
5031/44 /'-?*'" M ' 'M\ 15.0.10.44.
■•';. '. ''•' M \

FOLKFöRSöRJNINGSMINISTERIET
INFORMATIONSAVDELNINGEN.

Redogörelse N:o 36.

1. 8. 1944
*

Folkförsörjningsbestämmelser angående den krigsför-
flyttade befolkningen.

De krigsförflyttades förplägnad under förflyttningen.
Då befolkningen förflyttas till annan ort från det område, som

till följd av krigsoperationerna skall evakueras, erhålla de krigsför-
flyttade på föranstaltande av skyddskårsdistrikten förplägnad utan
användning av inköpskort under tiden för förflyttningen. Denna för-
plägnad upphör, sedan de krigsförflyttade ankommit till resp. för-
läggningsorter.

Ansökningar om inköps-

Krigsförflyttade, som tillhört korthifehåll,

kort.

De krigsförflyttade, som tillhört korthushåll, skola jämväl på de
för dem anvisade förläggningsorterna tillhöra korthushåll. Har någon
i samband med evakueringen förlorat sina inköpskort, skall han hos
ff-nämnden på sin förläggningsort skriftligen anhålla om nya kort.
Av ansökningen bör framgå, vad för slags kort som förstörts eller för-
kommit och huru detta skett. På vederbörandes allmänna köpkort
göres anteckning om utgivna kort. Folkomvårdnadsbok användes icke
i sådana fall, som hänföra sig till tvångsevakuering.

Har någon i samband med evakueringen förlorat livsmedel, vilka
blivit över från föregående utdelningsperiod, utgives icke inköpstill-
stånd för ersättande av dem. Endast ifall livsmedel, vilka anskaffats
under pågående utdelningsperiod, sålunda gått förlorade, får folkför-
sörjningsnämnden utgiva inköpstillstånd för den återstående tiden av
utdelningsperioden, med beaktande av mängden av kvarblivna livs-
medel samt antalet oanvända kuponger.

Självförsörjande krigsförflyttade.
I fråga om spannmål

självförsörjande.
I "fråga om spannmål självförsörjande krigsförflyttade äro berät-

tigade att tills vidare behålla all den spannmål och de spannmålspro-
dukter, som de erhållit från föregående års skörd, oberoende av, huru-
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I fråga om smör och
mjölk självförsörjande.

vida dessa genom deras egen försorg transporterats till den nya för-
läggningsorten eller på åtgärd av myndigheterna transporterats och
återställts till de förflyttade.

Av denna spannmål får odlaren för sitt självförsörjande -matlag
reservera självförsörjningsransoner intill utgången av september må-
nad. För omalen spannmål erhåller odlaren förmalningskort av folk-
försörjningsnämnden på den nya förläggningsorten, vilken, han jäm-
väl bör tillställa de förmalningskort han- erhållit av folkförsörjnings-
nämnden på den tidigare boningsorten, för såvitt dessa kort äro åt-
komliga. Har odlaren i sin besittning jord på den nya förläggnings-
orten, får han jämväl reservera utsäde för höstskörden..

Sådan krigsförflyttad odlare, som på sin hemort varit självförsör-
jande, men som icke lyckats medföra spannmål eller spannmålspro-
dukter eller blott till ,en del fått sådana med sig eller åter kommit
i besittning därav, erhåller inköpskort för självförsörjningsransoner
för så lång tid, som hans spannmålsreservering hade räckt till, likväl
högst till utgången av september månad. Av de personer, som höra
till dylikt självförsörjande matlag, erhålla alla som äro födda år 1930
eller därförinnan E-brödkort, samt de som äro födda år 1931 eller
därefter C-brödkort till och med den 30/9 -44. Vid mottagande av
korten bör vederböVande förete intyg över den mängd spannmål, som
lämnats till transport, eller avgiva försäkran om den mängd spannmål,
som han eventuellt innehar, och den mängd, som kvarblivit på odlin-
gen. Korten utgivas för så lång tid, som den egna skärden skulle ha
förutsatt, varefter vederbörande försattes i samma ställning som
kortkonsument. Härefter erhåller han icke till självförsörjningsran-
soner berättigande kort.

