
FF-blankett N:r E 239.

Helsingfors,
den 15 maj 1944.

Till uppfödarna av hushållsdjur.

I besluten om reglementering av kött ingå vissa bestämmel-
ser beträffande uppfödares av hushållsdjur rättigheter och skyl-
digheter, vilka bestämmelser vederbörande i sitt eget intresse och
för undvikande av obehag bör göra sig förtrogen med:

1) Med uppfödare av hushållsdjur avses person, som för
tryggande av sitt eget matlags behov av kött tillfälligt håller
boskap.

2) Till hushållsdjur kan tagas antingen kalv, svin, får eller
get.

3) Om inköpstillstånd för hushållsdjur och för sådant foder,
som eventuellt beviljas detsamma, bör anhållas hos folkförsörj-
ningsnämnden på den ort, inom vars område djuret kommer
att utfodras. Om djuret senare kommer att flyttas till annan
ort, bör om transporttillstånd härför anhållas hos samma, d. v. s.
den folkförsörjningsnämnd, från vars område djuret flyttas bort.

4) Endast svin kan uppfödas av flere matlag gemensamt.
'Två eller tre till olika matlag hörande personer få anskaffa
gemensamt, svin på det villkor, att för folkförsörjningsnämnden
vid anhållandet om inköpstillstånd samtidigt uppgives de perso-
ners namn och adress, som önska bli »delägare i svinbolaget".
Person, som regelbundet uppföder boskap, godkärines icke som"
delägare i sådant bolag.

5) Till hushållsdjur får tagas endast djur under 6 månader.
6) Hushållsdjuret bör under minst 2 månader utfodras med

foder, som vederbörande person anskaffat, eller, om det är fråga
om svinbolag, med foder, som delägarna av detta bolag anskaf-
fat, eller med matrester från deras hushåll. Hushållsdjuret bör
under nämnda tid utfodras på den ont, där uppfödaren av
djuret är bosatt, eller, om det är fråga om svinbolag, på den
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ort, där uppfödarna eller de flesta av deras matlagsmedlemmar
äro bosatta under denna tid, och i sådan byggnad, som han
eller de eller någon av dem helt eller delvis innehar.

7) Då djuret slaktas, bör kroppen vägas av en av folkför-
sörjningsnämnden utsedd vägningsman, som efter verkställd väg-
ning utfärdar vägningsintyg över kroppens vikt. Kropp av späd-
kalv, får och get kan, såframt den lokala folkförsörjningsnämn-
den icke annorlunda bestämmer, dock vägas och med stöd härav
vägningsintyg utskrivas även av annan tillförlitlig person. Krop-
pen väges utan inälvor, svinkroppen med huvud och klövar samt
kropp av annat djur utan huvud och klövar.

8) Vägningsintyget samt köttkorten, som innehas av de med-
lemmar i uppfödarens av hushållsdjuret matlag, för vilka man
önskar reservera kött av det slaktade djuret, böra inom 14 dagar
från den dag djuret slaktats insändas till den folkförsörjnings-
nämnd, från vilken inköpstillståndet för djuret erhållits, eller,
om djuret senare flyttats till annan ort, till den folkförsörjnings-
nämnd, inom vans område det senast utfodrats. För folkförsörj-
ningsnämnden bör samtidigt uppvisas vederbörandes allmänna
köpkort i och för anteckning om tiden för köttreserveringen.

Om insändandet av köpkorten till ovan avsedda folkförsörj-
ningsnämnd medför särskilda svårigheter för den, som uppföder
djuret, kan nämnden, ifall vid inlämnandet av vägningsintyget
samtidigt anhålles om tillstånd att transportera det av djuret
erhållna köttet till den folkförsörjningsnämnds område, där
vederbörande är fast bosatt, på anhållan bifalla till, att köp-
korten få sändas till sistnämnda folkförsörjnnigsnämnd samtidigt
med transporttillståndet. Härvid inför folkförsörjningsnämnden
på transporttillståndet den i vägningsintyget antecknade kött-
mängden även i det fall, att pm transponttillstånd anhålles en-
dast för en del av den av djuret erhållna totala köttmängden,
ävensom anteckning om, att köpkorten inlämnas till folkförsörj-
ningsnämnden på den ort, där vederbörande är fast bosatt.

