
Nuvarande situation beträffande konsumtionsartiklar
För att förhindra spridning av falska rykten och för att rätta felaktiga antaganden meddelar

folkförsörjningsministeriet minutaffärernas personal och övriga personer, vilka komma i beröring
med den stora allmänheten, följande uppgifter om situationen beträffande konsumtionsartiklar för
närvarande. Dessa uppgifter äro icke i denna form avsedda för tidningspressen.

■ .Näringsfett.
Den 1 december furmos följande

mängder näringsfett att tillgå i vårt
land: smör 555,000 kg, margarin
och råämnen för margarintillverkning
motsvarande färdigt margarin inalles
4,844,000 kg samt lärd 780,000 kg.
Inalles fanns sålunda 6,200,000 kg
näringsfett. (1. 11. fanns lagrat
3,608,000 kg näringsfett.) Dessutom
fanns i partiaffärernas lager ca
830,000 kg ost.

På inkommande till landet var inar-
garinfett uppgående till 548,000 kg,
motsvarande 649,000 kg färdigt mar-
garin. Importmöjligheter finnas för
1,887,000 kg råämnen för margarin-
tillverkning och 750,000 kg lärd.
Från utlandet inköpt smör har icke
anlänt till landet.

den nämnda margarinmängden för-
brukats.

Kött.
Svinkött har under december kom-

mit i handeln i någon mån större
kvantiteter än tidigare. Produktionen,
som under normala tider var 50—51
milj. kg, har enligt beräkning minskat
till 12—15 milj. kg. I den öppna
handeln således under de sista åren
före kriget nära 20 miljoner kg svin-
kött. Denna mängd har nu troligen
nedgått till en fjärdedel.

Ehuru priset på svinkött propor-
tionellt har stigit mera än prisen på
andra livsmedel, så förefaller det ej,
om man tar i beaktande de dispo-
nibla knappa fodermängderna, som
om den inhemska produktionen av
svinkött skulle ökas.Efter den 1. 11. 40 har ifrån

centralaffärernas lager per vecka ut-
gått i medeltal 355,000 kg smör och
150,000 kg margarin. Vid samma tid-
punkt emottogo centralaffärernas la-
ger i medeltal 234,000 kg smör per
vecka.

Mängden av i handeln förekom-
mande bondsmör har varit blott 25 %

av mängden senaste år. Det är lik-
väl sannolikt att mängderna i någon
mån komma att ökas under vårvin-
tern.

Utländskt svinkött har under det
gångna året i små kvantiteter impor-
terats från Frankrike. Den gåva, som
Finlands Folkhjälp erhållit från Dan-
mark, uppgår till ca 800 ton svin-
kött. Dessutom ha olika affärer lyc-
kats inköpa ca 500 ton, varav en liten
del ännu icke torde ha inkommit till
landet. Det danska svinköttet har i
första hand utdelats i Helsingfors,
på allmänna eller därmed jämförbara
arbetsplatser i avlägsna trakter såväl
i östra som i norra Finland.

Helsingfors 20. 12. 1940.

Brödsäd.
Enligt en ny beräkning har vårt

lands spannmålsskörd varit bättre än
enligt den tidigare uppskattningen.
Rågskörden var 236 milj. kg, vete-
skörden 150 milj. kg och kornskörden
141 milj. kg, sammanlagt 527 milj.

kg, varav för förbrukning 357 milj.
kg beräknas kvarstå. Dessutom har
till landet anlänt eller är på inkom-
mande 37.1 milj. kg spannmål. Im-
portbehovet beräknas nu till 50—60
milj. kg.

Socker.
Socker fanns i början av december

i lager ca 25 miljoner kg. Dessutom
finnas möjligheter att från utlandet
inköpa 13,600 ton socker. Sockerför-
brukningen under en utdelningsperiod
har varit ca 4,500 ton, så att socker
finnes för flera månader.

För närvarande finnes alltså nä-
ringsfett att tillgå i rikligare mängd
än i början av november. På lager
finns dock icke så mycket smör som
vid nämnda tidpunkt. För att smör-
lagren icke helt skola taga slut, för-
ordnade folkförsörjningsministeriet
att under den utdelningsperiod, som
började den 11 december, mot kupon-
ger på till anskaffning av närings-
fett berättigande köpkort utgivas hälf-
ten smör och resten övriga närings-
fett, dock så att av ost dubbelt större
mängd må utgivas. Endast genom
tillämpning av detta förfaringssätt
kunna de mängder näringsfett, som
utdelas, bibehållas oförminskade till
nästa sommar, såvida icke i den in-
hemska produktionen en kännbarare
minskning inträder och såframt alla
förutsatta mängder utländskt närings-
fett erhållas till landet.

