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då hela spannmålsmängden icke uppväges.

I sin till livsmedelsmyndigheterna den 25 sistlidne augusti utfärdade
instruktion n:o 4 har Livsmedelsavdelningen redogjort för, vilka uppgifter
över innevarande års skörd Senaten ansett nödigt för brödsädsförbruknin-
gens reglering’ avfordra spannmålsproducenterna samt när de infordrade
uppgifterna skola avgivas. Hänvisande till sitt formulär n:o 81, som bör
användas vid anmälan om utsädes- och skördemängd och som i nödigt an-
tal exemplar tillställts livsmedelsnämnderna, vill Livsmedelsavdelningen med
avseende å uppgifterna om utsädet framhålla, att utsädesmängderna hälst
höra uppgivas enligt vikt, men att de även kunna anmälas i hektoliter,
om den deklarerande ej känner den av honom utsådda sädens vikt, varvid
vikten antecknas i formuläret med beräknande av vikten för en hektoliter
vete till 75 kilogram, en hektoliter råg till 70 kilogram, en hektoliter korn till
60 kilogram, en hektoliter havre till 45 kilogram och en hektoliter bland-
säd till 50 kilogram.

Då vid avgivandet av uppgifterna många spannmålsproducenter säker-
ligen ännu icke tröskat all sin säd, böra de vid beräknandet av hela skörde-
mängden samvetsgrant uppskatta avkastningen av den otröskade säden
samt därtill lägga de enligt tröskningslistorna vid tröskningen erhållna
spannmålsmängderna. Yid avgivande av uppgift om skörden må i övrigt
iakttagas vad i instruktion n:o 4 sid. 12 sagts om beräknande av vikten,
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För att få Klarhet om, huru mycket spannmål som står till disposition
vid den nya förbrukningsperiodens början den 16 september, äga spann-

i målsproducenterna, såsom i föregående instruktion redan nämnts, lämna
uppgift om vad de av sin skörd använt före sagda dag. Många producen-
ter hava Utan tvivel verkställt sin höstsådd med av nysäden erhållet ut-
säde. Vid brist på annan spannmål hava de måhända även varit nöd-
sakade att använda den nya skörden för sitt eget och sitt hushålls uppe-
hälle. Likaledes torde, spannmålsproducenter på några orter med livsme-
delsnämndernas tillstånd föryttrat utsädesspannmål och måhända även bröd-
säd till andra, som varit i avsaknad därav. Slutligen ha livsmedelsnämn-
derna samt av Livsmedelsavdelningen särskilt för sådant ändamål utsedda
ombud haft sig ålagt att av producenterna uppköpa spannmål för statens
räkning. Om alla de spannmålsmängder, vilka sålunda på ett eller annat
sätt kommit ur odlarens värjo, bör i anmälningsformuläret uppgift lämnas
samt tillika uppgivas, huru mycket spannmål den deklarerande har i sin
värjo den 16 september, huru mycket som därav utgöres av mjöl, huru
mycket av tröskad säd och huru mycket som ännu är otröskat.

Av den deklarerade spannmålen kan icke allt användas till befolk-
ningens uppehälle. Av densamma bör först avskiljas utsädet för nästa
sommar. Livsmedelsavdelningen har därför ansett nödigt att av spann-
målsproducenterna fordra uppgifter därom, huru mycket utsäde de under
sommarn 1918 inalles behöva. Dessutom äga spannmålsproducenterna
uppge, huru mycket de av egen skörd önska behålla till utsäde. Dessa
uppgifter, på grund av vilka det kan beräknas, hurp mycket varje odlare
behöver anskaffa i utsäde utöver sitt förråd av sådant, antecknas i den
del av anmälningsformuläret, vars rubrik är »1Y Beräkning av utsädes-
behovet för år 1918». Av vikt är att för utsäde icke behålles spannmål,
som uppenbart är till utsäde olämpligt.

Därest" producenten tillhör självhushåll, tillkommer det honom dessutom
att uppgiva, vem som är föreståndare för självhushållet. När till själv-
hushållet hör endast anmälarens eget hushåll, böra orden »tillsammans
med andra på samma lägenhet bosatta hushåll» såsom överflödiga utstry-
kas. Slutligen bör anmälan dateras och undertecknas samt därpå senast
don 15 oktober tillställas livsmedelsnämnden eller den person, livsmedels-



nämnden utsett att insamla anmälningar. Genom undertecknandet av det
ifyllda formuläret försäkrar den deklarerande, att de lämnade uppgifterna
äro riktiga och uppskattningen av skörden grundad på samvetsgrann pröv-
ning samt att han icke förhemligat några spannmålstillgångar, varöver upp-
gifter infordrats.