Den som skall uttaga-korten bör iakttaga, att korten skola uttagas
hos folkförsörjningsnämnden på den nya förläggningsorten senast
inom 2 veckor, räknat från den dag, då odlaren anlänt till denna.
Korten utgivas nämligen för en tid av högst 2 veckor tillbaka, räknat
från ansökningsdagen. Har spannmål, som varit under transport,
ankommit till odlaren, skall han inom 7 dagar återställa de till honom
utgivna korten.

I fråga om smör och mjölk självförsörjande äro sådana krigsför-
flyttade, som fått sina husdjur transporterade till den nya förlägg-
ningsorten och som alltjämt ha dem i sin besittning. Om dylik bo-
skapsinnehavare icke bereder bondsmör, utan för mjölken till distri-
butionsmejeri eller säljer den för konsumtion, erhåller kan närings-
fettkort enligt vedertaget bruk. Har till förläggningskommunen icke
anlänt en ko för 4 medlemmar av matlaget, men äger man kännedom
om, att boskapen avsänts, erhålla dylika medlemmar av självförsör-
jande matlag tillfälliga mjölk- och fettkort.
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I fråga om kött självför-

sörjande.

/ fråga om kött självförsörjande äro sådana krigsförflyttade, som
lyckats medföra kött av slaktade djur eller djur, som slaktats under
förflyttningen. Sådana personer erhålla icke köttkort.

De krigsförflyttades spannmålsöverlåtelser.
I odlares besittning va-

rande spannmål.

Har odlare spannmål i sin besittning, sedan han av den i hans
besittning varande spannmålen för sitt självförsörjande matlag reser-
verat den matlaget tillkommande andelen, utsäde för höstsådden samt
den spannmål, som folkförsörjningsministeriet eventuellt senare kom-
mer att fastställa för matlagets behov under tiden efter september
månad, skall han överlåta den återstående spannmålen för allmän kon-
sumtion.

Fullgöres icke denna överlåtelse frivilligt, kan folkförsörjnings-
nämnden utfärda överlåtelseförständigande.

Genom myndigheternas
försorg transporterad
spannmål.

De från odlingen förflyttade mängder av spannmål och spannmåls-
produkter, vilka transporterats genom myndigheternas försorg och
vilka icke kunna återställas till odlaren, skola myndigheterna för om-
vårdnad om den förflyttade befolkningen mot kvitto överlåta till sta-
tens spannmålsförråd eller till någon av dess ombudsaffärer.

Ersättning, som skall er-
läggas för spannmål.

Odlare erhåller för spannmål, som han överlåtit mot inköpskvitto,
samt för spannmål, som genom myndigheternas försorg överlåtits,
högsta på förläggningsorten under tiden för förflyttningen gällande
pris enligt spannmålspartiets slag och kvalitet i den mån spannmå-
lens kvalitet kan fastslås. För spannmålsprodukter erlägges på orten
gällande minuthandelspris med ett tillägg av 25 penni.

I enlighet härmed varierar priset på spannmål, beroende på från
vilken kommun spannmålen har ankommit, emedan spannmålspriset
på det med riket återförenade området varit högre än på andra orter
i landet.

Fodermedel.

All den havre, som genom odlarens eller förflyttningsmyndigheter-
nas försorg transporterats, anses som överskottshavre.

Fodermedel kallas med ett gemensamt namn havre, havremjöl och
vid förmalning av spannhål erhållna biprodukter. Odlare är berätti-
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Fodermedel, vilka trans-
porterats av myndighe-
terna.

Pris på överlåten havre.

Sättet för utbetalning
av ersättning.

Utredning över spann-
målssituationen.

gad att som foder för sina husdjur använda av honom transporterade
fodermedel. De fodermedel, vilkas transport ombetrotts myndighe-
terna, strävar man till att i mån av möjlighet återställa.