9) • Uppfödare av hushållsdjur får, såframt bestämmelserna
beträffande slaktviktsgränsen för svin icke giva anledning till
minskning av ransonen, reservera 2 kg kött för varje till mat-
laget hörande person (även hembiträde) i månaden. Köttet får
reserveras för en tid om högst 1 år, räknat från den dag djuret
slaktats. Från ovannämnda tid bör likväl den tid avdragas, för
vilken, då slakten verkställes, kött möjligen finnes reserverat av
tidigare slaktat djur.' Om likväl av kroppen, sedan ovannämnda
reserver ing gjorts, mindre än en fjärdedel återstår, får reserve-
ringen ske för så lång tid som motsvarar hela kroppens vikt.
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Reserveringstiden kan härvid omfatta ända till 16 månader, räk-
nat från den dag djuret slaktats. Kött får reserveras för samt-
liga till matlaget hörande medlemmar eller endast för en del
av dem.

10) Om under den tid, för vilken reserveringen skett, ur det
självförsörjande matlaget avgår person, för vilken kött reser-
verats, eller om till detsamma ansluter sig person, för vilken
man önskar reservera, kött, förlänges reserveringstiden för mat-
lagets övriga, medlemmar i det förra och förkortas i det senare
fallet i motsvarande mån. Person, som avgår ur matlaget, är
alltså icke berättigad att medtaga den för honom reserverade
köttmängden utan bör hos folkförsörjningsnämnden anhålla om
köttkort. Vidare bör person, som innehar köttkort och som an-
sluter sig till självförsörjande matlag, inlämna dem till folkför-
sörjningsnämnden i det fall, att matlaget önskar reservera kött
för honom. I vartdera, fallet bör även vederbörandes allmänna
köpkort företes folkförsörjningsnämnden.

11) Om hushållsdjuret är ett svin, får i punkt 9 nämnd själv-
försörjningsranson reserveras på det villkor, att svinkroppen,
d. v. s. köttet, väger minst 50 kg (under tiden 1/1—31/5 -44
var viktgränsen 45 kg). Om kroppens vikt underskrider sagda
staktviktsgräns, minskas självförsörjningsransonen i motsvarande
mån, ty köttkorten fråntagas vederbörande i detta fall för så
lång tid som. slaktviktsgränsen det förutsätter. Om. svinet slak-
tats till följd av sjukdom och därför icke uppnår den fastställa
slaktvikten, och om intyg häröver före slakten anskaffats av
veterinär eller av annan person, som av folkförsörjningsnämn-
den utsetts för detta ändamål, kan folkförsörjningsdistriktsbyrån
med stöd av till folkförsörjningsnämnden inlämnad och till di-
sitriktsbyrån riktad ansökan bestämma, att köttkortet skall från-
tagas vederbörande för en tid, motsvarande en vikt under slakt-
viktsgränsen.

12) Den del av det slaktade djurets kropp, som uppfödare
av hushållsgris icke får reservera för sitt eget matlags behov,
bör han överlåta mot inköpskvitto till uppköparaffär för kött
eller till dess ombud eller ock mot köttkortskuponger direkt till
konsument. Härvid bör observeras, att uppköparaffär för kött
får, förutom hela kroppar, köpa endast halva kroppar i ett
stycke, fram- och bakdelar av kroppen samt fjärdedels kroppar
och att vid överlåtelse av kött mot kuonger för allt slags kött
och alla kroppsdelar ett sådant antal kuponger per kg bör av-
skiljas, som varje gång fastställes i den av folkförsörjningsmi-
nisterieit månatligen i tidningspressen publicerade kortkalendern.
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13) Om uppfödare av hushållsdjur utfodrat sitt djur på an-
nan ort än sin egen fasta boningsort, bör han, då han önskar
transportera det från djuret erhållna köttet till sistnämnda, ort,
anhålla om transporttillstånd hos den folkförsörjningsnämnd,
från vars område köttet transporteras. Detta transporttillstånd
bör vederbörande inom 7 dagar efter verkställd transport in-
lämna till den folkförsörjningsnämnd, till vars område köttet
transporterats.

14) Förutom i punkt 4 avsedda svinbolag om 3 eller 4 mat-
lag, få även flere matlag än dessa bilda svinbolag, förutsatt att
alla till bolaget hörande medlemmar bo i samma gård. Ett
dylikt bolag får utfodra flere svin, likväl samtidigt högst ett
svin för varje till bolaget hörande grupp om tre matlag. Ut-
fodringen av svinet eller svinen bör ske i den gård, där samt-
liga delägare i bolaget äro bosatta, eller i dess omedelbara när-
het. Personer, hörande till ovannämnda bolag, ha i övrigt samma
rättigheter och skyldigheter som de, som. höra till i punkt 4
avsett svinbolag, förutom att den tid, under vilken delägarna i
bolaget böra utfodra svinet, är minst 4 månader.

Helsingfors 1944. Statsrådets tryckeri.


