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Från Senatens Livsmedelsexpedition översändas i dessa.dagar till livs-
medelskommissionerna formulären 67, 68, 69, 70 och 71 för att användas
vid behandlingen av de statistiska uppgifter, vilka införskaffas medels det
tidigare utsända formuläret 61. Formulären 67, 68 och 69 äro avsedda att
vidare befordras till livsmedelsnämnderna och formulären 70 och 71 att
av livsmedelskommissionerna användas.

Av formulären 67 och 68 utdelas till varje livsmedelsnämnd så många
exemplar, att alla inom livsmedelsnämndens område befintliga hushåll,
vilka odla uti formulären nämnda sädesslag, kunna därå antecknas. Då
varje formulär upptager 114 rader, kommer antalet formulär 67 och 68 att
förhålla sig till antalet formulär 61 som 1 ; 100. 1 händelse av förstö-
ring m. m. vore det likväl skäl sända av detsamma några exemplar utöver
den beräknade mängden. Av formulär 67, som innehåller uppgifter om korn
och havre, behöver naturligtvis ej sändas så många exemplar som av for-
mulär 68, varå antecknas uppgifter bl. a. om potäter. Av formulär 69 torde
ej behöva sändas mera än 5 exx. till varje livsmedelsnämnd.

De för livsmedelsnämnderna avsedda formulären borde vara å ort
och ställe senast den 10 instundande september.

Behandlingen av de medels formulär 61 erhållna uppgifterna sker
överhuvud på samma sätt som de genom formulär 59 erhållna uppgifternas
behandling, varom redogjorts uti cirkulär numris 11, 13 och 14 (det sist-
nämnda berör endast livsmedelskommissionerna).

Av formulär 61, som redan tidigare genom livsmedelskommissionerna
tillställts livsmedelsnämnderna, utdelas 1 exemplar till varje odlare, som
å sina odlingar har korn, havre, ärter eller potatis, som denna sommar
skördats eller skall skördas. Om inhysingar eller andra personer, vilka icke
hava särskild egen eller arrenderad odling, utsått t. ex. potatis i någon
jordbrukares åker, kunna uppgifterna härom avgivas antingen av jord-
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brukaren i samband med hans egna odlingar eller av den person, till vars
förmån skörden inbärgas. I betraktande av, att dessa uppgifter erbjuda
även god kontroll, är det skäl att å orter, där nämnda förfaringssätt all-
männare praktiseras, fordra anmälan av envar, som odlar ifrågavarande
spannmålsslag oberoende därav, om sådden med stöd av endast för denna
sommar träffad överenskommelse verkställts i annans åker. Livsmedels-
nämnderna böra likväl taga under omprövning, vilket förfaringssätt inom
deras områden bäst kan följas. Huvudsaken är, att även dylika sådder
bliva anmälda och att dessa ej anmälas tvänne gånger. Observeras bör
jämväl, att anmälan göres även om dylik uti formuläret nämnd sådd,
vars skörd denna sommar redan inbärgats, då formulär 61 ifylles.

Ursprungligen var det meningen, att ifyllandet av formulär 61 skulle
ske före den 1 september. Då emellertid behandlingen av de uppgifter,
som insamlas med formulär 59, synes taga något längre tid än vad be-
räknat var och då formulären 61 torde framkomma till många orter något
försenade, synes det vara skäl framflytta anmälningstiden till den 10 sep-
tember. Före denna tidpunkt torde livsmedelsnämnderna få dem utdela-
de till jordbrukarna. Beräknas formulärens insamling, granskning, kom-
plettering och förteckningarnas uppgörande taga i anspråk c. 2 veckor,
kunna livsmedelsnämnderna före den 25 september insända samman-
dragsformulären 69 till livsmedelskommissionerna, vilka åter före ut-
gången av september med ledning av dessa torde till Livsmedelsexpe-
ditionen kunna insända åtminstone preliminär beräkning över skörde-
mängderna (Jfr. cirkulär N:o 14). Insändandet av de slutliga uppgifterna
till Livsmedelsexpeditionen borde ej gärna få ske efter den 10 oktober.

Från Livsmedelsexpeditionen har till länens livsmedelskommissioner
avsänts även formulär 72 för vidare befordran till livsmedelsnämnderna,
vilka böra utdela desamma till innehavare av sådana odlingar, å vilka
denna sommar inbärgats odlat eller naturhö eller ock torkat grönfoder.

Senare skall till livsmedelskommissionerna och livsmedelsnämnderna
sändas förteckningsformulär för dessa uppgifters vidare behandling.

Detta cirkulär sändas till länens livsmedelskommissioner samt direkt
till livsmedelsnämnderna.