Då fodermedel, vilkas transport ombetrotts myndigheterna, icke
kunna återställas till odlaren, bör vederbörande myndighet mot kvitto
överlåta dem till staten» spannimålsförråd eller till någon av dess
ombudsaffärer. Odlare är berättigad att av folkförsörjningsnämnden
i sin förläggningskommun erhålla inköpstillstånd för motsvarande
mängd fodermedel genom att. för nämnden förete utbetalningskupong
på postgirokonto, vilken utfärdats vid utbetalning av ersättning för
fodermedlen. Folkförsörjningsnämnden skall på kupongen göra anteck-
ning därom. Denna kupong bör företes för folkförsörjningsnämnden
inom en månad, räknat från den tidpunkt, då kupongen erhållits.
Inköpstillstånd för fodermjöl av havre utgives alltid, oberoende av vad
slags fodermedel odlaren lämnat till transport.

För havre, som myndigheterna överlåtit till statens spannmålsför-
råd, erlägges till odlaren ett pris, motsvarande grundpriset på gryn-
havre. För fodermedel erlägges på orten gällande mimithandelspris
med ett tillägg av 25 penni.

För av myndigheterna transporterad och till staters spannmålsför-
råd överlåtna spannmåls-, spannmålsprodukts- och fodermedekmängder
erlägges ersättning till odlaren genom ministeriets för inrikesärenden»
avdelning för den förflyttade befolkningen med anlitande ar post-
girokonto.

Odlare bör inom två månader från sin förflyttning till folkförsörj-
ningsnämnden på sin tidigare hemort ingiva utredning om de mäng-
der spannmål och spannmålsprodukter, vilka förflyttats från hans
odling. Till utredningen böra fogas de inköpskvitton, vilka erhållits
för eventuellt redan överlåtna produkter, ävensom samtliga andr»
eventuella utredningar över spannmål och spannmålsprodukter, räknat
från ingången av den månad, för vilken odlaren före sin förflytt-
ning icke ingivit behörig utredning. Därest odlaren inom nämnda
två månaders tid i sin besittning erhåller av myndigheterna transpor-
terad spannmål eller om han får någon kännedom därom eller erhåller
något slags bevis som är av betydelse för den utredning, som skall
ingivas över spannmålen och spannmålsprodukterna, skall anmälan
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därom' göras inom två veckor, räknat från ingången av följande
kalendermånad.
Ff-nämndernas åliggan-

den.
Folkförsörjningsnämndemas på de krigsförflyttades tidigare hem-

orter och på deras förläggningsorter åligganden. Köpkort, inköps-
tillstånd, förmalningskort och överlåtelseförständiganden utgivas av
folkförsörjningsnämnden på förläggningsorten. Folkförsörjningsnämn-
den på den tidigare hemorten bör göra erforderliga framställningar
och till den nya folkförsörjningsnämnden meddela de uppgifter, vilka
stå till nämndens förfogande.

De krigsförflyttades boskap.
Priset på mjölk.

Mejeri och uppköpsaffär för mjölk får för den mjölk, som erhål-
leis från krigsförflyttad boskap under tiden för förflyttningen, till
boskapsinnehavaren erlägga ett sådant pris, som motsvarar det medel-
pris för mjölk mejeri och uppköpsaffär för mjölk under föregående
kalendermånad erlagt till boskapsinnehavare. Kvalitetsklassificering,
som grundar sig på mjölkens hållbarhet och fetthalt, behöver alltså
icke verkställas. — Vid mottagandet av mjölk av krigsförflyttad
boskap, som redan anlänt till förläggningskommunen, böra däremot
bestämmelserna i beslutet den 1 november 1943 angående kvalitets-
betalningssätt och transportbidrag för mjölk iakttagas.

Kontroll av produktio-
nen.

Skyldigheten att föranstalta obligatoriska provmjölkningar gäller
även förflyttad boskap, som icke år i sin ägares besittning. Då
boskapsinnebavares egen boskap är underkastad kontrollförenings- eller
frivillig provmjölkningskontroll, bör boskapsinnehavare jämväl under-
kasta förflyttad boskap dylik kontroll, ifall han även för denna bo-
skaps vidkommande önskar befrielse från obligatorisk provmjölknings-
kontroll. Obligatorisk provmjölkningskontroll föranstaltas från ingån-
gen av den kalendermånad, som följer på den, då boskapen blivit
placerad.