Spannmålsproducent, som icke bildat självhushåll, utan tillgodoser
sitt brödbehov genom köp, bör naturligtvis även lämna uppgifter om utsäde
och skörd ävensom uppgifter om spannmålens användningföre den 16 sep-
tember, så ock om sitt utsädesbehov samt därom vad han av sin skörd
önskar behålla till utsäde. Blir för honom ännu spannmäl över, är han
berättigad att till livsmedelsnämnden återställa en del av sina brödkort eller
alla sina kort samt för sitt uppehälle behålla en dessa motsvarande myc-
kenhet spannmål.

I den mån skördeuppgifter inlämnas till livsmedelsnämnden, äger den-
samma enligt allmänna grunder bestämma, huru mycket av i varje själv-
hushålls ägo befintlig spannmål som får användas till medlemmarnas i
självhushållet underhåll, vad åt självhushållet bör lämnas till utsäde samt
huru mycket av hushållets spannmålstillgångar beräknas böra åt staten
avstås.

Av anmälan rörande självhushålls grundande, vilken bör av livsme-
delsnämnden förvaras, framgår antalet personer i hushållet. Efter att med

ledning av den å fastigheten uppgjorda personförteckningen ha granskat,
att antalet personer är rätt uppgivet, beräknar livsmedelsnämnden härefter:
1) huru mycket mjöl självhushållet är berättigat att använda i månaden
och huru mycket under hela förbrukningsperioden 16/ g 1917— 15/ 9 1918
(efter 10 kilogram per person och månad) samt 2) för huru lång tid själv-
hushållets spannmålstillgångar förslå.*)

Sammansatt självhushåll bör vid anställandet av ifrågavarande beräk-
ningar behandlas såsom en helhet, alldeles liksom sådant, som omfattar
endast ett hushålk Alla av till hushållet anslutna spannmålsproducenter
(hemmansägare, torpare m. fl.) deklarerade spannmålsförråd böra sålunda

*) Vid beräknandet av förhållandet mellan mjöl och spannmål anses 10 kilogram vetemjöl
motsvara 10.6 kilogram omalet vete, 10 kilogram rågmjöl 10.5 kilogram omalen råg, 10 kilogram
kornmjöl 13 kilogram omalet korn samt 10-kilogram av blandsäd erhållet mjöl 16 kilogram
blandsäd.
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sammanräknas. Lämpligast torde vara, att livsmedelsnämnden ifyller ett
särskilt exemplar av skördeanmälningsformuläret n:o 31 och däri antecknar
de av det sammansatta självhushållets spannmålsproducenter uppgivna
skördemängdernas summor. I formulärets övre kant göres då exempelvis
en så lydande anteckning: »Uppgjord på grund av skördeuppgifter av till
självhushållet n;o anslutna spannmålsproducenter», varjämte skör-
deuppgifterna böra såsom bilagor hopfogas därmed medels band.

För så vitt självhushållet icke har spannmål för hela förbruknings-
perioden, bör livsmedelsnämnden på grund av de beräkningar, den gör,
fastställa, till vilken dag de spannmålsförråd, som lämnats i självhushål-
lets värjo, böra förslå till hushållets spannmålsbehov, eller med andra ord
självhushållets varaktighetstid. Sedan denna tid tilländagått, utdelas till
självhushållen brödkort enligt samma grunder som åt alla andra, som ej
ha egen spannmål.

Om åter självhushållets spannmålstillgångar äro större än vad hus-
hållet är berättigat under förbrukningsperioden använda, bör livsmedels-
nämnden bestämma, huru mycket av varje särskilt sädesslag åt självhus-
hållet skall lämnas för dess medlemmars uppehälle. Vid prövning av sa-
ken må livsmedelsnämnden å ena sidan taga i betraktande, att självhus-
hållet till användning får de sädesslag, som det kan anses behöva, men
å andra sidan även de konsumenters behov, vilka skola få sitt uppehälle
av den spannmål, som bör till staten överlåtas.

