
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Helsingfors,

den 5 januari 1943.

Cirkulär N:o 4.

Den nya reglementeringen av hudar.

Den 17 december 1942 har statsrådet
utfärdat ett nytt beslut om reglementering
av hudar, vilket har trätt i kraft den 1
januari 1943. Folkförsörjningsministeriet
har den 30 december 1942 utfärdat ett be-
slut med närmare föreskrifter i saken.
Bland de viktigaste ändringar, som dessa
beslut medföra, må nämnas, att hudarna

förklarats underkastade beslag och att
reglementeringen utsträckts även till älg-
hudar och getskinn. I fråga om samtliga
hudar har även en allmän överlåtelseplikt
föreskrivits, varjämte de hudar, som den
1. 1. 1943 innehades av garvare, skola över-
låtas till staten, ifall tillstånd till bered-
ning av huden icke erhållits eller därest
beredningstillstånd icke sökes inom januari
månad och i enlighet med nedan angivna
grunder erhålles och inom februari månad
tillställes garvaren. Den allmänna över-
låtelseplikten gäller bl.a. de s.k. ~sparrh-

udarna" eller alla de oberedda hudar av
nötkreatur, häst och älg samt skinn av far,
get och kalv, vilka icke före den 1 januari
1943 överlåtits mot inköpskvitto, och för
vilka beredningstillstånd icke erhållits el-

ler erhålles. Överlåtelsetiden varar till den
30 januari 1943. Hudar av senare slaktade
djur eller fällda älgar, skola överlåtas
inom 30 dagar räknat från det djuret slak-
tats eller älgen fällts. Beslutet föreskriver
ytterligare nya inköpskvitton, vilka träda
i kraft den 1 mars, och från och med sam-
ma dag har den näringsverksamhet, som
avser beredning av hudar, gjorts beroende
av folkförsörjningsministeriets tillstånd.

Beredningstillstånden för hudar.

Till folkförsörjningsnämnderna.

Så fordras exempelvis för bedrivande av
garverirörelse folkförsörjningsministeriets
tillstånd; åt garvaren skall dessutom, då

hud lämnas till beredning, givas bered-
ningstillstånd för huden ifråga. Att utfär-
da dessa beredningstillstånd ankommer på
folkförsörjningsnämnden.

En ny princip har även införts, i det
ägare av hud för sitt hushålls behov erhål-
ler en femtedel av de hudar, som han leve-
rerat till allmän förbrukning. Denna
femtedel bestämmes enligt hudarnas
poängvärde. Ägaren av hud kan härvid
betjäna sig av tvenne vägar. Ifall han
överlåtit så mycket hudar, att poängvärdet
för av honom innehavd hud uppgår till
högst en femtedel av det totala antal poäng,
som räknas honom till godo, kan han er-
hålla beredningstillstånd för sagda hud. I
annat fall bör han fortfarande öka sitt
poängtal, eller ock kan åt honom givas
köpkupong för anskaffning av läder eller
läder- eller gummitillverkningar, efter det
utgivandet av köpkuponger kan påbörjas.
Köpkuponger komma att utgivas endast
till sådant antal, att de kunna inlösas.

Såsom ovan sagts äger folkförsörjnings-
nämnden rätt att giva ägare av hud för
dennes hushålls behov sådant berednings-
tillstånd, som till sitt poängvärde motsva-
rar högst en femtedel av det antal poäng
för hudar, vilket räknas honom till godo.
Sådant beredningstillstånd motsvarande
en femtedel får folkförsörjningsnämnden



utgiva även för sådan hud, som utan till-
stånd lämnats till garvare för beredning
under tiden 1/2—31/12 1942, såframt till-
stånd sökes senast den 30 januari 1943.

Vid utgivandet av beredningstillstånd

skall ägare av hud räknas till godo:

a) de hudar, som han mot inköpskvitto
för anskaffning av hud, vilket in-
lämnats till folkförsörjningsnämn-
den, efter den 1 februari 1943 över-
låtit till allmän förbrukning;

skinn, vilka lämnats till beredning före

den 1 januari 1943, skall folkförsörjnings-
nämnden på begäran lämna berednings-
tillstånd. Vid utgivandet av sådant bered-
ningstillstånd beaktas icke förenämnda
poängvärden, enär älghudar och getskinn
icke hittills varit underkastade reglemen-
tering. Det utgivna beredningstillståndet

införes av denna orsak icke heller i kontot
för hudar. Däremot skola med avseende å
de älghudar och getskinn, som icke lämnats
till beredning före den 1 januari 1943, till-
lampas samma bestämmelser som i fråga
om övriga hudar och skinn.

