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I anledning därav att Finlands Senat funnit gott högst betydande
ändra sitt tidigare gällande beslut angående idkande av kött- och
boskapshandel i landet, får Livsmedelsexpeditionen, som ledning vid till-
lämpningen av detta nya beslut av den 1 november 1918 framhålla följande:

Vid varje landskommuns livsmedelsnämnd bör oförtövat inrättas en
köttavdelning samt ordförande för densamma utses. Avdelningens bok-
föring och kansligöromålens skötsel böra såvitt möjligt överlämnas åt en
person. Livsmedelskommissionerna böra envar inom sitt distrikt se till,
att dessa avdelningar med det snaraste bliva inrättade och att de omedel-
bart vidtaga med sin verksamhet.

Kreatursförsäljningsandelslagen böra likaså ofördröjligen anställa om-
budsmän i varje kommun samt härom anmäla till vederbörande livsmedels-
nämnd.

Livsmedelsnämnderna böra först och främst införskaffa statistiska
uppgifter över boskapsbeståndet inom kommunen och i fall sådana uppgifter
redan förefinnas, kontrollera och behörigen komplettera dem. Statistiken
bör omfatta jämväl sådan boskap, som enligt förordningen icke är under-
kastad tvångsrekvisition, ty från sådana besättningar får ej häller säljas
djur, förutom i minutåt ortsinvånama, på annat än i förordningen stadgatsätt
vid äventyr, att boskapsägaren i annat fall går förlustig sinrätt tillbefrielse
från tvångsrekvisitionoch-uttagning. Boskapsstatistiken bör alltidkontrolle-
ras i god tid före den nya anskaffningsperiodens början. Anskaffnings-
perioderna äro: 1 december 1918—I mars 1919 samt under år 1919 1 mars—

1 juni, 1 juni—l september och 1 september—1 december. Av bosakaps-
statistiken bör senast två veckor innan en ny anskaffningsperiod vidtager
insändas sammandrag kommunsvis till vederbörande livsmedelskommis-



sioner och Livsmedelsexpeditionen. För insamlandet av de boskapsstatisti-
ska uppgifterna komma särskilda formulär att tillställas livsmedelsnämn-
derna. *

*

De leverans underkastade boskapsmängdema införas i en särskild bok
för boskaps- och köttanskaffningsstatistik som kommer att tillställas livs-
medelsnämnderna sålunda, att för varje boskapshjord reserveras särskilt
konto. Boskapshjordarna ordnas lämpligast efter byar och lägenheter och
boken förses, för underlättande av behanlingen, med register. I samma bok
antecknas för varje boskapshjords konto den mängd kött eller djur som
under anskaffningsperioden på grund av antalet nötkreatursenheter skall
levereras, samt huru mycket under denna tid faktiskt levererats av boskapen
ävensom, för att beaktas vid framdeles skeende rekvisition, huru mycket
leveransen över eller -underskridits. Varje från boskapen överlåten kött-
eller djurmängd överföres för varje gång särskilt å boskapskontot och
antecknas, med stöd av andelslagets bevis, tiden då överlåtelse ägt rum.
Vid anskaffningsperiodens slut sammanräknas de olika leveranserna och
antecknas i kolumnen »Summa under anskaffningsperioden» mot den senast
antecknade leveransen, varvid i motsvarande kolumner jämväl antecknas
huruvida leveransen över- eller underskridits. För boskapsbestånd, om-
fattande mindre än 3 nötkreatursenheter, reserveras ej egen hel sida i boken,
utan införas dessa som en skild avdelning sålunda, att för varje lägenhet,
inom vars område sådana finnas, reserveras skilda sidor, varå med lämpligt
mellanrum antecknas efter varandra alla å lägenheten befintliga mindre
boskapsbestånd.

Då för anskaffningsperioden bestämmes ettvisst procenttal, enligt
vilket från kommunens boskapsbestånd skall levereras kött för allmän
konsumtion, sker leveransen på följande sätt: Utgöres t. ex. kommunens
boskapsstook av 2,000 nötkreatur över två år, 400 I—2 år gamla nötkreatur,
800 kalvar under 1 år, 200 svin under fyra månaderoch 1,600får, blirantalet
nötkreatursenheterför kommunen 2,700. Om under en 3 månaders anskaff-
ningsperiod t. ex. 3 % skall nedslaktas, kommer kommunen att under denna
tid överlåta 81 nötkreatursenheter, varav erhålles, om en nötkreatursenhet
beräknas giva 100 kg, inalles 8,100 kg. kött.