Då den spannmål, som lämnas innestående för självhushållet till dess
medlemmars underhåll, vid medlemsantalets ökning skulle bliva otillräck-
lig, böra åt självhushållet, när medlemsantalet ökas utöver det ursprung-
liga antalet, utgivas så* många brödkort, att den för hushållets använd-
ning medgivna spannmålen tillsammans med den mot brödkort inköpta
spannmålen förslår för alla medlemmars underhåll, då det beräknas 10
kilogram mjöl för person och månad. Behöver självhushållet något mjöl-
eller grynslag, som det icke självt har, kan åt hushållet även utfärdas
brödkort mot att självhushållet avstår motsvarande myckenhet spannmål
till staten. Slutligen kan medlem av självhushåll, när han avreser från
orten, behöva brödkort, då han utan sådant icke kan få köpa bröd. Han
bör således erhålla kort för så lång tid han är i behoy av sådant, men
bör även härvid motsvarande mängd spannmål åt staten avstås.



De uppgifter av spannmålsproducenterna över deras utsädesbehov,
vilka antecknats i skördeanmälningsformulären, böra jämväl av livsmedels-
nämnden upptagas till granskning. Klart är, att behövliga utsädesmäng-
der ännu icke kunna noggrant uppskattas, varför livsmedelsnämnden blott
har att tillse, att icke uppenbarligen för stora mängder behållas ej heller
spannmål, som livsmedelsnämnden vet vara till utsäde olämpligt.

Efter att ha granskat skördeuppgifterna samt avgjort, huru mycket
spannmål självhushållet får använda för sina medlemmars underhåll under
hela förbrukningsperioden eller under tid, som livsmedelsnämnden bestäm-
mer, samt huru mycket självhushållet får för sitt utsädesbehov behålla,
må livsmedelsnämnden anteckna sitt beslut i skördeanmälningsformuläret
å därför avsedd plats. När de skördemängder, som av spannmålsprodu-
center, tillhörande sammansatt självhushåll, deklarerats, sammanräknade
införts i särskilt formulär, må livsmedelsnämndens ifrågavarande beslut
även antecknas å sagda formulär. Uppgiftsformulären jämte därå anteck-
nade beslut förvaras i livsmedelsnämndens kansli. För delgivande av
beslutet åt självhushållets föreståndare har uppgjorts formuläret n:o 86.
Efter att däri ha antecknat, vilka spannmålsförråd självhushållet får hålla
i sin värjo, till vilken dag spannmålsförråden böra räcka till för självhus-
hållets spannmålsbehov och vilka spannmålstillgångar som beräknats att
avstås åt staten, må livsmedelsnämnden överstyra detsamma till hushållets
föreståndare och tillika förordna, att beslutet skall noga förvaras och att
det bör medtagas vid besök hos livsmedelsnämnden i ärenden rörande
självhushållet.

I skördeuppgiftsformuläret bör livsmedelsnämnden efter sitt i formu-
läret antecknade beslut göra sådana anteckningar angående i självhushållets
värjo varande spannmålstillgångars storlek och däri inträffade förändringar,
att man när som helst lätt kan beräkna, vad självhushållet bör åt staten
avstå.

På första raden i den i moment A upptagna bokföringen över själv-
hushållets spannmålsförråd antecknas de belopp omalat vete, råg, korn och
blandsäd, vilka enligt livsmedelsnämndens beslut reserverats för till själv-
hushållet hörande personers underhåll, samt på andra raden till utsäde
reserverade mängder. Då dessa mängder sammanräknade avdragas från de
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mängder, som funnos i självhushållets värjo den 16 september {= från
de i 111 mom. 5 kolumnen av skördeuppgiften deklarerade mängderna), får
man veta, vad staten borde erhålla av självhushållet. De mängder, som
sålunda beräknats återstå för att överlåtas till staten, antecknas på bok-
föringens tredje rad. De i kolumnerna ingående talen räknas sedan tillsam-
mans. Därest ej räknefel gjorts, äro summorna lika stora som de mängder
vete, råg, korn och blandsäd, som självhushållet haft den 16 september.