b) de hudar, vilka genom domstols ut-
slag förklarats förbrutna till staten
på den grund, att ägare av hud utan
beredningstillstånd lämnat hud till
beredning under tiden 1/2—31/12
1942. Härvid skall utredning företes
över att huden av nämnda orsak för-
klarats förbruten;

Poängvärdet för hudar av olika slag har

av folkförsörjningsministeriet fastställts
enligt följande:

Hud_ns
Hudens benämning: Hudens vikt:

-
„

- jpoängvärde:

hud av tjur över 18 kg 100

~ ~ ko oberoende av vikten 75

„ „
kviga B—lB kg 45

„ ~
gräskalv under Bkg 20

kalvskinn oberoende av vikten 10

hud av häst ~ „. ~ 90
fölskinn „ „ „ 20

får „ „ „ „ 10
get „ „ „ „ 10
älghud ~ „ „ 75

c) de hudar, vilka under tiden 1/2—

31/12 1942 lämnats till beredning
utan beredningstillstånd, därest hu-

den antecknats i den förteckning,
som enligt 4 § 2 mom. i statsrådets
beslut skall uppgöras; upprättandet
av sådan förteckning ombesörjes av
de kretskontrollörer, som av di-
striktsbyrån därtill förordnats, och i
förteckningen skola de hudar införas,
vilka garverirörelse den 1/1 1943
innehade; utdrag ur förteckningen
kommer att tillställas varje folkför-
sörjningsnämnd, från vars område
hudar inlämnats till garvaren, så
snart förteckningen är upprättad;
samt

Konto för hudar.

Folkförsörjningsnämnden bör för varje
ägare av hud föra konto för hudar på Ff-
blankett N:o E 126 i kolumnerna 18 och
19 (Hudar). Fr.o.m. den 1 januari 1943

antecknas i kolumnerna hudarnas poäng-

värden och icke längre deras stycketal.
Alla konton för hudar skola börjas ånyo

den 1 januari 1943. Principen i fråga om
dessa konton är, att i kolumn 18 antecknas
poängvärdena för de hudar, över vilka
inköpskvitto inlämnats till nämnden eller
för vilka nämnden utgivit beredningstill-

stånd och i kolumn 19 poängvärdena för

d) poängvärdet för den hud, för vilken
beredningstillstånd sökes, ifall denna
icke är sådan hud, som under tiden
1/2—31/12 1942 lämnats till bered-
ning utan beredningstilltånd och
således redan medtagits i den uti
punkt C nämnda förteckningen.

För beredning av de älghudar och get-



utgivna beredningstillstånd och köpkupon-
ger. Beredningstillstånd eller köpkupong
får aldrig givas om det sammanlagda
poängtalet i kolumn 19 därigenom överste-
ge en femtedel av det sammanlagda poäng-
talet i kolumn 18. Sistnämnda regel be-
ror på att ägare av hud, såsom ovan sagts,
äger rätt att för sitt hushålls behov er-

hålla en femtedel av de hudar, som leve-
rerats till allmän förbrukning. Att märka
är, att även sådan hud anses ha levererats
till allmän förbrukning, för vars bered-
ning vederbörande måhända redan tidi-
gare erhållit beredningstilltånd eller för

vars beredning han söker och erhåller be-
redningstillstånd. Även dessa hudars
poängvärde räknas honom sålunda till
godo.

Den för kontot för hudar gällande re-
geln ärkort sagt följande: Inköpskvit-
tonas poängvärde antecknas i
kolumn 18, köpkupongernas
poängvärde i kolumn 19 och
beredningstillståndens poäng-
värde i vardera kolumnen.

