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Boskapsskötseln i vårt land har numera råkat i sådant läge att det
blivit nödvändigt att skrida till radikala åtgärder för motverkande av
kreatursstammens minskning och stockning i produktionen. Foderskör-
den har i följd av torkan till den grad förfelats, att man i Vestra Finland
knappast får tredjedelen av den vanliga kvantiteten hö. Med sådan foder-
mängd är det, i synnerhet då möjlighet till import av kraftfoder ej finnes,
naturligtvis omöjligt att bibehålla kreatursstocken oförminskad, och i
varje fall innebär detta en så betydlig stegring av foderprisen, att tillräcklig
orsak förefunnits att betvivla, det boskapsskötseln komme att bära sig
ens i det fall, att foder på något sätt kunde erhållas. Dessa omständighe-
ter ha i sin tur eggat och delvis tvungit jordbrukarneatt redan nu nedslakta
överhövan mycket boskap och därmed i allt högre grad minska den även
annars för alltför storkonsumtion utsatta kreatursstammen. En fortsatt ut-
veo kling i dennariktning hadeutan tvivel lett därhän, att tillförseln av mjölk-
produkter, i synnerhet till de största konsumtionscentra, nästa vinter ej
blott försvårats utan rent av blivit omöjliggjord, samtidigt som landets
boskapsskötsel lidit större skada än ens för närvarande är nödvändigt.
Av dessa orsaker har det, för motverkande av överdrivet stor nedslaktning,
blivit nödvändigt att förbjuda enskilda att utan livsmedelsnämndens till-
stånd verkställa slakt i och för försäljning och att samtidigt sänka maximi-
priset på kött. Å andra sidan har det varit av nöden att söka möjliggöra
boskapsskötselns bärighet trötts de höga foderprisen och för detta ända-
mål ha maximiprisen för mjölkprodukterna blivit ansenligt*höj da.

Jämte det livsmedelsnämnderna såväl på landsbygden som i städerna
uppmärksamgöras härpå, uppmanas särskilt landsbygdens livsmedelsnämn-
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der göra allt vad i deras förmåga står för bevarande av en möjligast stor

del av kreatårsstammen över vintem och tillvaratagande för detta ända-
mål av allt som är användbart till foder, även om insamlandet skulle
kräva dryga kostnader. Sålunda borde lövbrytning företagas, gräset vid
åkervenarna noga avmejas samt potatisblasten och skaften av kolrötter
och rovor tillvaratagas.

I det Senaten skridit till ovannämnda åtgärder för tryggande av
boskapsskötseln och tillförseln av mjölkproduktcr, har Senaten därjämte
fäst avseende därvid att det genom dessa åtgärder för mindre bemedlade
familjer ej får bliva omöjligt att anskaffa tillräckligt mjölk åt barnen,
vilkas behov av mjölk framför allt bör tillgodoses. För detta ändamål
har Senaten beslutit uppmana främst städerna och samhällena med sam-
manträngcl befolkning att ordna distributionen av mjölken inom sitt om-

råde med avseende fäst vid att barn under 12 år finge så vitt möjligt en
liter mjölk per dag. Dessutom har Senaten beslutit ur allmänna medel
anslå bidrag till anskaffande av mjölk för sagda ändamål i samma propor-
tion, som vederbörande kommuner för sin del bevilja bidrag likväl med
den begränsning att den ur statens medel utgående ersättningen ej över-
stiger 10 penni per liter.

Jämte det Senaten Kammarexpeditions Livsmedelavdelning uppma-
nar livsmedelsnämnderna såväl på landsbygden som i städerna att utan
dröjsmål skrida till de åtgärder, vilka enligt det föregående ankomma å
livsmedelsnämnderna, uttalar Livsmedelsavdelningen den förhoppningen,
att de vidriga följder, till vilka boskapsskötselns nuvarande belägenhet
synes leda, genom vaken och energiskt samverkan av alla folkklasser
skola lyckligen kunna avvärjas.
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