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Helsingfors, den 10 september 1941.

Anvisningar för försäljning och
redovisning av kö 11" och
köttförädlingsprodukter



ORGANISATIONEN AV HANDELN MED SLAKTBOSKAP OCH KÖTT

• Centralarfäi är redovisningsskyldig endast för sin egen affärsverksamhet för folkförsörjnings-
nämnd samt, såväl för egen som densamma underlydande uppköparaffärers affärsverksamhet för
folkförsörjningsministeriet.



Anskaffningsorganisationen

Från och med den 15 september 1941 organiseras anskaff-
ninger, av slaktboskap och kött sålunda, att den över hela landet
dirigeras av följande fyra av folkförsörjningsministeriet godkända
centralaffärer: Kreaturslaget m.b.t., Helsingfors, Osuustukku-
kauppa r.1., Helsingfors, Suomen Lihakauppiaitten Liitto r.y., Hel-
singfors och Producenternas Köttcentrallag m. b. t., Helsingfors.
Dessa centralaffärer få i olika delar av landet engagera anskaff-
ningsaffärer, vilka innan de börja sin verksamhet böra erhålla

folkförsörjningsministeriets tillstånd. De godkända uppköpar-
affärerna få engagera uppköparombud, vilka uppköpa slaktboskap
och kött endast för den egna uppköparaffärens räkning. Uppkö-
parombudens namn och adresser böra genom uppköparaffärens
förmedling bringas till folkförsörjningministeriets kännedom
inom 14 dagar från den dag, då de till sitt förfogande erhållit
inköpskvitton. Centralaffären kan även fungera som uppkö-
paraffär, varvid den direkt kan engagera egna uppköparombud.

Inköpskvitto

För anskaffning av slaktboskap och kött distribuerar folkför-
sörjningsministeriet till varje centralaffär olikfärgade, med folk-
försörjningsministeriets stämpel försedda inköpskvittensblanketter
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(blankett E 36), vilka centralaffärerna på eget ansvar få utdela till
sina underlydande uppköparaffärer och dessa i sin tur till sina
egna uppköparombud. Kreaturslagets färg är röd, Andelsparti-
affärens gul, Finlands Kötthandlarförbunds vit och Producenternas
Köttcentrallags grön. Inköpskvittot består av 5 exemplar. Av
dessa lämnas åt boskapsinnehavaren delarna A och B, av vilka
han behåller den förstnämnda och bifogar den sistnämnda såsom
verifikat till månadsredovisningen till hans egen folkförsörj-
ningsnämnd. C-exemplaret följer med slaktboskapen eller köttet
såsom forsedel till uppköparaffären eller centralaffären. Affär,
vars uppköparombud avsänt varan, bör sända kvittensen som
bilagt verifikat till sin redovisning till folkförsörjningsnämnden. Så-
lunda bör den affär, som erhållit varan direkt av en annan affärs
uppköparombud med bifogad del C av inköpskvittot, omedelbart
efter varans ankomst insända detta till den affär, vars uppköpar-
ombud levererat varan. Del D bör uppköparaffären insända
till centralaffären. Del E stannar i ryggen.

Om köpet gäller levande slaktboskap eller om köttets vikt icke
annars kan angivas vid leveranstillfället, lämnas åt boskapsinne-
havaren först blott del A, samt senare, då djurets köttvikt och
kvalitet konstaterats, även del B.

Boskapsinnehavaren

Med boskapsinnehavare avses person, som på sin odling eller
sitt område eller i en byggnad, som han helt eller delvis innehar,
uppföder ett eller flera nötkreatur, svin, får, getter eller hästar.

Boskapsinnehavaren får överlåta slaktboskap och kött: 1) mot
inköpskvitto till centralaffärer, dem underlydande uppköparaf-
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färer samt uppköparaffärernas eller centralaffärernas uppkö-
parombud samt 2) mot uttagningsbevis till försvarsmakten. Dess-
utom får han på sin lägenhet överlåta kött mött gällande och även
mot senare utdelningsperioders kuponger till sina sytningstagare
eller underhavande och deras matlag, samt endast mot gällande
kuponger för pågående utdelningsperiod till andra, i lägenhetens
omedelbara närhet bosatta personer. Vid försäljning av kött bör

ham, oberoende av köttets kvalitet, avskilja ett så stort antal ku-
ponger per köttkilo, att deras köpvärde motsvarar det belopp,
som folkförsörjningsministeriet för varje gång fastställer.