ägare utfodrad bo-
skap.

Sådan förflyttad boskap, som fortfarande utfodras av sin ägare,
är även underkastad obligatorisk provmjölkningskontroll, oberoende
av om boskapen placerats tillsammans med annan på lägenheten be-
fintlig boskap. Folkförsörjningsministeriet har emellertid fritagit
ägaren från skyldigheten att verkställa provmjölkningar under den
månad, varunder boskapen placeras, ävensom under de två därpåföl-
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Krigsförflyttad familj
bildar eget matlag.

Förlust av beklädnadsartiklar och skodon.
Tilläggspoängs- och in-

köpstillstånd.

beklädnadsartiklar.
Affärernas förråd av

jan.de månaderna. Därefter bör ägaren vidtaga med att fullgöra sin
skyldighet.

Även om krigsförflyttade personer skulle bo i sådant matlag, som
är självförsörjande, bilda de likväl eget, fristående matlag.

Om en dylik familj tillfälligtvis, t. ex. till följd av brist på
servis, kommer att intaga sina. måltider tillsammans med självför-
sörjande matlag, böra familjemedlemmarna, för sig giva odlaren köp-
kortskuponger, som motsvara måltiden. Till följd härav utigvas
jämväl livsmedelskort åt förflyttade personer, räknat från den dag,
då de begynt intaga sina måltider tillsammans med det självförsör-
jande matlaget, även om ansökningen om kort skulle inlämnas senare.

För den händelse matlag av nyssnämnt slag stadigvarande förblir
i gemenskap med självförsörjande matlag, och medlemmarna av det
förflyttade matlaget deltaga i lantbruksarbetena på odlingen, får
ifrågavarande matlag inbegripas i det självförsörjande hushållet, och
vederbörande erhålla inga köpkort.

Till självförsörjande hushåll hörande personer skola vid förekom-
mande kortangelägenheter jämväl vända sig till folkförsörjnings-
nämnden på deras vistelseort-, på samma sätt som de, vilka höra till
köpkortshushåll.

För sådana krigsförflyttade, vilka till följd av evakueringen för-
lorat beklädnadsartiklar, framhålles, att de till folkförsörjningsnämn-
den på sin nuvarande förläggningsort kunna inlämna ansökan om
tilläggspoängs- och inköpstillstånd. Till ansökningen fogas en utred-
ning om de beklädnadsartiklar, som gått förlorade, om det som blivit
kvar och om de klädesplagg, som sökanden nödvändigt behöver.

Folkförsörjningsnämnden är berättigad att bevilja den, som för-
lorat samtliga klädespersedlar, ett inköpstillståndskort, innehållande
högst 50 tilläggspoäng, ävensom inköpstillstånd till ett värde av högst
175 poäng för anskaffning av sängkläder m. fl. hushållstextilier.

För den händelse, att jämväl affärers förråd av beklädnadsartiklar
förflyttats till förläggningsort för krigsförflyttade, skola dessa förråd
i främsta rummet användas för omvårdnaden om de krigsförflyttade.
I dessa förråd bör först verkställas fullständig poänginventering,
emedan folkförsörjningsnämnderna först därefter kunna bevilja till-
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stånd till inköp från dylika förråd. I fråga om fortsättandet av
affärsverksamheten böra de föreskrifter iakttagas, vilka folkförsörj-
ningsministeriet utfärdat för evakuerade företag.

De krigsförflyttades tillgång till brännved.
För tryggande av de krigsförflyttades behov av brännved bör

kommunens bränslechef, eller, där sådan icke finnes, folkförsörjnings-
nämnden, i enlighet med bestämmelserna i statsrådets beslut den
17. 2. 1944, iakttaga bl.a. följande föreskrifter:

Myndigheterna böra, då krigsförflyttade personer förlagts i be-
bodda byggnader, tillse, att av dessa byggnaders brännvedsförråd,
i mån av tillgång, brännved överlåtes för de krigsförflyttades behov.

