
Instruktion
för järnvägsmyndigheterna vid transport av livsmedel.

Allmänna stadganden.

(Senatens beslut av 13.08.1918
I. Resande vare berättigad att utan tillståndsbevis medföra följande

mängder livsmedel:
1) bröd, mjöl och gryner sammanlagt fem kilogram;
2) kött och korv sammanlagt tre kilogram;
8) smör ett kilogram;
4) ost ett kilogram;
5) mjölk eller surmjölk tre liter.
I fall flere till samma resesällskap hörande personer gemensamt trans-

portera dylika livsmedel, får ej ett enda kolli likväl innehålla mera livs-
medel av varje slag än vad ovan angivits.

11. Person som flyttar till annan ort är berättigad att med tillstånds-
bevis av livsmedelsnämnden å sin gamla boningsort medföra livsmedel.
Likaså är föreståndare för självhushåll, som själv eller vars självhushålls
medlemmar äro bosatta å annan ort än den, varest självhushållets odlings-
lägenhet är belägen, berättigade att transportera livsmedel till sagda bonings-
ort i stöd av transporttillstånd, som av livsmedelsnämnden å avsändnings-
orten utfärdats.

111. Bolag och affärer få från egria odlingar för sitt å annan ort bosatta
chefskaps och personals samt övriga i deras arbete varande personers be-
hov transportera livsmedel med tillstånd av den orts livsmedelsnämnd,
till vilkens område transport sker. För att vara giltigt bör dylikt tillstånds-
bevis vara försett med livsmedelsnämndens å avsändningsorten stämpel.



Bestämmelser rörande transport av särskilda varor.
Spannmål.

Förutom i I punkten av de allmänna stadgandena nämnda fall får
spannmål transporteras utan tillstånd av vederbörande livsmedelskommis-
sioner och Livsmedelsimportandelslaget för Finland m. b. t.

I stöd av tillståndsbevis får spannmål transporteras endast uti 11
och 111 punkterna av de allmänna stadgandena nämnda fall.

Boskap, kött och hoskapsprodukter.
(Senatens beslut av den 16 juni 1918.)

Kreatursförsäljningsandelslag eller deras befullmäktigade få utan sär-
skilt tillstånd utom ortens gränser transportera levande djur, kött och
andra slaktprodukter samt köttillverkningar förutom korv. Nämnda livs-
medel få fritt transporteras jämväl då dessa äro adresserade till kreaturs-
försäljningsandelslag. För transport i övriga fall av levande boskap erfordras
tillståndsbevis av kreatursförsäljningsandelslag. Avelsdjur få likväl trans-
porteras med av kreatursförädlingsföreningarna utfärdade tillståndsbevis.
Levande grisar under 30 kilogram i vikt och levande kalvar under 40 kilo-
gram i vikt få likväl fritt transporteras.

Livsmedelsnämnderna i större konsumtionscentra kunna i undantags-
fall av Senatens Livsmedelsexpedition erhålla tillstånd att transportera
kött. Lantdushållningsproducent får, även om han ej tillhör självhushåll,
med tillstånd av livsmedelsnämnden å avsändningsorten transportera kött
som han av egen boskapshjord erhåller, för eget å annan ort befintligt hus-
hålls behov. Livsmedelsnämnderna i konsumtionscentra äga rätt att ut-
färda tillståndsbevis för transport av korvvaror från orten.

Personer, vilka flytta till annan ort, självhushåll, bolag och affärer
äro berättigade att transportera kött på sätt uti II och 111 punkterna
av de allmänna stadgandena nämnes.

Mjölk, surmjölk och smör.
(Senatens beslut av den 8 november 1917.)

Transport av mjölk, grädde, surmjölk och smör å bansträckan Kämärä
—-Ollila är förbjuden utan tillstånd av Statens Smörkontrollanstalt.