Boskapsinnehavarens rätt att använda hemmaproducerat kött i
sitt eget hushåll har i de nya reglementeringsbestämmelserna pre-
ciserats sålunda, att: 1) boskapsinnehavare, som är bosatt på den
lägenhet där boskapen finnes och som är skyldig att överlåta kött,
får — såvitt han har mera reglementering underkastat kött än vad
som behöves för att fylla överlåtelseskyldigheten — endast för sitt
eget matlag reservera kött till högst 2,5 kg. per matlagsmedlem
och månad för högst ett års tid. Överlåtelseskyldig är den, som
efter den 1. 3. 41 haft eller samtidigt har i sin vård minst två
svin, eller av nötkreatur och får sammanlagt minst två nötenheter.
Till sådan boskapsinnehavare och hans matlag utges intet köttkort,
oaktat de icke skulle ha kött i förråd; 2) boskapsinnehavare, som
stadigvarande håller boskap (t.ex. småbrukare), som icke är skyl-
4ig att överlåta kött och som i sin vård har en mindre mängd
boskap än här ovan nämnts, får vid nedslaktning av en av honoim.
under minst två månader uppfödd häst, ett nötkreatur, svin, får
eller en get reservera för sitt matlags behov av det slaktade köttet
högst 2 kg. per matlagsmedlem och månad för högst ett års tid.
Bestämmelsen om nämnda uppfödningstid berör dock icke kalv av
en i boskapsinnehavarens vård varande ko; 3 person, som icke
stadigvarande håller boskap, men som för att trygga sin familjs
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köttbehov anskaffat en kalv, ett svin, ett får eller en get under 6
månader och som enligt utredning till folkförsörjningsnämnden
uppfött djuret med självanskaffat foder eller matrester minst två
månader på odling eller område, som innehas av honom, eller i
byggnad, som han helt eller delvis innehar, får vid hedslaktning av

djuret av dess kött reservera högst 2 kg. per familjemedlem och
månad för högst ett års tid. Person, som sålunda tillfälligt uppfö-
der boskap (t.ex. villabo med hushållsgris), får således reservera
kött endast för sina familjemedlemmar, men t.ex. icke för sina
hembiträden. För undvikande av missförstånd må framhållas, att

såväl det kött, som vid slakt av eget husdjur reserverats för famil-
jemedlemmarna, som det kött som anskaffats på hembiträdenas

köttkort, är avsett att användas av hela matlaget, enär matlaget
bildar en hushållsenhet. On flera familjer gemensamt anskaffat
ett husdjur av ovannämnt slag och gemensamt uppfött detsamma,
kan folkförsörjningsnämnden, ifall djuret slaktas under år 1941,
på därom gjord ansökan bevilja rätt att av djuret reservera för
varje medlem av dessa familjer högst 2 kg. per månad för högst
ett års tid.

Om boskapsinnehavaren eller hela hans familj en del av året
är bosatt annorstädes än på den lägenhet, där boskapen finnes, får
han även för denna tid reservera sagda mängd kött för sig själv
och sina familjemedlemmar. Om någon annan enstaka familje-
medlem än familjens överhuvud en del av året är bosatt annorstä-

des, får kött för denna tid icke reserveras för honom, utan bör han
anskaffa köttkort. Till boskapsinnehavarens matlag räknas icke
personer, vilka tillfälligt äro bosatta på lägenheten, t.ex. semester-

firare, släktingar, som dröja någon tid på lägenheten, eller tillfäl-
lig arbetskraft. Om dessa äro i gårdens kost, bör från deras köp-
kort avskiljas motsvarade kuponger för denna tid.

Om djuren ägas av en inrättning, ett andelslag eller aktiebolag,



7

tillkommer självhushållsrätten endast gårdens inspektor eller för-
valtare, som sköter eller innehar,, den. . ....

~,
....

.. .

. ..Boskapsinnehavare,, , s.oiri ■- £JäTv låtit nedslakta ett nötkjjeatus,
svin, .får, get eller häst,,bör till folkförsörjningsnämnden,insända

kroppens iköttvikt,, uppgjort av en av folkför-
sörjningsnsmnden utsedd eller annan vid vägningstillfälJet närva-
rande trovärdig -person, samt inkqpskyitto eller köpkortskupon-
ger över eventuellt .till andra överlåten, köttmängd,. ■ Boskapsinne-
havare,, som icke är,skyldig.att överlåta kött, ävensom person, som
tillfälligt uppföder boskap, bör samtidigt ovillkorligen till folkför.
sörjningsnämnden återställa de matlags- eller familjemedlemmars
köttkort, för vilka kött reserverats. Om kött reserverats för län-
gre tid än den, för vilken vederbörande erhållit köttkort, bör han
dessutom för folkförsörjningsnämnden förete deras allmänna köp-
kort, på vars baksida folkförsörjningsnämnden bör anteckna den
för vederbörande reserverade köttmängden, tidpunkten till vilken
köttet bör förslå, samt datum och folkförsörningsnämiidens
stämpel;

