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Till Livsmedelsnämnderna.
Efter det importen av livsmedel från* utlandet redan på andra året varit
i det närmaste avstannad och det undertryckta upproret med dess plundringar och
oerhörda slöseri i högsta grad ytterligare komplicerat vår livsmedelsfråga, hava vi
nu kommit därhän, att situationen såväl för den närmaste framtiden som kommande
vinter ter sig mycket dyster. Staten skall för sin del självfallet göra, allt vad den
förmår för anskaffandet av livsmedel, men det vore lättsinnigt att uteslutande trygga
sig till statens åtgärder. Erfarenheten har med tillräcklig tydlighet visat att deras
effektivitet när som hälst kan paralyseras iav många tillfälligheter. Ehuru vi ej
mera • låtom oss hoppas det
behöva befara inre oordningar, inverka på statens
i
de
förhållandena, vilkas fluktuationer det är
synnerhet
utrikespolitiska
åtgärder
omöjligt att på förhand beräkna. Statens livsmedelskort kunna under sådana förhållanden j ämväl framdeles icke utgöra någon garanti därför, att de mängder livsmedel
som å dem borde utdelas, faktiskt stå till buds. Det bästa skydd i kampen mot
livsmedelssvårigheterna äga de som själva producerat åtminstone en del av den erforderliga födan. Detta skydd är så mycket mera betydelsefullt, som staten, allt efter
som ordningen förbättras, kan i högre grad än tidigare garantera åt medborgarena
större säkerhet att få behålla vad de för eget och sina familjers uppehälle behöva.
Eör att bevara vårt folk från hungersnöd under kommande vinter är det därför
nödvändigt att så stor del av befolkningen som möjligt förmås att bruka jorden och
på så sätt själv producera åt sig livsmedel. Jordbrukare och ägare skola självfallet i detta avseende göra vad på dem ankommer. Däremot är det samhällets ovillkorliga plikt att göra allt vad det förmår för att den obesuttna befolkningen måtte
beredas tillfälle att genom eget arbete, huvudsakligast på aftnarna och under den lediga
tiden, kunna säkerställa sin utkomst under instundande vinter. Denna sak vill Eivs—•

-

medelsstyrelsen härmed lägga livsmedelsnämnderna på hjärtat.
Även i landskommunerna finnes sådan befolkning, som måste förhjälpas till
nämnda tillfälle. Det finnes statkarlar, backstugusittare, hantverkare och även
alldeles lös befolkning, som helt och hållet är i avsaknad av jordsom de kunde bebruka
eller som hava mindre områden än de skulle önska eller förmå odla. Då det nu är