Enligt samma grunder bestämmes leveransen av kött från alla leverans-



pliktiga hjordar i kommunen. Kött kan levereras av olika slag. Under den
kalla årstiden emottagas kött endast i kroppar.

Efterkommer boskapsägare icke denna bestämmelse, bör tvångs-
uttagning genast äga rum i den ordning som i förordningen stadgas.

Skulle boskapsägare vara villig att av en eller annan orsak avstå mera
kött eller djur än vad på hans andel enligt förordningen ankommer, vare
han enligt liksmedelsnämndens prövning därtill berättigad, varvid dylikt
extra tillskott kan tagas i betraktande vid bestämmandet av den mängd
kött eller djur som övriga boskapsägare skola leverera. Likaså kan livs-
medelsnämnden då den så för gott finner, tillgodoräkna överlåtaren sådan
tillskottsleverans vid de följande uttagningama av kött och boskap. Om
sådan tillämad tillskottsleverans bör boskapsägaren i god tid anmäla till
livsmedelsnämnden.

Kött av bevisligen nödslaktat djur bör alltid emottagas och dylik
leverans bör med avseende å överlåtaren tagas i betraktande vid följande
leveranser.

Vid köttansltaffningen och särskilt vid tvångsrekvisition bör såsom
allmän regel beaktas, att boskapsaveln och mjölkproduktionen bliva i så
ringa grad som möjligt lidande. Likaså bör beaktas, att boskapsbestånd,
vilka under upproret i högre grad blivit lidande, ej överhöHn betungas.
Likaledes må i första hand tvångsuttagning ej ske från sådana bestånd,
från vilka senast levererats kött för militära ändamål.

Den från kommunen erhållna köttmängden bör överlåtas till veder-
börande kreatursförsäljningsandelslag, som levererar densamma till mili-
tären, konsumtionscentra o. s. v. såsom i förordningen stadgas. Andelslagen
böra i god tid anmäla till livsmedelsnämnderna, när, var och huru mycket
kött de varje gång äro i tillfälle att emottaga och böra livsmedelsnämnderna
med stöd av dessa anmälningar göra sina rekvisitioner hos boskapsägama.

Då andelslagen eller deras ombud emottaga kött eller boskap av bo-
skapsägama, böra dessa åt överlåtaren utfärda kvitto över den emottagna
mängden. Detta bör företes för livsmedelsnämnden å deras hemort i och
för antecknning i böckerna, varvid livsmedelsnämnden samtidigt antecknar
å kvittot, att detsamma företetts nämnden. Kvittot återlämnas därpå
till boskapsägaren att förvaras i och för eventuell efterkontroll. Säljer
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boskapsägare kött till andelslagen på annat sätt än emot dylikt kvitto
eller överlämnar han åt vederbörande livsmedelsnämndatt prestera kvittot,
tages den överlåtna mängden icke i betraktande vid från hans boskap
skeende kött- éller djurrekvisitioner.

Måste boskapsägare transportera kött eller djur till något
mottagningsplats utom hans egen hemort, bör livsmedelsnämnden utgiva
åt hbnom nödigt transporttillstånd, vilket bör upptaga, förutom emotta-
garens namn, jämväl den mängd kött eller djur som transporteras.

Som allmän köttutdelningsgrund gäller tills vidare 250 gr. per person
i veckan, såvida Livsmedelsexpeditionen ej annorlunda förordnar. Inom
Nordligaste Finlands Livsmedelskommissions område får likväl utdelas
I kg. renkött per person och vecka.

Då Senatens nya beslut angående idkande av kött- och boskapshandel
i landet träder i kraft redan den 1 november och den första egentliga an-
skaffningsperioden vidtager först den 1 december, bör november månad
betraktas såsom extra anskaffningsperiod. Som grund för leveransen bör
under denna tid tagas den statistik över kommunens boskapsbestånd,
som livsmedelsnämnderna för närvarande förfoga över och bör med
stöd av densamma leverans av kött från de olika boskapsbestånden be-
stämmas. Slaktningsprocenten för november är 1 y2, tillämpad på sätt
ovan beskrivits.