Uppköparombud

Uppköparombudet bör leverera all inköpt slaktboskap eller
kött, jämte del C av inköpskvittot, ettderaa till sin egen uppköpar-
affär eller på dennas order direkt till centralaffären.

Uppköparaffär

Uppköparaffäiren får leverera: 1) slaktboskap med leverans-
anmälan till sin egen centralaffär, till andra uppköparaffärer,
vilka underlyda samma centralaffär, och med tillstånd av den egna
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centralaffären även till uppköparaffärer, vilka underlyda annan-
centralaffär, samt till försvarsmakten mot uttagningsbevis, utfärdat
av densamma 2) kött med leveransanmälan till sin egen centralaf-
fär, till andra uppköparaffärer, vilka underlyda samma centralaffär,
och med tillstånd av den egna centralaffären även till uppköparaf-
färer, vilka underlyda annan centralaffär, till köttförädlingsanstal-
ter, handelskök, minutaffärer och inrättningar (se »Inrättningar»)
samt vidare mot inköpstillstånd eller kupong till förplägningsrö-
relser m.fl. och till försvarsmakten mot uttagningsbevis utfärdat av
densamma.

Centralaffär
Centralaffären får leverera: 1) slaktboskap med leveransanmä-

lan till de egna uppköparaffärerna och mot uttagningsbevis
till försvarsmakten, samt 2) kött med leveransanmälan till de egna
uppköparaffärerna och med tillstånd av resp. centralaffär även
till andra uppköparaffärer, köttförädlingsanstalter, handelskök,
minutaffärer och inträttningar och vidare mot inköpstillstånd eller
dess kupong till förplägningsrörelser m.fl. samt till försvarsmakten
mot uttagningsbevis utfärdat av densamma.

Köttförädlingsanstalt och handelskök
Köttförädlingsanstalt och handelskök får överlåta sina alster

med leveransanmälan till partiaffärer, minutaffärer och inrättnin-
gar, mot inköpstillstånd eller desskupong till förplägningsrörelser
m.fl. samt till försvarsmakten mot uttagningsbevis utfärdat av den-
samma.

Köttförädlingsanstalterna och handelsköken böra till återför-



9

säljarna av sina alster distribuera en prisförteckning, i vilken in-
vid varje slag av alster bör finnas anteckning, som utvisar för huru
stor del av varans minutpris man vid försäljning bör fordra köp-
kortskuponger. Det är härvid lämpligast att använda siffrorna
1/1, 1/2 ja 1/3.

Av korvvaror få utan köpkortskupong säljas endast potatis-,
lök- och blodkorv. För tillverkning av dessa slag får icke användas
reglementering underkastat kött eller inälvor. Rökta ben, gryn-
korv och kalvaladåb får säljas mot kuponger, motsvarande en

tredjedel av minuthandelspriset. Suomikorv, tekorv, billig korv,
kokta och rökta grisfötter, grönsakspastej, målade kotletter och
köttkonserver får säljas mot köpkortskuponger, motsvarande hälf-
ten av minuthandelspriset. Vid försäljning av korvvaror av
annat slag än ovan uppräknade bör fordras köpkortskuponger till
fullt försäljningsvärde.

Rätter, vilka icke innehålla reglementering underkastat kött
eller inälvor, få säljas utan köpkortskupong. För sådana rätter,
som innehålla reglementering underkastat kött till ett värde som
understiger 1/3 av minuthandelspriset, beräknat enligt köttets
partipris, tages kuponger för 1/3 av minuthandelspriset. För rät-
ter, som innehålla reglementering underkastat kött till ett värde av

1/1—1/3 av minuthandelspriset, tages kuponger för hälften av
minuthandelspriset. Om det reglementering underkastade köttets
värde överstiger hälften av varans minuthandelspris, tages köp-
kortskuponger till ett värde som motsvarar minuthandelspriset.