alldeles nödvändigt att sträva därhän, att särskilt alla på landet boende arbetsdugliga
medborgare måtte förmås att genom eget arbete och egna odlingar draga försorg
om anskaffandet av åtminstone en del av de för nästa vinter nödvändiga livsmedel,
bör så begås, att alla till dessa befolkningsgrupper hörande personer erhålla envar
sin egen parcell och att dessa undervisas i deras odlande och på allt sätt understödes
där de med egna krafter icke komma till rätta.
I detta syfte får Idvsmedelsstyreisen härmed uppmana livsmedelsnämnderna
att vid första tillfälle dryfta denna sak. Den lämpligaste cch snabbt,st till målet
förande åtgärd härvidlag vore den, att livsmedelsnämnderna skulle inom sig tillsätta
en med sakkunniga representanter för de olika befolkningsgrupperna förstärkt odlingsavdelning, odlingsnämnd, speciellt för handhavandet av frågor rörande parcellodling ävensom andra livsmedelsproduktionen rörande frågor. Skulle någon livsmedelsnämnd av en eller annan orsak icke se sig i stånd att själv bilda en sådan nämnd,
borde odlingsnämnden tillsättas genom kommunalförvaltningens åtgärd. Denna
nämnd borde då till först igångsätta en kraftig agitation för att i vidsträcktaste mån
väcka befolkningens intresse för denna sak. Vidare borde nämnden draga försorg
om anskaffandet och utdelning åt dem av parceller samt att dem gives all nödig handledning och råd för deras odlande. Även ålåge det nämnden att anskaffa åt parcellodlarena utsädespotatis ävensom frön och plantor av andra odlingsbara växter i
den mån de själva sakna dylika.
Den för intressets väckande avsedda agitationen borde bedrivas genom tidningspressen, varför landskommunernas cdlirgsnämnder i detta hänseende ej hade några
särskilda skyldigheter, ehuru det självfallet vore av vikt, att samtidigt som kommunens befolkning meddelas upplysningar om parcellerna och andra i samband därmed
stående omständigheter desamma skulle intresseras för parcellodlingen. Däremot
vore det synnerligen nyttigt att även på landsbyggden, på odlingsnämndensföranstaltande, med anlitande, där det är möjligt, av lantmannasällskapens bistånd, anordna
populära föredragstillfällen till förmån för denna goda sak. Flygskrifter ombestyras genom försorg av Divsmedelsstyreisen och Statens kommission för huslig
ekönomi, men deras snabba spridning bland de kretsar, för vilka de äro avsedda, bör
ombesörjas av odlingsnämnden. Dessutom har odlingsnämnden å landsbyggden
synnerligen gott tillfälle att genom sina medlemmar bedriva direkt personligt väckelsearbete. Därtill fordras blott god vilja och insikt om sakens vikt och betydelse, men
därav måste ju, om någon, just livsmedelsnämndens och odlingsnämndens medlemmar vara besjälade. Samtidigt må nämnas, att till alla större industriinrättningar,
trävarubolag m. m. i landsorten kommer från Divsmedelsstyrelsen att riktas uppmaningar att på ifrågavarande sätt draga försorg om deras arbetares utkomst. Odlingsnänmderna skulle således ej behöva draga försorg om dylika arbetare utan endast
övervaka, att bolagen och industri-inrättningarna fullgöra sin plikt, samt att vid
behov lämna dem bistånd, t. ex. vid anskaffandet av ncdig jord.
För en med ortsförhållandena förtrogen odlingsnämnd är det självfallet jäm-

förelsevis lätt att beräkna, huru många parcellodlare som sannolikt skola anmäla
sig, och i enlighet därmed uppskatta arealen av den för dem erforderliga jorden. Vid
beräknandet härav bör naturligtvis särskilt i betraktande tagas ortens arbetslösa
befolkning, om sådan finnes. Den bör ovillkorligen intresseras för parcellodling, på
det att den må förmås till nyttigt arbete och tillförsäkras utkomst under kommande
vinter och icke komme enbart kommunen till last. I fall arbetet för intressets väckande bedrives så energiskt som nödvändigt vore och den mindre bemedlade och
obesuttna befolkningen därigenom faktiskt komme att inse ställningens allvar och
huru viktigt det för envar är att göra allt sitt till för att undgå hungersnöd under
nästa vinter, så tro vi att hugade parcellodlare nog skola anmäla sig.
Då odlingsnämnden skrider till anskaffandet av parceller åt hugade odlare, vore
det skäl att först vända sig till de jordägare, å vilkas mark bor antingen lös befolkning
eller sådan som av gammalt hava mindre jordområden än de önskade eller kunde odla.
Dessa jordägare borde förmås att överlåta odlingsbara jordstycken som de själva ej
bebruka, att utdelas såsom parceller. Därigenom skulle den viktiga fördel nås, att
parcellerna komme att finnas i närheten av odlarenas boningar. Därest kommunerna
själva hava odlingsbar jord, borde den självfallet främst upplåtas för parcellodling.
Finnes av sådan jord icke tillräckligt, borde sådan kunna anskaffas genom överenskommelse med jordbrukarena. Likväl har Livsmedelsstyrelsen ansett möjligt att
ännu kraftigare medel erfordras och har för den skull föreslagit, att i den nya livsmedelslagen skulle stadgas rätt till annullering av de kontrakt, enligt vilka kommuns
jord utarrenderats åt enskilda personer, för så vitt sådan jord av annat skäl än för
genomförandet av rationell odlingsplan på grund av ort sförhållandena icke blivit
lagd under bruk. Skulle andra sätt för anskaffande av jord icke lyckas, kan denna
utväg anlitas för den händelse, att en denna eventualitet förutsätta de kg i tid utfärdas. Meningen är även att utverka rätt till tvångsexpropriation av annan jord
som i lagen kommer att omnämnas, för ifrågavarande ändamål.
I detta sammanhang må även meddelas, ätt man enligt den nya livsmedelslagen
har för avsikt att tillerkänna stadskommuner rätt att för de parcellodlingar, som
anordnas för- dess egen befolkning, övertaga lämplig obrukad jord från inom närliggande landskommuners områden befintliga jordlägenheter likväl under förutsättning, att landskommunens livsmedels- eller odlingsnämnd, som äger bevaka jordägarenas intressen, därtill samtycker. Uppstår härvidlag meningsskiljaktighet, hänskjutes frågan till länsstyrelsens avgörande.
Vad beträffar parcellernas storlek, har Livsmedelsstyrelsen föreslagit för stadskomrnunerna, att de ej skulle göras mindre än 200
2 och ej större än 300 2 per
familj, men att åt familjer med flera arbetsföra medlemmar skulle upplåtas tvänne
parceller. På landsbyggden äro förhållandena likväl olika och den ifrågavarande
befolkningens vana vid jordbruksarbete överhuvud större, varför landsortens odlingsnämnder fritt kunna pröva och besluta om storleken av de parceller som av dem
upplåtas.
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I egenskap av jordbruk bedrivande och åtminstone detsamma nära stående
vet ni nogsamt, att upparbetandet av särskilt valljord på primitivt sätt med människokraft nu på våren fördröjer sådden så, att skörderesultatet blir sämre än vad