Transport av mjölk, grädde och surmjölk i Nylands, Viborgs och Ta-
vastehus län eller till dessa län är tillåten utan tillståndsbevis av Statens
Smörkontrgllanstalt endast med adress till kommunala livsmedelsnämn-
der eller av Senatens Livsmedeltexpedition godkända firmor. 3 )

Smör får utan tillstånd av Senatens Livsmedelsexpedition, utom å
ovannämnda bandel, i allmänhet transporteras endast om försändelse är
adresserad till av Senatens Livsmedelsexpedition godkända firmor eller
av dessa avsänts. x )

Personer vilka flytta* till annan ort, självhushåll, bolag och affärer äro
berättigade transportera mjölk, surmjölk och smör på uti II och 111 punk-
terna av de allmänna stadgandena nämnt sätt.

Smetana.
(Senatens beslut av den 8 november 1917.)

Transport av smetana är utan tillstånd av Senatens Livsmedelsexpe-
dition förbjuden.

Ost.
(Senatens beslut av den 8 november 1917.)

Transport av ost å bansträckan Kämärä—Ollila är förbjuden utan
tillstånd av Statens Smörkontrollanstalt.

Amtorstädes i landet får ost i allmänhet transporteras endast enligt
order av Statens Smörkontrollanstalt.

Dessa bestämmelser beröra ej s. k. bondost. *

Personer vilka flytta till annan ort, bolag och affärer äro berättigade
transportera ost på sätt uti II och 111 punkterna av de allmänna stad-
gandena nämnes.

Potatis och rotfrukter.
(Senatens beslut av den 13 juli 1918.)

Transport av potatis och rotfrukter är fri intill den nya skörden eller
till dess Senaten annorlunda förordnar.

*) Förteckning öyer dessa firmor publiceras i de officiella tidningarna och meddelas därom
alla stationer genom Järnvägsstyrelsen.



Stråfoder.
(Senatens beslut av den 13 juli 1918.)

Stråfoder, d. v. s. varje slag av hö samt havre-, korn-, vete- och råghalm
får transporteras å järnväg endast enligt order av vederbörande livsmedels-
kommission.

Likväl är förbrukare, som själv producerat stråfoder å annan ort än
den där förbrukning sker, berättigad för eget behov transportera det-
samma med, tillstånd av avsändningsortens livsmedelsnämnd.

Kraftfoder.
(Senatens beslut av den 5 januari 1918.)

Transport av kraftfoder är utan Livsmedelsexpeditionens tillstånd
tillåten endast då densamma sker på förfogande av Livsmedelsimport-
andelslaget för Finland.

Användning av transporttillstånd vid befordran av vara, vars
transport är reglementerad.

(9 § i Senatens beslut av den 13 augusti 1918.)

Vid mottagning till järnvägför befordran såsom, resgods av sådana livs-
medel, för vilkas transport särskilt tillståndsbevis enligt de av Senaten
utfärdade bestämmelser erfordras, bör den järnvägsfunktionär, som mot-

tager varan, av transportören fordra tillståndsbevis samt, vidfoganäe detta
varan, överstyra detsamma till bestämmelsestation. Transporteras varan
såsom godsförsändelse, bör tillståndsbeviset jämte fralctsedeln sändas till
ändstationen. Skulle varan efter befordran å järnväg icke behöva längs
landsväg eller sjöledes vidare befordras från ändstationen, bör tillstånds-

beviset i vartdera av ovannämnda fall vid varans utgivande annuleras
eller förstöras. Om varan ännu efter befordran på järnvägmåste transpor-
teras längs landsväg eller sjöledes, bör det varuförsändelsen åtföljande
tillståndsbeviset, försett med anteckning om transporten, överlämnas till
transportören vid varans utgivande för att av honom Överlåtas åt den,
som transporterar varan direkt till destinationsorten.

För att vara giltig bör i transporttillståndet finnas anteckning om
dagen, till vilken detsamma är gällande.


