
Till Ordföranden i folkförsörjningsnämnden,
Till Ordföranden i kommunalnämnden,

Till anskaffningschefen i kommun,

Vid anskaffning av foder till armens behov kommer man från den 1 januari 1940 att be-
gagna sig förutom av frivilliga köp även av tvångsrekvisitioner. Folkförsörjningsministeriet
har i samförstånd med försvarsministeriet uppgjort en plan för dessa tvångsrekvisitioner.

Jordbrukarna skola leverera hö och havre åt armen efter den reducerade odlade arealen
såsom det närmare anförts uti folkförsörjningsministriets brev av den 7 december. Alla lägen-

heter, vars reducerade åkerareal är 5 hektar eller där över, äro leveransskyldiga.

Då det är möjligt, att ej alla jordbrukare ha hö för leverans, kan jordbrukaren med den
lokala anskaffningsenhetens medgivande i stället leverera vårsädeshalm samt brödsäd. Bytesvar-

det har härvid fastställts till följande:

1 kg havre motsvaras av 1 kg korn, 1 kg vete och 1 kg råg.

2 kg hö motsvaras av 5 kg havre, korn- eller ärthalm.
Havren kan helt och hållet ersättas med korn, men blott till hälften med vete eller råg.

Åtminstone 1/3 av hömängden bör levereras som hö. Hö- och havremängden som

kommun skall leverera har fastslagits till kilo hö och kg havre.
Leveransmängden av hö är beräknad för tiden från den 1 oktober 1939 till den 31 au-

Gusti 1940 eller för 11 månader och havre för tiden från den 1 oktober till den 31 oktober
1940 eller för 13 månader. De mängder hö och havre, som bevisligen antingen direkt eller
genom mellanhänder levererats till armén efter den 1 oktober 1939 får man räkna tillgodo

kommunen i avseende å den mängd som kommunen ålagts att leverera.
Folkförsörjningsnämnden bör möjligast rättvist fördela den för leverans bestämda mäng-

den av havre och hö jordbrukarna emellan med beaktande vad ovan sagts. Ifall jordbrukaren

ej alls har hö eller havre, kan man ej heller tvångsrekvirera sådan vara, som han ej har.
Folkförsörjningsnämnden kan efter övervägande pålägga en sådan jordbrukare skyldigheten

att leverera armén säd eller annat foder. Folkförsörjningsnämnden har sålunda i detta av-
seende på sitt eget verksamhetsområde rätt stor frihet, fastän kommunen i varje fall är an-
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svarig för att kommunen pålagda leveransskyldigheten blir fylld. Folkförsörjningsnämnden

skall snabbt utföra leveransfördelningen mellan jordbrukarna, samt omedelbart delgiva dem
det, förrän de hunnit utfodra nämnvärdare mängder åt djuren. Mängden, som envar jordbru-

kare är skyldig att leverera bör uppgivas även åt kommunalnämnden och anskaffningschefen.

Anskaffningsorganet bestämmer över leveranstiden, höets balande m. fl. praktiska saker. Då

det i alla fall kan hända, att ej hela den till leverans bestämda mängden behöver uttagas

överlämnas till folkförsörjningsnämndens avgörande ifall de mindre mängderna och till vilken
övre gräns allt uttages på en gång.

Detta nya systems förverkligande bör så påskyndas, att anskaffningsorganet kan skrida
till rekvisition redan från och med den 1 januari 1940. Under tiden för vinterföre är det san-

nolikt, att tvångsrekvisitionerna komma att ske på orter belägna längre bort från järnvägen,

samt under sommaren från trakter belägna närmare järnvägen.
Arméns depoter komma fortsättningsvis såvitt möjligt att köpa havre och stråfoder i den

fria handeln. För på detta sätt försålda produkter betalas enligt uppgift något högre pris än
för tvångsrekvirerad vara. I fria handeln försålt hö och havre får man ej avdraga från de
mängder, som folkförsörjningsnämnden ålagt jordbrukarna att leverera.

Åbo, den 19 december 1939.
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