I tröskningsredovisningen (moment B) antecknas, vad man av den
otröskade säden beräknat sig erhålla av varje sädeslag särskilt samt huru
mycket tillsammans. Av tröskningsanmälan, som varje månad avlämnas,
framgår den verkliga skörden. Så snart all säd tröskats, skall livsmedels-
nämnden i stöd av tröskningsanmälningarna anteckna de vid tröskningen
erhållna mängderna på andra raden i tröskningsredovisningen. Utvisa
tröskningsanmälningarna, att spannmål inalles erhållits mera eller mindre
än från början beräknats, må även skillnaden antecknas i redovisningen.

Livsmedelsnämnden bör noga övervaka självhushållets spannmålsför-
brukning. För denna kontroll har uppgjorts en särskild redovisning (mom. C),
vari antecknas antalet till självhushållet hörande personer under olika må-
nader. Självhushållets ursprungliga medlemsantal framgår, förutom av per-
sonförteckningen och anmälan rörande självhushållets grundande, även av
livsmedelsnämndens ovannämnda beslut. Då medlemsantalet förändras,
skall självhushållets föreståndare därom omedelbart underrätta livsmedels-
nämnden. På grund av dessa anmälningar, vilkas tillförlitlighet livsme-
delsnämnden skall försöka kontrollera, samt i stöd av, vad livsmedelsnämden
eljest har sig bekant, antecknar livsmedelsnämnden vid varje månads slut
hushållets medlemsantal i redovisningen över spannmålsförbrukningen. När
medlemsantalet under månaden förändrats, antecknas i redovisningen me-
deltalet för medlemmarna. För att klargöra, huru medeltalet beräknas, taga
vi till exempel följande fall: till självhushållet ha under någon månad
under 9 dagens tid hört 14 medlemmar och under 21 dagars tid 11 med-
lemmar.



*) Då fråga är om halv månad, multipliceras personantalet med 5.

Detta tal delas med 30 eller det tal som utgör antalet dagar i må-
naden. Genom att räkna den vid divisionen uppstående bråkdelen som helt,
finna vi, att på månaden i medeltal komma 12 personer.

Å livsmedelsnämnden ankommer att så vitt möjligt kontrollera, att
person, som för sig erhållit brödkort, icke upptagas såsom medlem av
självhushåll samt att en och’ samma person icke på samma gång räknas
såsom hörande till flera självhushåll.

På följande rad i ifrågavarande redovisning antecknas, huru mycket
mjöl självhushållet varit berättigat under envar månad förbruka. Denna
mängd fås, då personantalet för månader multipliceras med 10. I månaden
får nämlingen sjävhushållet använda 10 kilogram mjöl per person*).

På tredje raden antecknas de mjölmängder, som erhållits av den på
grund av de utfärdade förmalningskorten förmalda spannmålen. De i för-
malningskorten nämnda mängderna omalen spannmål böra för ändamålet
omräknas i mjöl. Av spannmål, som förmalts före den 16 september böra
i redovisningen antecknas endast de mjölmängder, vilka sagda dag ännu äro
över och vilka deklarerats i 111 mom. 6 kolumn av skördeuppgiftsformuläret.

På redovisningens två sista rader uppskrivas slutligen de mjölmängder,
som motsvara åt självhushållet utfärdade brödkort (ett vanligt brödkort berät-
tigar till inköp av 200 gram mjöl om dagen). Om åt självhushåll t. ex. den
1 oktober utgivas 2 brödkortshäften, vilka innehålla kort till den 8 no-
vember, bör självhushållet under oktober få 31 X 400 12,400 gram och
under november 3 X 400 1,200 gram. Dessa mjölmängder skulle i detta
fall antecknas såsom utgivna mot kort åt självhushållet.

Ovan har redan nämnts, i vilka fall brödkort kunna åt självhushåll
utfärdas. Livsmedelsnämnden bör noga tillse, att brödkort icke utfärdas
till större antal än att självhushållet kommer att få sina bestämda ran-
soner eller 10 kilogram mjöl per person och månad samt att i bokförin-
gen städse göres anteckning, när brödkorten utfärdas, då bl. a. på grund
af dessa anteckningar skall beräknas storleken av den spannmålsmängd,
som slutligen kommer att till staten överlåtas.