Om inkvarteringen verkställes i obebodda byggnader och bränn-
ved icke utan oskälig möda och kostnad kan anskaffas från närbe-
lägna lägenheter, böra myndigheterna draga försorg om att de krigs-
förflyttade erhålla brännved från kommunala förråd enligt samma
förfarande, som tillämpas i fråga om den- egna kommunens obesuttna
befolkning.

-t-
Brännveden bör använ-

das' sparsamt.

Då brännvedssituationen av kända orsaker är kritisk, uppmanas
de krigsförflyttade att på allt sätt spara på veden och att vid nöd-
vändig matlagning använda i skogen uppsamlade kvistar, ris . och
kottar. I synnerhet i -tillfälliga bostäder bör man ihågkomma den
eldfara, som förefinnes sommartid, och därför bör man undvika en
alltför intensiv uppvärmning av eldstäderna.

Det är skäl att i tid börja reservera brännved för den stundande
uppvärmningsperioden. I alla de angelägenheter, vilka avse anskaff-
ning av brännved, bör man rådföra, sig med värdfolket och, ifall
meningsskiljaktigheter beträffande vedanskaffningen uppstå, vända
sig till bränslemyndigheterna på orten och åberopa ovannämnda
statsrådsbeslut.

De krigsförflyttades tillgång till husgeråd och arbetsredskap.
Krigsförflyttade, som äro utan husgeråd och arbetsredskap, få

av vårdledaren för den förflyttade befolkningen av honom under-
tecknade förteckningar över de förnödenheter, som vårdledaren anser
resp. personer behöva. Dessa förteckningar berättiga de krigsför-
flyttade att i affärerna på orten-köpa de i förteckningarna nämnda
föremålen.

För att tillgången på dylika förnödenheter för de krigsförflyttade
verkligen skall bli tryggad, har folkförsörjningsministeriet berättigat
de folkförsörjningsnämnder, inom vilkas områden krigsförflyttade
placerats, att begränsa försäljningen av dessa förnödenheter sålunda,
att de få försäljas endast till krigsförflyttade personer.
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De krigsförflyttades affärsföretag.

Fortsättandet av verk-
samheten.

Den folkförsörjnings-
nämnd, till vilken re-
dovisning skall inläm-
nas.

Anmälningsskyldighet.

Angående försättandet av på grund av krigsoperationerna till
andra orter förflyttade parti- och minutaffärers, härbärgerings- och
förplägningsrörelsers samt övriga företags verksamhet ha. följande
bestämmelser utfärdats-:

Till annan ort förflyttat företag får icke därstädes fortsätta med
sin verksamhet utan tillstånd av kommissionen för reglering av det
ekonomiska livet. Ansökningen bör göras skriftligt och adresseras till
kommissionen för reglering av det ekonomiska livet samt inlämnas
till arbeitskraftschefen. på orten.

Företag, som förflyttat»-till annan ort och där erhållit verksam-
hetstillstånd, och som är redovisningsskyldigt inför folkförsörjnings-
nämnd, underställes i fråga om kontrollbokföring av de lager det
innehar den folkförsörjningsnämnd, inom vars område det erhållit
tillstånd att bedriva sin verksamhet. — Bedovisning över avveckling
av den tidigare verksamheten bör göras till den tidigare folkförsörj-
mngsmä-mndem.

Redovisningsskyldighet till folkförsörjningsministeriet eller annan
myndighet — om -sådan förelegat — fortgår såsom hittills.

Företag, som avbrutit sin verksamhet och som innehar reglemen-
tering underkastade förnödenheter eller råvaror, bör anmäla härom
till den folkförsörjningsnämnd, inför vilken det varit redovisnings-
skyldigt innan verksamheten avbröts, inom två månader efter det
verksamheten avbrutits. Har företaget icke erhållit kännedom om den
tidigare folkförsörjningsnämndens adress, bör anmälan- inlämna» till
folkförsörjningsministeriet. Avskrift av ovannämnda anmälan bör för
lagrens vidkommande genom företagets försorg jämväl sändas till den
folkförsörjningsnämnd, inom vars verksamhetsområde de i anmäl-
ningen nämnda förnödenheterna äro upplagrade.