TJtöver de för försvarsmaktens behov tillverkade kött-
förädlingsprodukterna få köttförädlingsanstalterna tillverka
förädlingsprodukter, vilka innehålla svinkött, till högst en fjärde-
del av hela produktionens viktmängd, från vilken de för försvars-
makten tillverkade köttförädlingsprodukternas vikt frånräknats.

Köttförrädlingsanstalterna få anskaffa reglementering under-
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kastat kött i högst så stora mängder, som folkförsörjningsminis-
teriet på resp. inrättnings anhållan godkänner till användning.
Köttförädlingsanstalterna få icke anskaffa levande slaktboskap.
Köttförädlingsanstalterna få icke anskaffa levande slaktboskap,
folkförsörjningsministeriet inlämna anhållan av ovan angivet
slag för att erhålla tillstånd att anskaffa kött.

.Köttförädlingsanstalterna få använda potatismjöl högst 3 %

och spannmålsprodukter sammanlagt högst 4 % av tillverknin-
gens hela viktmängd.

Pariiaffär

Partiaffär får övelåta köttförädlingsprodukter med leve-
ransanmälan till minutaffärer, inrättningar och handelskök, mot

inköpstillstånd eller dess kupong till förplägningsrörelser m.fl.
samt till försvarsmakten mot uttagningsbevis. Köttkonserver får
partiaffär leverera med leveransanmälan till andra partiaffärer.

Minutaffär

Minutaffär får överlåta kött och köttförädlingsprodukter mot

inköpstillstånd eller dess kupong samt mot köpkortskuponger. Ku-

panger för kött tagas till ett värde, som motsvarar minuthandelspri-
set, och för köttförädlingsprodukter såsom ovan nämnts under rubri-
ken »köttförädiingsantalt och handelskök». Lungor, hjärta, juver,
magar, blod och köttlösa färska ben säljas utan köpkortskupong.

Om det belopp, enligt vilket motsvarande köpkortskuponger
borde avskiljas, icke är jämnt delbart med köttkortskupongens
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köpvärde, tages kuponger för det belopp, som är jämnt delbart
med närmast föregående kupongs köpvärde, dock sålunda, att för
varje alster, som innehåller reglementering undérskastat kött eller

inälvor, .tages, minst en kupong. . ...

I alla affärer, som sälja kött, bör till allmänhetens påseende
finnas en fpå folkförsörjningsministeriets. försorg tryckt pristabell,
försedd med bilden av en djurkropp och benämning på dess delar.
Minuthandlarna kunna beställa pristabeller av sina egna central-
organisationer (Kreaturslaget m.b.t., Kulutusosuuskuntien Keskus-
liitto r.y., Finlands Kötthandlarförbund r.f., Centrallaget för An-
delslagen i Finland m.b.t,, Producenternas Köttcentrallag m.b.t. )

Prisförteckningarna, som skola fastlimmas på tabellerna, böra av-

hämtas till varje butik från den folkförsörjningsnämnd, inom vars
område butiken är verksam. De olika delarna av kroppen böra säl-
jas till de i prisförteckningarna angivnaprisen i alla andra kummu.
ner utom följande: Kuhmo, Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo,
Salla, Kolari, Muonio, Enontekiö, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen-
niemi, Savukoski, Enare, Utsjoki och Petsamo, i vilka kommuner
till de i prisförteckningarna angivna prisen få läggas de vergliga
transportkostnaderna, vilka åsamkas av vårans transport per

landsväg från närmaste järnvägsstation till försäljningsplatsen.
Vid försäljning av kött till de i prisförteckningarna angivna

prisen utgör bruttovinsten i medeltal, d.v.s. skillnaden mellan de
fastställda partiprisen och minuthandelsprisen, för svinkött i Hel-
singfors 12 %, i andra städer och köpingar 10 % och i andra
kommuner 8 % av försäljningspriset, samt för andra köttslag i
Helsingfors 14 %, i andra städer och köpingar 12 % och i andra
kommuner 10 %.
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Förplägningsrörelse och inrättning

Förplägningsrörelse och inrättning får överlåta kött och kött-

förädlingsprodukter endast i fonm av tillredda maträtter mot köp-
kortskuponger. Inrättning får dock överlåta nämnda livsmedel i
form av tillredda maträtter även mot inköpstillstånd med stöd av

läkarintyg.
I förplägningrörelser och inrättningar bör vid servering av por-

tioner, tillredda av reglementering underkastat kött, inälvor eller
köttförädlingsprodukter, avskiljas köpkortskuponger till ett antal,
som kan anses till sitt köpvärde motsvara det till portionen
använda köttets eller köttförädlingsprodukternas redovisningsvär-
de (se rubriken, »redovisning»: minuthandelsaffärerna och för-
plägningsrörelserna). För förplägningsrörelserna har på folkför-
sörjningsministeriets försorg publicerats mera detaljerade
anvisningar om användning av kött och avskiljande av kuponger.