Över utsädesspannmålen föres redovisning i formulärets moment D.
Först uppskrives totalsumman för de utsädesmängder, vilka lämnats i själv-
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hushållets värjo för dess utsädesbehov. Därpå antecknas de utsädes-
mängder, vilka inköpts mot de tillståndsbevis livsmedelsnämnden utfärdat.
Vid avslutandet av redovisningen hopsummeras ursädesmängderna och upp-
föres under summan mängden av använt eller ännu behövligt utsäde. Om
sistnämnda tal icke äro lika stora, upptages ännu i redovisningen skillnaden
mellan dessa tal, som utvisar antingen överskott eller brist alltefterom av
utsädesspannmål finnes mer eller mindre än vad därav bohöves. Om ut-
säde finnes mera, dragés ett streck över ordet »Brist» och tvärtom över
ordet »Överskott», om det finnes mindre.

I moment E uppskrivas till statsverket (= till livsmedelsnämnden och
av Livsmedelsavdelningen tillförordnande spannmålsuppköpare) utlämnade
spannmålsmängder samt månad och datum, då överlåtelsen skett *). Vid
avslutandet av redovisningen sammanräknas de utlämnade mängderna.

För att få reda på, huruvida av spannmål, som för självhushåll reser-
verats, något blivit oförbrukat under viss tid, behöver man endast jämföra
det medlemsantal i självhushållet, som legat till grund vid beräkning af
den i hushållets värjo lämnade myckenheten spannmål, med de anteck-
ningar över hushållets medlemsantal och den åt självhushållet mot bröd-
kort utgivna spannmålen, vilka livsmedelsnämnden månatligen gjort uti
redovisning C rörande spannmålsförbrukningen. Har medlemsantalet min-
skats eller ha brödkort utgivits mot det, att av den för självhushållet ur-
sprungligen reserverade spannmålen utlämning till staten skulle ske, bör
av sistnämnda spannmål motsvarande mängd ha blivit över oförbrukad.

Vill man uträkna, huru mycket spannmål självhushåll är skyldigt vid
viss tid till staten överlåta, skall bokföringen avslutas. Detta sker på föl-
jande sätt.

1. Till grund för uträkningen tagas den mängd spannmål (vete, råg,
korn och blandsäd sammanlagt), som enligt bokföringen rörande självhus-
hållets deklarerade spannmålstillgångar (moment A) beräknats återstå för
att till staten överlåtas.

*) Då den självhushåll rörande bokföringen avser endast den spannmål, som befunnit sig
i självhushållets värjo den 10 september, böra de till staten föryttrade spannmålsmängderna, som
antecknats i 3 kolumnen (III: 8) av uppgiftsformuläret över användningen av skörden, icke
upptagas i denna redovisning.



2. Därest tröskningsredovisningen B utvisar, att spannmål erhållits
mera än vad otröskad säd uppgavs förefinnas, tillägges skillnaden till don i
1 momentet nämnda mängden; visar den, att spannmål erhållits mindre,
avdrages skillnaden.

3. Utvisar redovisningen över utsädesspannmålen överskott, tillägges
överskottet, utvisar den brist, avdrages bristen från den i 1 momentet
nämnda mängden.

4. Summan i redovisningen över spannmålsöverlåtelsen till staten
avdrages, samt

5. det, som av den för självhushållet reserverade spannmålen blivit
oförbrukat, tillägges till den mängd, som skall överlåtas till staten.

Har rätt bokföring iakttagits, utvisar den sålunda erhållna slutsum-
man, vad självhushållet vid tiden för bokslutets uppgörande skall till staten
avstå.

Med afseende å bokföringen vill Livsmedelsavdelningen ännu framhålla
följande:

att de enligt skördeuppgiften. i sjävhushållets värjo befintliga spann-
målsmängderna såsom ock de förändringar, som efteråt däri inträffa, ome-
delbart skola antecknas såväl i den i apmälningsformuläret ingående bok-
föringen som i det exemplar av nämndens beslut, som tillställes självhus-
hållets föreståndare och vari likaledes ingå formulär för bokföring;

att föreståndare för självhushåll bör uppfordras att omedelbart till
livsmedelsnämnden anmäla alla inträffade förändringar, såsom ökning eller
minskning av hushållets medlemsantal, de uttröskade sädesmängderna, för-
säljningar av spannmål till staten, inköpta och till sedd använda utsädes-
mängder m. m. samt tillika förete sitt exemplar av beslutet rörande hus-
hållets spannmålsförbrukning i och för nödiga anteckningar. När tiden för
uppgifters avlämnande är särskilt bestämd, bör den iakttagas;

att de lämnade uppgifternas sanningsenlighet bör på lämpligt sätt
kontrolleras;

att då nödiga anteckningar till följd av brist på utrymme icke kunna
göras uti på skördeuppgiftsformuläret upptagen specialredovisning, redovis-
ningen skrives på särskilt papper, som bifogas formuläret; samt

att alla anteckningar göras riktigt och fullständigt och siffrorna ut-
skrivas tydligt.