Man har försökt och även lyckats
köpa ca 1,500 ton amerikanskt fläsk,
varav dock blott små kvantiteter ha
kunnat importeras till landet.

Vitaminer för margarinet.

Kaffe.
Av kaffe fanns i början av de-

cember ca 5.5 milj. kg i lager. Den
mängd, som för närvarande utdelas
per varje två månaders utdelnings-
period, utgöra ca 1.5 miljon kg, så
att kaffeförrådet förslår för ett
knappt halvår vid nuvarande ran-
soner. Försök göras att anskaffa
mera kaffe från utlandet, så att ran-
sonerna ej skulle behöva minskas.

Nötkött fanns mycket rikligt i
marknaden ända till dess reglemente-
ringen av kött vidtog. Produktionen
har under normala år varit ca 50 mil-
joner kg, varav i den öppna han-
deln kommit ca 27 miljoner kg. På
grund av det dåliga foderåret har
gallringen av nötboskap varit stark.
Till följd av rådande foderbrist torde
man denna vinter nödgas slakta
50,000 flere kor än vanligt. Då de
djur, som slaktas, äro magra, är köt-
tets kvalitet sämre och köttmängden
proportionellt mindre än tidigare.

Det nötkött, som importerats, in-
skränker sig till den mängd saltat
nötkött på 100 ton, som anlänt som
gåva från Danmark till Finlands
Folkhjälp.

Potatismjöl.
På senaste tid har brist på potatis-

mjöl uppstått. Detta har flere or-
saker. På det avträdda området kvar-
blevo två potatismjölsfabriker, och
en förstördes vid bombning. De nu
i gång varande potatismjölsfabrikerna
kunna icke tillfredsställa den nuva-
rande efterfrågan. Under normala år
har man under hösten importerat
c. 2 miljoner kg potatismjöl till vårt
land, vilket icke denna höst varit
fallet. Köttförädlings-, textil-, kara-
mell- och pappersförädlingsindustrin
behöva potatisstärekse såsom ound-
gängligt råämne. Under dessa för-
hållanden äro orsakerna till bristen
på potatismjöl självfallna.

På folkförsörjningsministeriets för-
sorg anlände till vårt land den 15
december 150 kg fiskleveroljekon-
centrat. På 1 gram koncentrat fin-
nas 1 miljon internationella enheter
A-vitamin och 1,600 internationella
enheter D-vitamin. För att göra mar-
garinet vitaminhaltigt har man för
avsikt att från medlet av januari
använda koncentrat i sådana propor-
tioner att på ett gram margarin
komma 50 i. e. A-vitamin. Margari-
nets A-vitaminhalt är då till och med
större än sommarsmörets. Nämnda
parti på 150 kg fiskleveroljekim-
centrat förslår sålunda till att göra
3 miljoner margarinkilo vitaminhal-
tiga. Förhoppningar finnas att en
ny sändning av ifrågavarande kon-
centrat skall kunna erhållas, innan

Salt.
Försäljningen av salt har i vårt

land under de senaste åren uppgått
till 57—71,000 ton. Nu finnes drygt
73,000 ton salt på lager, så att för-
råden i landet äro tillräckligt stora.

Kraftfoder.

Hönsägg.

Kraftfoder.
Av inköpt kraftfoder hade den

15. 12. 40 till landet anlänt 4,377 ton.
Denna mängd bestod huvudsakligen av
bomullsfrö- och solroskakor. På väg
från Sydamerika till Finland är 1,000
ton jordnötskakor och från Eumänien
503 ton solroskakor. Dessutom invän-
tas under de närmaste tiderna 3,000
ton bomullsfrökakor från Kyssland.
Från Syd-Amerika har inköpts 8,000
ton bomullsfrökakor och från Nord-
Amerika 1,500 ton sojamjöl. Flera
andra köp uppgöras så att på vår-
vintern en förbättring av situationen
med avseende på kraftfoder kan
omotses.

Till följd av bristen på kraftfoder
har hönsbeståndet minskat med en
tredjedel. På grund härav och den
knappa tillgången på lyspetroleum
har produktionen av hönsägg starkt
sjunkit. Till partiaffärerna har un-
der loppet anlänt höns-
ägg i till blott
en dryg siffrorna för

år.

BOSS.
Enligt statsrådets beslut av den 28

november får icke till husdjurföda
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tjänlig halm eller agnar användas
för andra ändamål än till foder för
husdjur. Användningen av halm till
boss är alltså förbjuden; endast i
fall av sjukdom och vid kalvning eller
fölning är detta tillåtet. Till boss
bör torvströ, sågspån eller ris nu an-
skaffas. Vid vattendrag kan man
ovanom isen avskära till boss lämp-
lig gammal vass. Genom att avlägsna
den döda växtligheten från strän-
derna befrämjas nästa års vasskörd,
vilken kommer att behövas som foder.
Om det icke är möjligt att ersätta
bosset, brädslås cementerade bås och
spiltor så att djuren erhålla åtmin-
stone ett nöjaktigt underlag.