Leveransanmälan

Uppköparaffär, centralaffär, köttförädlingsanstalt, han-
delskök (för såvitt det tillverkar alster innehållande reglemente-
ring underkastat kött eller köttförädlingsprodukter) samt partiaf-
fär, som säljer köttförädlingsprodukter, bör per-månad utskriva åt
var och en av sina köpare en leveransanmälan. Leveransan-
mälningsblanketter N:o J 131 erhålla endast ovan nämnda affärer,
vilka äro berättigade att använda dem, från den lokala folkför-
sörjningsnämnden. Leveransanmälan är delad i fem delar. Del
A bör avsändaren insända direkt till den folkförsörjningsnämnd,
hos vilken cmottageren av varan redovisar, del B bör avsändaren
insända som bilaga till månadsredovisningen till sin egen
folkförsörjningsnämnd, del C bör sändas till mottagaren, som bör



insända densamma som bilaga till sin redovisning till folkför-
sörjningsnämnden, del D insändes till centralaffären, del E stan-

nar i ryggen. De köttförädlingsanstalter och handelskök, vilka
icke ägas av här avsedda centralaffärer eller uppköparaffärer,
böra förvara leveransanmälans del D. Av leveransanmälan bör
framgå de till vederbörande köpare under månadens lopp försålda
mängderna av kött och inälvor samt olika slag av kött-
förädlingsprodukter, (se »Köttförädlingsanstalt och handelskök»),
ävensom köparens och säljarens namn samt datum. Dessutom bör
i leveransanmälan antecknas invid varje varuslag eller -grupp
motsvarande faktureringspris. Maträtter böra antecknas i särskild
leveransanmälan, icke i samband med övriga köttförädlingsproduk-
ter och kött. Deras vikt behöver icke antecknas i leveransan-
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malan.

Forsedel

Den som är berättigad att använda leveransanmälan, bör utskri.
va forsedel över varje försändelse, som innehåller reglemente-
ring underkastat kött eller köttförädlingsprodukter, ävensom så-
dana slaktdjur, vilkas kött är underkastat reglementering. Forse-
delns del A bör medfölja varan såsom transporttillstånd till mot-

tagaren, de! B stannar hos avsändaren. På forsedeln bör anecknas
bl.a. avsändarens och mottagarens namn, leverandatum och leve-
ransens innehåll. Ur uppköparaffärernas forsedlar bör dess-
utom framgå, till vilken centralaffär uppköparaffären hör. For-
sedeln bör på anfordran uppvisas för järnvägs-, polis- och folkför-
sörjningsmyndigheterna.

Vid uppköparombuds leverans av slaktboskap eller kött motsva-

ras forsedeln av inköpskvittots del C.
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Redovisning

Boskapsinnehaväre, uppköparaffär, céntralaffär, minutaf-
fär, förplägningsröreilss, köttförädlingsanstält, * handelskök (för
såvitt där såsom ingredienser användas reglementering underkastat
kött eller inälvor) samt partiaffär, som säljer köttförädlingspro-
dukter, bör regelbundet månatligen uppgöra redovisning över in-
köp, försäljning och användning av kött och köttförädlingsproduk-
ter, vilken bör inlämnas till den lokala folkförsörjningsnämnden
inom tvö veckor efter månadens utgång. Boskapsinnehavare, som
icke är skylding att överlåta kött, samt person, som tillfälligt uppfö-
der boskap, bör dock inlämna sagda redovisning inom två veckor
räknat från slaktdagen.

Till redovisningen bör bifogas nedan nämnda verifikat. Om
verifikaten utgöras av köpkort eller inköpstillståndskuponger, höra
de läggas i slutna kuvert, så att olikvärda köpkortskuponger samt

inköpstillståndkuponger läggas i skilda kuvert. På kuvertet
antecknas den redovisandes namn samt de i kuvertet befintliga ku-
pongernas sammanlagda antal och köpvärde.