Allmänna
instruktioner.



Avtal om
spannmålsför-

säljning.

Av livsmedelsnämndernas skyldighet att kontrollera, att de givna före-
skrifterna efterlevas' följer därjämte, att nämnden skall:

granska, huruvida alla deklarationsskyldiga avgivit stadgade skörde-
rn. fl. uppgifter, samt anmoda den försumlige att uppfylla sin skyldighet;

övervaka vården av i självhushållens värjo befintliga spannmålsförråd
så, att de ieke bli utsatta för förskämning;

hava omsorg om, att spannmål, som vid sortering av till utsäde kvar-
hållen spannmål därifrån avskiljes eller som av annat skäl icke blir an-
vänt till utsäde, avträdes åt staten, för så vitt den kan till människoföda
brukas;

tid efter annan taga reda på självhushållens medlemsantal samt tillse,
att spannmålsförbrukningen icke är större än vad som bestämts;

utgiva förmalningstillstånd endast å så stora spannmålsmängder, som
hushållet är berättigat att förbruka;

granska, att i kvarnarna föras stadgade förmalningsböcker samt att
å förmalningskorten antecknas de förmalda mängderna och att de därpå
återsändas till den livsmedelsnämnd, som utfärdat kortet;

avgöra, huruvida föreståndare för självhushåll, som ej rättar sig efter
de för självhushåll utfärdade föreskrifterna eller som missbrukar sin rätt,
till självhushåll skall anses hava förlorat sin rätt samt skrida till de åt-
gärder, som av beslutet måhända föranledas;. samt

anmäla hos allmän åklagare eller polismyndighet till nämndens kän-
nedom komna överträdelser av livsmedelslagen i och för åtals väckande.

I tidigare instruktion har Livsmedelsavdelningen uttalat förhopp-
ningen, att spannmålsproducenterna skulle förmås att genom ofrivilliga för-
säljningar till staten avträda de spannmålsmängder, som de icke själva
oundgängligen behöva till underhåll för sitt hushåll och sitt arbetsfolk samt
till utsäde. Avträdandet av dessa spannmålsförråd åt staten i och för
genomförande av reglering av spannmålsförbrukningen är det enda medel,
varigenom man kan tänka ens i någon mån få den hungersnöd lindrad,
som hotar en stor del av landets invånare. Må livsmedelsnämnderna för



den skull allt fortfarande söka lå till stånd köpeavtal med odlarene. I den
mån de till livsmedelsnämnderna sända formulären för avtal tilläventyrs
icke i alla delar kunde vara lämpliga, kunna däri göras av livsmedelsnämn-
derna nödigbefunna ändringar, dock ej med avseende å det pris, som skall
för Sålunda kunna livsmedelsnämnderna t. ex. i en-
skilda fall bevilja odlare, som bo avlägset eller för vilka remsorna ställa sig
besvärliga, en skälig ersättning för transport av spannmål.

Såvida spannmålsproducent trots allt vägrar att på av livsmedels-
nämnd erbjudna villkor sälja spannmål, som han enligt utfärdade före-
skrifter icke är berättigad att förbruka, skall spannmålen i enlighet med
livsmedelslagens 9 § och Senatens i stöd därav den 18 sistlidne augusti
fattade beslut genom rekvisition av honom uttagas. Livsmedelsnämnden
äger att om spannmålens avträdande utfärda förordnande, som utskrives i
ett därför uppgjort formulär (formulär n;o 39). 1 förordnandet bör uppgi-
vas, huru mycket spannmål och av vilket slag som skall avträdas, när
avträdandet skall ske samt vem som skall mottaga spannmålen för livs-
medelsnämndens räkning. Förordnandet må livsmedelsnämnden befordra
till den, som skall överlåta spannmålen, på sätt som angående delgivande
av skriftlig stämning är stadgat. I vederlag för den rekvirerade spann-
målen betalas åt överlåtaren för vete 85 penni för kilogram samt för råg,
korn och blandsäd 75 penni för kilogram. Där ej spannmålen åt livsme-
delsnämndens ombudsman avträdes, då han på bestämd tid infinner sig
för att mottaga densamma, må livsmedelsnämnden hos kronofogde eller
kronolänsman anhålla om nödig tjänstehandräckning. Ifrågavarande för-
ordnande må livsmedelsnämnden avfatta i tvenne exemplar och förvara
det ena bland andra handlingar rörande självhushållet.