Om företaget senare mottager detsamma tillhöriga varupartier,
bör det härom göra s. k. efteranmälan inom två veckor, räknat från
utgången av den månad, då det erhållit kännedom om, att dessa varor
anlänt.

Anmälan bör göras, innan verksamheten på den nya orten tager
sin början, och därav bör framgå mängd och slag av de förflyttade
förnödenheterna, ägarens namn, avsändnings- och mottagningsstatio-
nen samt eventuella utredningar om -att kuponger, inköpstillståd m. fl.
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överlåtelsebevis förstörts eller förkommit, ävensom eventuella
tillstånd, mot vilka varor ännu icke erhållits t, ex. från partiaffär.

Avskrift av sådan anmälarn bör 'inlämnas till folkförsörjnings-
nämnden på den ort, inom vars område förnödenheterna äro upp-
lagrade.

Upplagring av förnöden-
heter.

Upplagring av från evakuerat område förflyttade förnödenheter
sker under uppsikt av länsstyrelsen, under iakttagande av systemet
med kommunvis ordnad förläggning, då fråga är om varulager, som
förflyttats på åtgärd av militärmyndigheteirna. Lagren uppsamlas
i förläggningskommunerna i s. k. centrallager, och ifall de icke rym-
mas där, is. k. underlager. Ifall förnödenheterna icke kunna transpor-
teras till central- eller underlagren, upplagras de i s. k. kommun-lager,
som inrättats genom förmedling av länsstyrelsen, då man nödgats
lossa förnödenheterna, innan de anlänt till sin bestämmelseort.

På grund av krigsoperationerna förflyttade personers och företags
förnödenheter få enligt av järnvägsstyrelsen utfärdad bestämmelse
icke överlåtas direkt till ägaren, utan endast till vederbörande central-
och underlager samt varvombudsman,.

Inventering av förnöden-
heterna.

Den folkförsörjningsnämnd, inom vars område lagren finnas, bör
verkställa inventering av lagren, innan ägaren av förnödenheterna är
berättigad att taga dem i sin besittning. Inventering behöver icke
verkställa», då nödiga uppgifter erhållas av evakueringsmyndigheterna.

överlåtande av förnöden-
heter.

Ifall i central- och underlager befintliga förnödenhter på grund av
tvingande skäl, t. ex. vid fara för förskämning, skola omedelbart över-
låtas för konsumtion, handha vårdmyndigbetenna för den förflyttade
befolkningen varorna» realisering. Folkförsörjningsnämnden utger
inköpstillstånd till någon distributionsaffär på orten, för att varorna
skola utfås för omedelbar konsumtion. Ifall ägaren till förnödenhe-
terna icke frivilligt samtycker till överlåtelse av dessa, kan. folkför-
sörjningsnämnden. utfärda ÖT»rlåtalseförsitändiga,nde.

Förnödenheter, som för-
störts eller förkommit.

Ha förnödenheter, köpkortskuponger, inköpstillstånd eller andra
överlåtelseverifikat förkommit eller förstörts, bör vederbörande företag
göra noggrann anmälan därom inom 3 månader, räknat från den tid-
punkt, då företagets verksamhet avbrutits, till den folkförsörjnings-
nämnd, inför vilken företaget tidigare varit redoviisningsskyldigt.
Dessutom bör vederbörainde företag anhålla om befrielse från redo-
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visningsskyldighet i. fråga om de förlorade förnödenheterna eller öreas
låtetseverifikaten. ,

Till sådan ansökan böra fogas all tillbudsståemde utredning om de
förlorade förnödenheternas mängd, slag och förläggningsorter samt,
om förnödenheter under transporten förstörts eller förkommit, till-
gängliga uppgifter om dessa händelser eller om de personer, som
därom eventuellt kunna ge upplysningar.

Ansökningen sändes till den myndighet, inför vilken vederbörande
företag varit redovisningsskyldigt.
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