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De gällande bestämmelserna angående transport av potatis äro för
närvarande delvis motsägande beroende därpå, att olika stadganden och
föreskrifter utfärdats från tvänne skilda håll. På Interimslivsmedels-
styrelsens framställning stadfäste Senaten i Vasa de bestämmelser rörande
handeln med potatis, för vilka redan redogjorts uti cirkuläret till livsmedels-
nämnderna av den 5 sistlidne april. Innan fullständig förbindelse uppnåddes
mellan södra och norra delarna av landet, hade Senaten i södra Finland
infört monopol å inköp av potatis och avskaffade av denna orsak maximi-
priset. Då dessa från tvänne skilda håll utfärdade bestämmelser åstadkommit
oreda, har Senaten vid i dag skedd föredragning beslutit upphäva alla
tidigare i ämnet utfärdade stadganden och samtidigt stadfäst nya bestäm-
ningar angående transport av potatis att gälla för hela landet.

Vid stadfästandet av dessa bestämningar har avseende fästs därvid,
att behovet av utsädespotatis såvitt möjligt överallt i landet bleve till-
godosett. 1 sådant syfte har man tänkt, att livsmedelsnämnderna äro de
lämpligaste att förmedla anskaffandet åt behövande av utsädespotatis,
,ty livsmedelsnämnderna veta bäst vilka som äro i avsaknad av sådana.
Av detta skäl har äjven för det första stadgats, att livsmedelsnämnderna
få transportera potatis utan tillståndsbevis och för det andra att livsme-
delsnämnderna jämte länskommittéerna kunna utfärda tillståndsbevis för
transport av utsädespotatis. Samtidigt har Senaten alldenstund, potatis-
uppköpsmonopolet genom ovannämnda bestämmelser upphäves, beslutit.
fartställa nytt maximipris å potatis eller 60 mark per hektolitern hos
odlaren.
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Bringande ovanstående till livsmedelsnämndernas kännedom, upp-
manas livsmedelsnämnderna att i främsta rummet försöka fylla behovet
av utsädespotatis inom sina resp. områden ocli i sådant syfte skrida till
effektiva åtgärder för att själfva uppköpa potatis. Observeras bör ytter-
ligare, att livsmedelsnämnderna kunna utfärda tillståndsbevis åt enskilda
personer endast för transport av utsädespotatis, förutom då fråga gäller
personer, vilka själva odlat potatis. Sökande av tillståndsbevis bör så-
lunda avfordras utredning, att de faktiskt använda potäterna för sådd.
Vad för övrigt gäller beträffande transport av potatis, framgår närmare av

Senatens härhos bilagda beslut.