Innan den för avgivande av skördeuppgifter bestämda tiden gått till
ända, torde verkställande av rekvisition icke kunna korama i fråga. Den
slutliga uträkningen av vad spannmålsproducent skall till staten avträda,
är det likaså svårt att göra, innan all hans säd blivit tröskad. I den mån
man likväl redan dessförinnan kan finna, att producenten uppenbarligen
icke kommer att behöva någon del av sin spannmål, kan livsmedelsnämn-
den, där den anser nödigt, bestämma'att till en början denna del avstås.
Om man efter sädens tröskning finner, att densamma ännu överstiger vad

Rekvisition,



Uppgifter om
förbruknin-
gens regle-

ring.

*) Personförteckning bör uppgöras för varje i kommunen varande fastighet.

för producenten skall kvarläninas, må livsmedelsnämnden utfärda nytt för-
ordnande om spannmålens avträdande, om innehavaren ej samtycker till
dess försäljning.

Angående regleringen av förbrukningen av brödsäd skall livsmedels-
nämnd på bestämda tider insända uppgifter till Livsmedelsavdelningen.
Första gången lämnas sådan rapport för tre veckor, räknat från den 16
september, samt därefter städse för fyra veckor. Uppgifterna införas i for-
muläret n:o 84. Av desamma bör framgå antalet av de hushåll och per-
soner, vilka vid den för rapportens avgivande bestämda tiden äro anteck-
nade på de till livsmedelsnämnderna inlämnade personförteckningarna*)-

Dessutom innehåller rapporten redovisning över erhållna brödkort. Vid
uppgivandet av kortens antal bör märkas, att kortet för varje vecka räk-
nas som särskilt kort. Av vanliga brödkort finnes även ett för varje
vecka. Av påbrödskorten gäller däremot det första för qu vecka, men de
övriga för två veckor. Förväxling uppstår dock ej, blott man minnes, att
antalet utfärdade brödkort bör vara detsamma som antalet av de veckor,
för vilka de äro utfärdade. Om korten utfärdas efter redovisningsperio-
dens början (i vilket fall korten för den förgångna tiden böra bortklippas
och annulleras) skall i redovisningen antecknas endast korten för så många
veckor som de i verkligheten utfärdats. Slutligen bör rapporten ytterli-
gare innehålla antalet av de personer, vilka inflyttat till kommunen samt,
sedan de företett bevis över att de icke inneha kort å sin förra bonings-
ort, erhållit kort av livsmedelsnämnden eller anslutit sig till något själv-
hushåll och tillika blivit införda i personförteckning, så oek antalet av ,de
personer, vilka anmält sig resa bort samt hos livsmedelsnämnden anhållit

om flyttningsbevis för erhållande av brödkort.
Ifrågavarande rapport skall till Livsmedelsavdelningen insändas inom

fem dagar efter utgången av den tid, för vilken redovisning avgives.
Formulär för utfärdande av ovannämnda flyttningsbevis (formulär n:o

40) tillsändas livsmedelsnämnderna jämte denna instruktion.



nämnden bevaras.

Spannmålsförråden i varje kommun beräknas genom införande av upp-
gifterna i spannmålsproducenternas skördedeklarationer i sammandragsfor-
mulären n:ris 32 och 33. I den mån skördeuppgifter inkomma, böra livs-
medelsnämnderna vidtaga med ifyllandet av formulären. Sådana böra av-
fattas i två exemplar och] böra de fås färdiga så tidigt, att livsmedels -

nämnderna före oktober månads utgång kunna insända det ena exemplaret
till Livsmedelsavdelningen. Det andra exemplaret skall av livsmedels -

Sammandrag
av skördeupp-

gifterna.








