortare kurser med aktiva odlare som handledare. Det finns
redan nu i landskapet många jordbrukare med erfarenhet av alternativ odling vars
produkter fyller de kontrollkrav branschen uppställt. Dessa odlare utgör en resurs
som kan användas även i utbildningen av nya odlare.
Utskottet har enligt 23 § t+ mom. arbetsordningen utsett viceordföranden Nordberg
att redogöra för betänkandet.
Med hänvisning till det ovan anförda får utsi...ottet härmed vördsamt föreslå
att Landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att en arbetsgrupp
tillsätts för att utreda förutsättningarna för en specialiseringslinjc för
alternativ odling vid Ålands lantmannaskola.
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