Stråfoder.

Konstgödsel.
Konstgödsel.

Lagret av i landet befintliga fos-
fatgödslingsmedel motsvarar 6,490 ton
fosforsyra. De tillskottsmängder, som
möjligen kunna erhållas, uppgå till
16,990 ton fosforsyra. Om för höst-
sådden skulle reserveras sedvanlig
mängd skulle för vårsådden högst
17,910 ton fosforsyramängd vara
disponibla, vilken mängd skulle täcka
ca 80 % av behovet. De redan i landet
befintliga mängderna förslå att täcka
blott 28.5 % av behovet. Även denna
mängd bör anses tillfredsställande,
ty i flere andra europeiska län-
der är situationen icke ens lika
god som här. Vidare bör beaktas, att
hos oss tidigare använts relativt rik-
ligt fosfat, så att i åkerjorden fin-
nes lagrad fosforsyra vars efterver-
kan är rätt stor.

Medelst statsrådets beslut av den
4 oktober förklarades som beslagta-
get det i odlares ägo befintliga strå-
foder, som översteg 1,400 kg per nöt-
enhet. Detta beslut stöder sig på den
officiella skördestatistiken, enligt vil-
ken i landet befintligt stråfoder be-
räknades till 1,650 kg per nötenhet.
Den efter beslutet gjorda allmänna
uppskattningen av stråfoderförråden
visade likväl, att blott få odlare hade
ens 1,400 kg stråfoder per n. e. På
grund härav och för att fastställa
huru mycket stråfoder inalles kommer
att läggas under beslag för varje
odlares del, upphävde statsrådet den
2 december sitt i oktober fattade be-
slut angående beslaget och förord-
nade att folkförsörjningsmyndighe-
terna ha rätt att per hektar beslag-
taga 30 kg till 250 kg hö och 65
till 130 kg halm av vårsäd. Folkför-
sörjningsmyndigheterna äro berätti-
gade att även förordna att halm av
höstvete skall beslagtagas för att
överlåtas för tryggande av produk-
tionen. Vid fastställandet av beslag
bör skörden på olika lägenheter beak-
tas, likaså antalet djur och andra till
lägenhetens överlåtelseförmåga bidra-
gande omständigheter.

Kvävegödsel finnes i lager till en
mängd, som motsvarar c. 8,100 ton
kväve. Under de två föregående skör-
deåren användes i vårt land i medel-
tal 8,119 ton kväve. Med hänsyn till
att åkerarealen minskats finnes så-
lunda i landet kväve i proportionellt
större mängder än under föregående
år. Som bäst underhandlar man om
ytterligare inköp. Om dessa förhand-
lingar leda till resultat, stå inalles
cirka 13,500 ton kväve till förfogande.
En sådan mängd kommer redan att i
ansenlig grad inverka på skörderesul-
taten.

Kaligödsel finnes i landet i känn-
bart större mängder än man under
tidigare år vant sig att använda. De
kalimängder, som skola utspridas
komma att avsevärt överstiga de nor-
mala bruksmängderna. Denna omstän-
dighet är av stor betydelse. Man har
i allmänhet i vårt land använt rela-
tivt litet kali, så att det är alldeles
på sin plats att öka dess användning.

Textilindus trin.

Kiloprisen för stråfoder äro: hö
1: 30, halm av vårvete —: 50, halm
av korn. —: 60, halm av havre —: 70,
halm av blandsäd —: 60 och halm av
höstsäd —: 40.

Cellulosafoder.
Folkförsörjningsministeriet har den

10 december förordnat att folkför-
sörjningsnämnderna utgiva inköpstiil-
stånd för anskaffning av hö, havre
eller blandsäd för hästar, nötkreatur
och får endast i sådant fall, att sö-
kande presterar utredning över att
han köpt eller beställt den mängd
fodercellulosa, som motsvarar ansökt
mängd stråfoder. Som bevis duger
med firmanamn försedd kvitterad
räkning från affär, som säljer cellu-
losa, eller duplikat av beställnings-
sedel.

Bränsle.

Metaller.

Ved skall under den avverknings-
period, som började den 1 september,
huggas 18.5 milj. m3, vari även ingår
kolningsved. Vid slutet av novem-
ber hade av denna mängd 6.7 milj m3
eller en dryg tredjedel avverkats.