önskligt och nödvändigt vore. Följden blir densamma, om rödjandet utföres vårdslöst eller dåligt i brist på tid och arbetskraft. För den skull uppmanar Livsmedelsstyrelsen kommunerna att draga försorg om att parcellerna så vitt möjligt överlåtas
färdigt plöjda och harvade. Med desto större skäl borde så förfaras som bearbetandet
av särskilt valljord även efter sådden tager mycket arbete i anspråk. Då kommunen
sålunda ombesörjer det tyngre arbetets utförande med hästkraft och ändamålsenliga
redskap, kunna de olika parcellerna även bringas i någorlunda samma skick, varigenom
deras fördelning bland de olika odlarena blir rättvisare. Ehuru väl det vore önskligt
att parcellerna skulle upplåtas, om icke gratis, så emot så lågt arrende som möjligt,
har Divsmedelsstyrelsen likväl ansett möjligt, att kommunerna kunde i form av arrende uppbära ersättning för arbetskostnaderna eller åtminstone någon del därav.
För att odlingarna måtte giva gott resultat vore det även nödvändigt att gödsla parcellerna överallt där det blott är möjligt.
Vad beträffar instruktionsarbetet så torde å vissa orter detta vara nödvändigt,
särskilt då å parcellerna kunna odlas även andra lämpliga näringsväxter än blott
potatis ävensom av det skäl, att det nu är av största vikt att in bespara utsäde. Instruktionsarbetet kan självfallet utföras bäst på själva odlingsplatsen genom att visa,
huru arbetet skall utföras och kan odlingsnämnden härutinnan trygga sig till lant-bruks- och lantmannasällskapens bistånd.
Åt anskaffande och reserverande för parcellodlarenas behov av utsädespotatis
utsäde bör även ägnas uppmärksamhet. Skulle strävandena i detta avövrigt
och
seende icke lyckas å hemorten, skall Divsmedelsstyrelsen, då hänvändning till densamma göres, härvidlag understöda odlingsnämnderna med alla till buds stående
medel. I detta sammanhang bör likväl påpekas, att i trakter, där det är möjligt, åt
någon kompetent person skulle anförtros att uppdraga plantor för utdelning och försäljning åt parcellodlare eller på annat sätt anskaffas. Detta angår speciellt kålrötter och även kål i den mån odlandet av dessa sorter ifrågakommer.
Överlämnande denna viktiga sak till livsnämndemas prövning och snara
bringande i verkställighet, är Divsmedelsstyrelsen övertygad därom, att frågan ägnas
all den uppmärksamhet den kräver. Hungersnödens avvärjande är en uppgift,
för vars lösande alla krafter böra anlitas. De ansträngningar och ekonomiska uppoffringar som nedlagts till fromma härför, skola otvivelaktigt medföra stor nytta
bl. a. därigenom att de befria kommunerna från många bekymmer och utgifter under den kommande vintern.
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