Boskapsinnehavare använder blankett n:o J 91, till vilken bilo.
gas vägningsintygen över de av honom nedslaktade djurens kött-
vikt, de B-delar av inköpstillstånden, som motsvara de sålda slakt-
djuren eller det sålda köttet, A-exemplaren av försvarmaktens ut-

tagningsbevis samt köpkortskupongerna. Pä samma blankett an-
mäler boskapsinnehavaren även den köttmängd, som reserverats

för hans eget matlags behov under månadens lopp, samt den kött-
mängd matlaget under månadens lopp konsumerat. Dessutom bör
han på blanketten anteckna såväl köpta som sålda husdjur, för vil-
ka motsvarande exemplar av inköpstillstånden bör bifogas redo-
visningen. Vid köp av hästar, för vilka inköpstillstånd icke



15

erfordras uppges — ifall av köp — säljarens namn och adress
samt — ifall av försäljning — köparens namn och adress.

Uppköparaffär, partiaffär, kött förädlingsanstalt och hari-
delskök använda blankett n:o J 129. Till redovisningen bör bifo-
gas: 1) inköpskvittonas C-exemplar, motsvarande den mottagna

mängden kött och köttförädlingsprodukter, leveransanmälningar-

nas C-exemplar och inköpstillståndens ryggar; samt 2) leveransan-
mälningarna B-exemplar, motsvarande den levererade mängden
kött och köttförädlingsprodukter, A-exemplaren av försvarsmaktens
uttagningsbevis, inköpstillstånden och inköpstillståndskupongeraa.
På denna redovisningsblankett antecknas härefter endast antalet
kilogram. Handelsköken anteckna i stället för antalet kilogram
på blanketten penningvärdet enligt faktureringspris.

Om en affär äger såväl köttförädlingsanstalt som handelskök.
bör särskild anmälan göras om vardera.

Minuthandlare och förplägningsrörelser använda blankett n:o

j 130. Till redovisningen bör bifogas: 1) leveransanmälningarnas
C-exernplar, motsvarande den emoltagna mängden kött, köttförräd-
lingsprodukter och hönsägg, samt inköpstillståndens ryggar; samt

2) köpkorts- och inköpstillståndskuponger samt inköpstill-
stånd, motsvarande den levererade mängden. På denna
redovisningsblankett behöver icke längre antecknas vikt-
mängderna, utan endast penningvärdena. Såsom penningvär-
de uppges såsom hittills anskaffningsprisen och icke mi-
nutprisen. Såsom redovisningsvärde (rad F) d.v.s. det be-
lopp, för vilket motsvarande kuponger bör redovisas, antecknas
för kött, inälvor och 1/l-köttförädlingsprodukter anskaffningspri-
set, för 1 /2-kötlförädlingsprodukter hälften av anskaffningspriset,
för 1/3-köttförädlingsprodukter en tredjedel av anskaffningspriset
och för hönsägg tillsvidare hälften av anskaffningspriset. Då ku-
ponger numera fordras som redovisning endast i så stor



°*li£

16
(

mängd, att de motsvara anskaffningspriset, tillåtas icke längre ku-
pongbalanser i miriiil.handlarnas redovisningar. Även förplägnings-
rörelser böra numera redovisa för av dem använt kött med ett

antal kuponger, som motsvarar köttets anskaffningspris, samt för
köttförädlingsprodukter och hönsägg i enlighet med på ovan
angivet sätt beräknat redovisningsvärde. På grund härav böra
inköpstillstånd för anskaffning av kött, kcttförädlingsprodukter och
hönsägg härefter utskrivas i mark. I förplägningsrörelsernas re-

dovisningar tillätes framgent högst 10 % kupongbalans.
Inrättningar (sjukhus, sanatorier, kommunalhem, barnhem,

straff-, arbets- och uppfostringsanstalter 0.a.d.) redovisa i sam-

band med anhållan om nytt inköpst-llstånd genom att till folk-
försörjningsnämnden insända det tidigare inköpstillståndets rygg
jämte vidhängande kupongkopior samt köpkortskupongerna, som
motsvara inköpstillståndet. Folkförsörjningsnämnderna böra av in-
rättningarna fordra kupongredovisning för alla inköpstillstånd,
med undantag för dem som erhållits med stöd av läkarintyg för
anskaffande av tilläggsnäring för patient, för vilka såsom verifikat
på den konsumerade kött- och äggmängden bifogas det med stöd av

läkarintyg anskaffade inköpstillståndet. Även i inrättningarnas re-
dovisningar tillätes högst 10 % kupongbalans. Redovisningsblan-
ketter n:o J 91, J 129 och J 130 erhållas från de lokala folkför-
sörjningsnämnderna.
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