Vid träkolsproduktionen har den
privata företagsamheten gjort goda
framsteg. Antalet bilar, vid vilka
träkol användes, var i slutet av no-
vember 5,821, och bilar, som använde
trä uppgingo till 2,870, sammanlagt
8,691. För medlet av december kan
motsvarande tal uppskattas till 9,300—

9,400.
Stenkolsförrådet är relativt litet,

men i nödfall kunna dock trafiken
och den oundgängliga industrin hållas
i gång genom en utjämning av lagren
till dess vi åter få öppet vatten. Av
den utlovade hohsmängder har nästan
allt erhållits. Till förbrukarna hav
man kunnat ställa i utsikt 25 % av
normalbehovet, men om importen fort-
sätter, torde man kunna ordna en
något större utdelning.

Höransonen per månad är: för
varje häst 60 kg, kviga eller ung-
tjur 30 kg, för varje kalv 15 kg och
för varje får 8 kilogram i månaden.
För häst som användes i tungt ar-
bete och vars höranson per månad
är 120 kg och för ko, vars månads-
ranson är 60 kg, behöver cellulosa
anskaffas blott hälften av nämnda
mängder. Priset på fodercellulosa
är på järnvägsstationer 1: 90 per kg
och till detta pris få förmedlings-
affärerna lägga de verkliga lands-
vägsfrakterna. De flesta cellulosa-
fabriker ha nu med full kapacitet
fått i gång tillverkningen av foder-
cellulosa, så att tillräckliga mängder
härav stå att få.

område.

Situationen för flytande bränsle
är fortsättningsvis svår. Detta berör
särskilt smörjoljor. I den mån de
som bäst pågående förhandlingarna
om erhållandet av de kvantiteter han-
delsavtalet med Byssland förutsätter
leda till resultat, kan en lättnad in-
träda i situationen. Förhandsuppgifter
tyda på vissa importmöjligheter även
från Rumänien, ehuru dock svårighe-
terna vid transporten äro betydande.

Exporten av kött till Tyskland.

Helsingfors 1940. Statsrådets tryckeri.

Belysningsämnen.
Av lyspetroleum står för närva-

rande 900 ton i månaden till förfo-
gande, vilket betyder en utdelning av
1.4 liter i månaden per belysningsen-
het.

Karbid torde kunna importeras
till landet så mycket, att behovet för
lamporna i landet blir tillfredsställt.
De lampor, som ytterligare erhållas,
utdelas i första hand åt fiskarbefolk-
ningen. Den inhemska karbidproduk-
tionen går i främsta rummet till den
oundgängliga metallindustrin.

Bomullsindustrins förråd räcka till
utgången av denna månad. Från
K"orJ-Amerika har man köpt bomull,
och den från Rådsunionen inköpta
mängden är på väg, ehuru meddelande
ännu icke ingått, att den nått bestäm-
melseorten.

Ylleindustrins förråd i landet för-
slå för 2 1/2 månad. De mängder, som
äro på väg, räcka 2 1/2 månad. Dess-
utom har ull köpts för 2 1/2 månads
förbrukning, men det är icke bekant,
när densamma kan erhållas till landet.

Konstylle erhålles för nästa år
2,500 ton. Förbrukningen härav och
frågan om mängden kommer att för-
slå, är beroende av importen av bomull
och ylle.

Järn finnes i olika affärers lager
sammanlagt 2,085 ton. Från Tysk-
land, Sverige och Belgien inkommer
under loppet av 4 månader samman-
lagt 6,700 ton betongjärn. På plåt
låder brist, men plåtar äro på inkom-
mande, om också i mindre mängder
än som erfordras. Under de närmaste
tiderna inväntas plåtar, som äro tnn-
nare än 3 m/m. Inköpen från Tysk-
land och Sverige uppgå till 1,500 ton.

Tenn finnes i någon mån, men då
tillgången är knapp, bör förbruknin-
gen noga regleras.

Linolja och fernissa är på inkom-
mande 830 ton, och 240 ton ha ytter-
ligare inköpts. Situationen är svår,
ty den normala förbrukningen har
varit 500 ton i månaden.

Tvålindustrins fettämnen finnas i
lager ca 700 ton. Under normala tider
har man från eget land erhållit ca
70 ton tvålfett i månaden. Den reg-
lerade förbrukningen är ca 140 ton i
månaden.

Av linfrö erfordras nästa vår 1,500
ton för att täcka behovet av linfrö-
utsäde.

Utförseln av livsmedel till Hangö

Under höstmånaderna fördes till
Hangö område månatligen 90 ton
nötkött och dagligen 840 liter mjölk.
Den 7 december avslutades kött-
exporten, men nämnda 840 liter
mjölk sändas fortsättningsvis dag-
ligen till området. Andra livsmedel
sändas icke till arrendeområdet.

I augusti, då slaktningarna på
grund av den hotande foderbristen
voro omfattande, och då man på
grund av värmen icke kunde lagra
allt kött. utfördes till Tyskland
inalles 145,000 kilo. Senare har kött
icke exporterats till Tyskland.


