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Vid den 16 innevarande juli skedd föredragning har Senaten stadfäst
nya bestämmelser angående idkande av kött- och boskapshandel i landet.
Dessa bestämmelser avvika endast i någon mån från Senatens tidigare gäl-
lande beslut i ämnet av den 8 november 1917. Dpn viktigaste ändringen
som berör livsmedelsnämnderna ,har gjorts i beslutets 6 §. Enligt densamma
är lantbrukare som har egen odling och önskar transportera kött som
erhålles från hans egen boskap för sitt å annan ort varande hushålls behov
berättigad att med tillstånd av livsmedelsnämnden å avsändningsorten tran-
portera högst 1 kg. kött för varje till hans hushåll hörande person i veckan.
För utverkandet av dylikt tillstånd bör sökanden likväl till livsmedels-
nämnden å avsändningsorten inlämna av livsmedelsnämden å emottagnings-
orten eller av densamma utsett organ utfärdat intyg över antalet av till
hans hushåll hörande personer samt däröver, att han å denna ort icke erhål-
ler kött vid de fördelningar som av livsmedelsnämnden föranstaltas under
den tid för vilken transporttillståndet utfärdats.

För ernående av enhetlighet vid avfattandet av förenämnda intyg
och tillståndsbevis kommer Livsmedelsexpeditionen att i närmaste
framtid låta trycka särskildaformulär vilka kunna användas även i andra
dylika fall då livsmedelsnämnderna äga utfärda tillståpdsbevis. Dessa
formulär skola tryckas så snart den nya regleringen av spannmålsförbruk-
ningen blivit stadfäst.

En annan anmärkningsvärd ändring i de tidigare bestämmelserna har
införts beträffande korvfabrikationen. Enligt beslutets 12 §är tillverk-
ning an korv tillåten endast i konsumtionscentra, vilka äro berättigade



att av den dem tilldelade köttmängden använda högst 20 %till korvfabri-
kationen. Då veterligen flere korvfabriker för närvarande arbeta på lands-
bygden, äga livsmedelsnämndenrna tillse, att någon korvfabrikation i dessa
hädanefter ej må äga rum. I sådant syfte böra deras innevarande förråd
ofördröjligen inventeras och försäljningen övervakas. Innehar korvfabrik i
landsorten vid tiden för inventeringen förråd överstigande ortens eget be-
hov, är korvfabrikanten berättigad att med livsmedelsnämndens tillstånd
sända därav till andra orter.

Livsmedelsnämderna i konsumtionscentra böra likaledes låta inven-
tera inom deras områden befintliga korvfabrikers lager, för att bättre
kunna övervaka deras veksamhet. Av särskild vikt är att noggrann in-
ventering verkställes i de fabriker, i vilka livsmedelsnämndernahärefter icke
ämna tillverka korv och vilka sålunda komma att upphöra. Äro deras
lager så stora att livsmedelsnämnderna varken kunna eller vilja helt och
hållet övertaga desamma, äro livsmedelsnämnderna enligt Senatens beslut
berättigade meddela fabrikerna tillstånd att transportera sina tillverknin-
gar till andra orter. Sedan inventering av korvfabrikernas lager ägt rum,
böra livsmedelsnämnderna att till desamma ej anskaffas annat
kött än vad livsmedelsnämnderna tilldela dem för tillverkning av korv
för livsmedelsnämndernas eget behov.

Såsom konsumtionscentra har Livsmedelsexpeditionen godkänt,
förutom städer, följande orter:

Billnäs, Dalsbruk, Enso, Esbo villasamhällen, Forssa, Haapakoski
fabriks område (Pieksämäki), Helsingfors förstäder, Hyvinge, Tavastehus
förstäder (Tavastehus landsförs.) Högfors, Ijo kyrkoby, Ikalis köping,
Ilomants, Ingerois, St. Karins, Kaltimo, Karis station och omnejd, Kar-
hula, Kaukas fabriksområde, Kemi förstad, Kerava, Kissakoski fabriks-
område (Hirvensalmi) Gamlakarleby förstad, Kouvola, Kuusankoski fab-
riksområde, Kuokkala, Kymmene fabriksområde, Lappo kyrkoby, Lehto-
niemi och Taulamäki fabriksområde (Jorois), Lieksa, Littois, l.ojobacke,
(Lojo), Loimaa station jämte omnejd, St. Marie, Malm,(Pargas), St. Michels
förstad, Mänttä, Nokia fabriksområde, Nurmis köping, Uleåborgs förstad,
Aggelby, Outokumpu, Paloki fabriksområde (Heinävesi), Pielisensuu,
Pieksämäki stationsomnejd, Pitkäranta fabriksområde, Pohjankylä (Kala-
oki) Borgå först., Raivola och Ruhtala, Reijala (Lappo socken), Riihi-



mäki med fabriksområde, Svartå stationsomnejd, Tainionkoski, Tammi-
suo, Tammerfors först. (Messuby och Birkkala), Terijoki, Toijala, Uuras
och Ravansaari, Nykyrka, V. L., Valkeakoski, Vammala, Varkaus, Vi-
borgs först. Vista (Pemar), Voikka fabriksområde, Värtsilä.
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