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För att närmelsevis kunna uppskatta storleken av den vete- och råg-
skörd, som kan emotses i år, har Livsra e delsexpedi tionen beslutit föran-
stalta en undersökning av utsädesmängderna och växten av dessa sädes-
slag. Därför har direkt till livsmedelsnämnderna avsänts behöriga for-
mulär (formulär n :o 59) för att utdelas åt odlarne av nämnda sädesslag.
Dessutom har samma formulär sänts till livsmedelskommissionerna, så
att livsmedelsnämndernakunna vända sig till dessa, om de dem tillsända
exemplaren icke förslå. Livsmedelskommissionerna äro i tillfälle att
komplettera sina lager genom rekvisition från Senatens Livsmedels-
expedition.

Dessutom sändas till livsmedelskommissionerna och livsmedels-
nämnderna vid första tillfälle närmare anvisning angående nödiga sam-
mandrag av undersökningarna.

Undersökningen tillgår på följande sätt;
Av formulären n:o 59 utdelas ett exemplar åt varje sådan hushålls-

föreståndare, som denna sommar odlat eller odlar vete eller råg, och bör
han fsjälv eller genom någon annan å formuläret avgiva de äskade upp-
gifterna. (Falska uppgifter eller vägran kan lända till bestraffning
enligt livsmedelslagens § 25.)

Då formulären utdelas eller om möjligt redan därförinnan förses
varje formulär med nummer (plats härför är reserverad i högra kanten
ovanför kommunens namn) samt med namnet på den hushållsförestån-
dare, som bör ifylla formuläret. Motsvarande nummer och namn införas
i en särskild förteckning, som stannar hos livsmedelsnämnden för att
underlätta kontrollen över att alla som fått formuläret, även återlämnat
detsamma behörigen ifyllt. Utdelningen av formulären verkställer livs-



medelsnämnden på sätt den finner bäst samt tillser noga att varje odlare
av nämnda sädesslag får ett sådant formulär och att nämnden har vet-
skap oan med vilken nummer den försett varje odlares formulär.

Följande förfaringssätt förordas:
Alla formulär förses i livsmedelsnämndens kansli på förhand med

ordniugsnumror börjande med ett, och på dem antecknas kommunens och
länets namn. Med ledning av i livsmedelsnämndenskansli möjligen före-
fintliga förteckningar eller kommunens uppbördslängd utarbetas f‘kans-
liet före utdelningen en förteckning, i ordning efter byalag, över de hus-
hållsföreståndare, vilka veterligen odla vete eller råg. På fördelnings-
sättets detaljer beror, om det är fördelaktigt att utarbeta en särskild för-
teckning för varje byalag, för något större område eller för hela kommu-
nen. Med ledning av denna förteckning skrives varje odlares namn på
ett anmälningsformulär, vars ordningsnummer samtidigt antecknas vid
samma namn i förteckningen. Beträffande varje byalag reserveras en
tillräcklig mängd formulär för sådana odlare, vilka kanske icke funnits
nämnda i den förteckning, på grund varav livsmedelsnämndens förteck-
ning utarbetades. I alla händelser bör efter varje gårdsägares namn i
förtecknigen införas namnen på alla till gården hörande torpare, back-
stugusittare samt övriga odlare.

Då anmäluingsformulären äro försedda med de nödiga namnen och
varje formulär har sin särskilda nummer, kunna de lätt utdelas. (Även
kunna yngre personer per velociped besöka gård efter gård och sålunda
verkställa utdelningen). Härvid bör observeras att fastighetsägarna
äro skyldiga att bistå livsmedelsmyndigheterna vid verkställandet av
detta slags undersökningar. De böra bland annat uppgiva de på deras
fastighetsområden förefintliga hushållen och vid fördelningen av formu-
lären bistå ortens livsmedelsnämnd i vad denna anser sig rimligtvis
kunna foidra. Dgn som utdelar formulären bör i varje gård granska, om
i förteckningen och på korten finnas angivna alla de hushållsförestän-
dare, vilka bo på gårdens mark samt odla vete eller råg. Om någon sak-
nas i förteckningen bör hans namn tillsättas där och åt honom utskrivas
ett eget formulär.



Om man i gården vet att något i förteckningen nämnt hushåll' icke
odlar råg eller vete, antecknas i formuläret ovanför kolumnerna orden:
finnes icke

Då alla odlare, som komma i fråga, fått anmälningsformulären, åter-
ställer utdelaren överblivna formulär till livsmedelsnämndens kansli, där
de numror antecknas, vilka icke kommit till användning.

Genast efter den 12 augusti påbörjas insamlingen av anmälningsfor-
muläreu. Härvid bör tillses, att alla utdelade formulär återfås försedda
med sakenliga uppgifter.

Om formulär sänts till ett hushåll, som icke odlar nämnda sädesslag,
bör formuläret likväl återfås och anteckning om förhållandet .däri göras.

Livsmedelsnämnden bör ordna fördelningen och insamlingen av for-
mulären samt övervaka, att undersökningen verkställes så, att den verk-
ligen motsvarar sitt ändamål. De inkomna uppgifterna böra granskas
och då det är skäl att förmoda, att de lämnade uppgifterna icke motsvara
verkligheten, bör visshet erhållas och uppgifterna, orn så är nödigt, korri-
geras. Om någon vägrar att lämna uppgifter bör livsmedelsnämnden
verkställa undersökningen ochmöjligen nödiga uppmätningar samt förse
formuläret med behöriga uppgifter.

Vederbörande åvälves sådant straff som livsmedelslagen förutsätter.
Där icke kommunens storlek och kommunikationerna göra det all-

deles omöjligt, höra uppgifterna vara insamlade till den 20 dennes; därpå
göras genast sammandrag, vilka insändas till livsmedelskommissionerna.
Sist den 25 höra sammandragen vara inlämnade till livsmedelskommis-
sionerna, för att dessa må ihopräkna dem och verkställa egna samman-
drag, vilka överstyras till LivsmedeUexpeditionen till den sista augusti.

Om uppgifterna från de mest avlägsna kommunerna icke anlänt till
livsmedelskommissionernapå bestämd tid, böra dessa likväl påbörja sam-
mandragen och insända de inkomna uppgifterna på bestämd tid till Livs-
medelsexpeditionén samt samtidigt tillkännagiva, från vilka kommuner
uppgifter trots anfordran icke anlänt. Till de livsmedelsnämnder, från
vilka uppgifter icke anlänt till den 25, bör sagda dag sändas en förfrågan
angående orsaken till dröjsmålet och när uppgifterna äro att förvänta.



H. G. Paloheimo

I)å uppgifterna anlänt från alla kommuner, utarbetas ett nytt fullstän-
digt sammandrag, som skickas till Livsmedelsexpeditionen.

Livsmedelsnämnderna kunna erhålla nödiga anvisningar av livs-
medelskommissionerna, vilka åter i sin tur kunna vända sig till Livs-
medelsexpeditionen.

Till ledning för uippgiftsgivarna meddelas följande:
1) I betraktande tages endast den råg eller det vete, som vid under-

sökningens föranstaltande redan denna sommar som säd skördats eller
under denna sommar kommer att skördas. Så t. ex. Tages denna sommar
sådd midsommarråg icke i betraktande, emedan den skördas som säd
först nästa sommar.

2) Växten anges sådan den visar sig vara på största delen av det
odlade området.

Formulären och detta cirkulär hava till vinnande av tid sänts direkt
till livsmedelsnämnderna. Härefter skötes ärendet genom förmedling
av livsmedelskommissionerna.

Eljas Kahra


