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FINLANDS SENATS
LIVSMEDELSEXPEDITION

HELSINGFORS

27.08.1918 Senatens beslut angående enskilda personers rätt att
transportera livsmedel.

Senaten har funnit nödigt sammanföra i en förordning de hittills i
olika förordningar spridda bestämmelserna angående enskilda medborgares
rätt -att transportera livsmedel. Härigenom kunna livsmedelsmyndighe-
terna och enskilda personer lättare få del av dessa stadganden och efter-
följa dem ävensom tillgodogöra sig de i desamma medgivna rättigheterna.
Samtidigt hava transportinskränkningarna i vissa avseenden lindrats i
syfte att passagerare på laglig väg finge medföra sin resvägkost och för
att odlarna kunde giva åt sina släktingar av de livsmedel de för egen del
få behålla. Det torde utan vidare vara klart, att överlåtande av livsmedel
för att transporteras enligt Senatens ifrågavarande beslut ej minskar od-
larens skyldighet att till staten avstå de livsmedel han är pliktig överlåta.
Å andra sidan har det ansetts skäligt tillförsäkra självhushållen och med
dem likställda bolag och firmor möjlighet att förbruka av dem producerade
livsmedel jämväl å andra orter än produktionsorten.

För övrigt bör vid tillämpningen av Senatens ifrågavarande beslut
iakttagas följande:

Såväl till själv- som korthushåll hörande resandes rätt att medföra
livsmedel har delvis utvidgats. Enligt Senatens beslut får resande medföra:

bröd, mjöl och gryner sammanlagt fem kilogram;
kött och korv sammanlagt tre kilogram;
smör ett kilogram;
ost ett kilogram;
mjölk tre liter. .

För sådan transport erfordras ej tillståndsbevis och bör bestämmelsen
i övrigt fattas sålunda, att en och samma person får å resa medföra för
gången högst ovannämnda mängder av varje däri omnämnda matvaror.
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Dock bör noga observeras, att om flere till samma ressällskap hörande per-
soner inneha nämnda myckenhet livsmedel, få dessa ej transporteras i
ett och samma emballage utan böra envars livsmedel vara skilt emballe-
rade. Ej ett enda kolli som transporteras utan tillståndsbevis, får således
ej innehålla större mängd av ovannämnda livsmedel än vad ovan är an-
givet. Annars är det omöjligt övervaka att förordningen efterföljes.

Äro samma självhushållsmedlemmar bosatta å olika orter, har själv-
hushållets föreståndare rätt att transportera livsmedel från sina odlingar
till konsumtionsorterna sedan han av livsmedelsnämnden å avsändnings•
orten erhållit transporttillstånd. Livsmedelsexpeditionen överstyr här-
jämte formulär för utfärdande av dylika tillståndsbevis. Livsmedels-
nämnden äger avstämpla tillståndsbeviset samt anteckna därå dagen, intill
vilken detsamma är gällande. Denna termin bör bestämmas så, att tran-
sport med stöd av detsamma kan ske endast en gång. Dylikt tillståndsbevis
bör således anskaffas i allmänhetför varje gång transport äger rum. Beträffan-
de transport av mjölk har Livsmedelsexpeditionen likväl ansett möjligt för-
fara på så sätt, att livsmedelsnämnden å avsändningsorten åt föreståndare
för sådana självhushåll, som dagligen eller eljes tätt och ofta behöva tran-
sportera mjölk t. ex. till konsumtionscentrum, utfärdar tillståndsbevis för
vissa bestämda mängder, t. ex. för en månads eller också längre tids behov.
För detta tillståndsbevis överstyres ett skilt formulär. Vid transport bör
detta tillståndsbevis kvarbliva å avsändningsstationen och äga veder-
börande stationsmyndigheter draga försorg om att med sagda bevis icke
transporteras större mängd än vartill detsamma berättigar. Uti förord-
ningens 3 § stadgas, för huru stora mängder transporttillstånd får utfärdas.
Innan transporttillstånd utfärdas, bör sökande prestera av mottagnings-
ortens livsmedelsnämnd utfärdat bevis över, huru många av självhushållets
medlemmar äro bosatta å mottagningsorten och huru mycket spannmål
de där innehava. Skola livsmedel transporteras till stad eller köping, er-
fordras endast intyg över självhushållets därstädes bosatta medlemmar
ävensom därom, att dessa icke erhållit kort, motsvarande de mängder
livsmedel som skolatransporteras eller att de återlämnat sinaredan erhållna
kort.

Senaten har även medgivit sådana bolag och affärer, vilka hava egna
odlingar, rätt att från dessa odlingar transportera livsmedel för sitt å an-
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nan ort bosatta chefskaps och personals ävensom övriga i deras arbete
varande personers behov i så stora mängder, som dessa enligt kortransonerna
äro berättigade förbruka. Härvid avses sådana bolag och affärer som uti
2 och 3 momenten 8 § i Senatens beslut av den 5 augusti angående spann-
målsskördens användande omnämnas. Sålunda är bolag eller affär be-
rättigad transportera livsmedel endast för sådana personers behov, för vilka
bolag eller affär enligt sagda beslut är berättigad behålla spannmål. Tran-
sporttillstånd bör utverkas av den livsmedelsnämnd, till vars omrdde
transporten sker, men innan transporten vidtager bör avsändningsortens
livsmedelsnämnd avstämpla detsamma och därå anteckna transporttiden
på sätt som röranäe självhushålls transporttillstånd ovan stadgas. Ur
beslutets 6 § framgår, under vilka villkor transporttillstånd kan erhål-
las och till huru stor förbrukningen av livsmedel vid tillståndsbevisets
utfärdande bör beräknas där, varest kött-, smör-, ost- och mjölkkort icke
utdelats. Vad ovan sagts beträffande föreståndares för självhushåll rätt
att transportera mjölk under längre tid i stöd av tillståndsbevis, gäller
jämväl bolag och affärer. Bolag eller affär är sålunda berättigad tran-
sportera livsmedel med av avsändningsortens livsmedelsnämd utfärdat
transporttillstånd. För utverkande av transporttillstånd bör bolag eller
affär i detta fall över konsumenterna förete enahanda bevis som beträffan-
de självhushållen erfordras.

Hushåll som flyttar till annan ort får med av livsmedelsnämnden å
den förra boningsorten utfärdat tillståndsbevis transportera livsmedel till
den nya vistelseorten. Då flyttning ägt rum, böra de medförda livsmedlen
anmälas till livsmedelsnämnden å den nya hemorten.

Det bör noga observeras, att livsmedelsnämnd, från vars område livs-
medel i stöd av ovannämnda särskilda tillståndsbevis transporteras, för
förteckning, vari antecknas såväl transportörernas namn som de transpor-
terade livsmedlen. Livsmedelsexpeditionen ombesörjer samtidigt formu-
lär för denna förteckning.

De övriga bestämmelserna i beslutet beröra detaljer som av fartygs
befälhavare samt järnvägs- och postfunktionärer böra iakttagas. Livsme-
delsnämnderna böra ytterligare observera bestämningen, att de kunna
förvägra transporträttighet för den som missbrukar sagda rätt.
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