LIVSMEDELSMINISTERIET
HELSINGFORS
17.12.1918

Till Livsmedelskommissionerna och livsmedelsnämnderna.

Cirkulär N:o 41.

Livsmedelsministeriets tillkännagivande rörande de grunder, i stöd
av vilka boskapsägare kunna befrias från skyldigheten att avstå kött
för allmän konsumtion.
I stöd av 8 och 16 §§ i Finlands Senats beslut angående boskapsägares
skyldighet att avstå kött för allmän konsumtion samt angående idkande av
kött- och boskapshandel i landet, av den 22 oktober 1918, har Livsmedelsministej-iet beslutit stadfästa följande närmare bestämmelser angående de
grunder, i stöd av vilka boskapsägare kan befrias från skyldigheten att
avstå kött för allmän konsumtion:
1

§•

Befriade från den i Senatens beslut av den 22 oktober 1918 nämnda
skyldighet att avstå kött för allmän konsumtion äro de boskapsägare, vilka
med norggannt iaktagande av de i Senatens beslut av den 3 juli 1918
angående regleringen av handeln med smör samt förbrukningen av mjölk
och smör på landsbygden meddelade föreskrifter leverera till mejerier, livsmedelsnämnder och sådana mjölkaffärer, vilka enligt Senatens beslut av
den 8 november 1917, angående villkoren för handel med och transport av
oskummad och skummad mjölk, grädde och sur mjölk innehava rätt att
transportera mjölk, allt det smörfett, smör eller mjölk som de från sin
boskap erhålla utöver deras hushålls nödvändiga behov, men minst här
nämnda rhinsta mängder:
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Lokal livsmedelsnämnd är likväl berättigad, då antalet medlemmar av
boskapsägarens hushåll nödvändiggör större förbrukning än vanligt i eget
hushåll, att för sådana boskapsägare, vilka hava mindre än 10 mjölkkor,
minska förenämnda minsta leveransmängder dock ej under 1 V2 kg smörfett eller 2 kg smör eller 30 kg mjölk per ko och månad.
2

§•

Boskapsägare som önskar begagna sig av i föregående paragraf nämnda
rätt, må varje gång, då honom ålägges att fullgöra den å honom i stöd av
förordningen av den 22 oktober 1918 ankommande köttleveransskyldighet
anskaffa bevis över den levererade mängden srnörfett, smör eller mjölk
av mejeriets disponent, livsmedelsnämndens ombud eller mjölkaffärens
föreståndare samt inlämna detsamma till livsmedelsnämnden.
1 beviset bör nämnas, huru mycket srnörfett, smör eller mjölk vederbörande boskapsägare levererat åt den, som utfärdat beviset, från den 1
november 1918 intill dagen för bevisets utfärdande.
I stöd av detta bevis och för livsmedelsnämnden kända uppgifter angående vederbörandes antal kor må livsmedelsnämnden bevilja befrielse.
Härvid bör likväl observeras, att den köttmängd, som kommunens
boskapsägare enligt Livsmedelsministeriets köttanskaffningsplan gemensamt äga leverera för den allmänna konsumtionen, ej får minskas, utan
•böra de boskapsägare, vilka beröras av förenämnda befrielse, åläggas att
leverera en i förhållande härtill större mängd kött.

3 §.
Boskapsägare, som sålunda befrias från skyldigheten att leverera kött,
är pliktig att försälja allt genom frivillig slakt erhållet kött enligt Senatens
beslut av den 22 oktober 1918.
,0

Helsingfors, den 6 december 1918.

Chef för Livsmedelsministeriet,
Minister K. J.

v

M.

Collan

Väinö Ahla

I anledning av ovanstående får Livsmedelsmininisteriet erinra alla
Livsmedelskommissioner och livsmedelsnämnder, att enär tillförseln av
mjölk och mjölkhushållningsprodukter till konsumtionscentra kan i märkbar grad minskas tillföljd därav, att den obligatoriska köttanskaffningsskyldigheten skulle utsträckas jämväl till de boskapsägare, vilka redan

leverera vissa bestämda kvantiteter mjölkhushållningsprodukter för den
allmänna reglementerade konsumtionen, har Statsrådet prövat skäligt
ändra 5 § i Senatens beslut av den 22 oktober 1918 angående boskapsägares
skyldighet att avstå kött för allmän konsumtion sålunda, att av de boskapsägare, vilka icke leverera mjölkhushållningrprodukter för den allmänna reglementererade konsumtionen, kan genom tvångsåtgärder utskrivas större
mängd kött om året än vad som motsvarar 15 % av deras boskaps storlek.
Den genom tvångsrekvisition uttagna köttmängden får likväl icke i medeltal utgöra mera än 15 % av hela landets boskapsbestånd om året. Samtidigt vill Livsmedelsministeriet framhålla, att de boskapsägare, vilka på
ovannämnt sätt önska bliva befriade från tvångsutskrivning av boskap,
böra efter varje månads utgång anskaffa bevis över, huru stor kvantitet
oskummad mjölk de under månaden levererat till mejerier, livsmedelsnämnder i konsumtionscentra, de av Senatens Livsmedelsexpedition godkända mjölkaffärerna eller på den lokala livsmedelsnämndens order åt
ortskonsumenter eller ock huru många kilogram smörfett eller smör boskapsägaren levererat till mejeri eller det av livsmedelsnämnden tillförordnade smörombudet, och böra dessa bevis före den 3 i påföljande månad
inlämnas till livsmedelsnämnden, som med stöd av desamma fattar beslut
om befrielse från köttleveransskyldigheten. Presteras sådant bevis icke
inom den utsatta tiden, går boskapsägaren förlustig sin rätt att erhålla
befrielse från leveransplikten. Kött som erhållits genom frivillig slakt och
är avsett att utsläppas i handeln skall oberoende härav levereras till den
allmänna konsumtionen jämlikt Senatens beslut av den 22 oktober 1918
vid äventyr, att boskapsägaren går förlustig alla fördelar med avseende å
tvångsutskrivning av kött.
Då livsmedelsnämnden på ovan anfört sätt erhållit kännedom om de
boskapsägare, vilka med stöd av den mängd mjölk eller smör, de under

föregående månad levererat, böra befrias från tvångsleverans under påföljande månad, fördelar nämnden den på kommunen ankommande köttleveransskyldigheten i förhållande till boskapsbeståndens storlek bland de
boskapsägare, vilkas bestånd omfatta flere än 3 nötenheter och vilka ej
åtnjuta befrielse från denna tunga. Sin köttleveransskyldighet kunna dessa
fullgöra i nöt-, kalv-, svin-, get- eller fårkött, ävensom i hästkött sålunda,
att vid leverans av svin- och hästkött % kg svinkött och 2 kg hästkött
motsvara 1 kg nötkött. Likaså bör observeras, att leveransen ej sker i
nötenheter, utan att för varje nötenhet som skall anskaffas, bör överlåtas
100 kg kött.
För varje köttleverans till andelslagen eller deras befullmäktigade ombud bör överlåtaren, vare sig han är ägare till boskapshjord omfattande
mera eller mindre än tre nötenheter, avfordra kvitto, som ofördröjligen och
senast inom en vecka från leveransdagen bör inlämnas till vederbörande
livsmedelsnämnd vid äventyr, att han går förlustig all rätt till befrielse
med avseende av leveransskyldigheten.
Livsmedelsnämderna böra till boskapaägarenas kännedom, meddela dessa
leveransskyldigheten underlättande bestämmelser.

K. J. M. Collan.

Santeri Salomaa.