I kontot för hudar göras fortlöpande an-
teckningar i enlighet med vad ovan sagts.
Enär likväl jämlikt det nya beslutet om
reglementering av hudar under vissa för-
utsättningar även de hudar beaktas, som
utkommit till allmän förbrukning under
tiden 1/2—31/12 1942, skall, då kontot för
januari månad 1943 öppnas, följande an-
visningar iakttagas:

Till det poängtal, som skall antecknas
för januari månad i kolumn 18 skola de
ur följande handlingar erhållna poäng-
värdena för hudar sammanräknas:

1) från de inköpskvitton, hänförande
sig till tiden 1/2—31/12 1942, vilka redan
senaste år tillställts nämnden, räknas de
överlåtna hudarnas poängvärden; kan
poängvärdet för hud icke bestämmas med

ledning av uppgifterna å inköpskvittot,
bör genom förfrågningar utredas, hurudan
hud det varit fråga om;

2) från de under januari månad till
nämnden inlämnade inköpskvittona, vilka
kunna hänföra sig till hudar, vilka över-
låtits i januari 1943 eller redan tidigare
under tiden 1/2—31/12 1942, räknas de
överlåtna hudarnas poängvärde;

3) från det till nämnden inlämnade
ovan i punkt c) nämnda utdraget räknas
poängvärdet för av garvare innehavda
hudar, som utan tillstånd lämnats till be-
redning under tiden 1/2—31/12 1942 (de
hudar, för vilka beredningstillstånd givits
och vilka i förteckningen angivits med
bokstaven a medtagas alltså icke från den-
na förteckning utan från den nedan i punkt
4 nämnda) ;

4) från den av distriktsbyrån till
nämnden översända förteckningen räknas
poängvärdet för de hudar, för vilka di-
striktsbyrån beviljat beredningstillstånd;

5) därest vederbörande företer utred-
ning över, att han dömts att till staten
förverka hud, som olovligen lämnats till
beredning under tiden 1/2—31/12 1942,
räknas poängvärdet för dessa hudar, med
stöd av den utredning, som för nämnden
företes;

6) om nämnden beviljar beredningstill-
stånd under januari månad, medräknas
även poängvärdet för denna hud i poäng-
talet i kolumn 18, såframt fråga icke är
om sådan i den i punkt 3 nämnda förteck-
ningen upptagen hud, som olovligen läm-
nats till beredning. (I förteckningen upp-
tagna hudar få icke mera vid utgivandet
av beredningstillstånd beaktas, enär de
redan införts i kontot från förteckningen.)

Till det poängtal, som skall antecknas
för januari månad i kolumn 19 skola de
ur följande handlingar erhållna poäng-
värdena för hudar sammanräknas:



*t3

1) från den av distriktsbyrån till nämn- de beredningstillstånd, vilka gälla älg-
den översända förteckningen räknas hudar och getskinn, som lämnats till be-
poängvärdet för de hudar, för vilka di- redning före den 1 januari 1943.
striktsbyrån utgivit beredningstillstånd; För att möjlighet skall förefinnas att
och även senare få klarhet i, vilka hudar samt

2) poängvärdena för de beredningstill- beredningstillstånd och köpkuponger som
stånd, som nämnden utgivit i januari, in- givit upphov till de i kolumnerna 18 och
räknas även i poängtalet uti kolumn 19, 19 av FF-blankett N:o E 126 antecknade
oberoende av, huruvida fråga är om olov- poängvärdena, anmodas nämnderna att
ligen till beredning lämnad hud eller an- föra särskilt hjälpkonto häröver, t.ex. på

nan hud; i kontot antecknas likväl icke följande sätt:

Konto för hudar rörande jordbrukaren Per Bolin från Lövberga by
Poäng, som

Totala poäng- förbrukats till
Är Månad Dag Vad har föranlett anteckning i förteckningen värdena för beredningstill-

hudarna stånd eller
köpkuponger

1942 febr. 15 inköpskvitto, 2 kohudar 150
sept. 16 „ 1 .tjurhud 100
okt. 20

„ 1 fårskinn 10
~ nov. 10 folkförsörjningsdistriktsbyrån utgivit

beredningstillstånd för 1 kalvskinn . . 10 10
1943 jan. 8 inköpskvitto, 1 älghud 75

8 ~3 kohudar 225
20 förteckning över hudar, som olovligen

äro under beredning hos garvare, 1
tjurhud 100

„ „ 25 erhållit beredningstillstånd för ovan-
nämnda, hos garvare olovligen under
beredning varande tjurhud 100

25 beredningstillstånd, 1 kalvskinn 10 10
680 120

Poängtalet 680 antecknas å FF-blankett N:o E 126 i kolumn 18 och poängtalet 120
i kolumn 19.

A folkförsörjningsministeriets vägnar:

Avdelningschef Jouko Juuramo.

Byråchef Einari Karvetti.

Helsingfors 1943. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.


