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Enskilt

Ny deklarering av spannmål.

Sedan Senaten medels beslut av den 18 september beviljat Finska
Livsmedélsimportandelslaget rätt att meddela livsmedelsnämnderna till-
stånd att uppköpa spannmål jämväl utom deras egna områden, hava livs-
medelsnämndernas ombudsmän uppköpt spannmål överallt i landet, ofta
utan Importandelslagets bemyndigande. Då spannmålsproducenterna icke
ägt noggranna uppgifter därom, vilka varit berättigade att uppköpa spann-
mål och vilka ej, hava även många enskilda personer lyckats uppköpa spann-
mål föregivande, att densamma vore avsedd för någon livsmedelsnämnd.
Härav har varit följden, att de livsmedelsnämnder, hos vilka spannmåls-
producenterna anmält sina den 16 september innehavda sädesförråd, icke
kunna veta, vilka spannmålskvantiteter envar producent för närvarande
innehar. 1 anseende härtill har Senaten funnit nödigt förordna om ny
spannmålsdeklarering, som kommer att äga rum vid årsskiftet.

Alldenstund spannmålsköpen icke skett under livsmedelsnämndernas
uppsikt och då beslagtagandet av havre vidtog först två månader efter
skördens inbärgande, har även i enskilda personers värjo kunnat komma av
producenterna såld spannmål. För att kunna reglera spannmålsförbruk-
ningen så, att säden blir jämt fördelad mellan alla konsumenter, böra livs-
medelsrnyndigheterna nödvändigt erhålla vetskap om i vars och ens ägo
befintliga spannmålsförråd. Senaten har under sådana omständigheter
ansett nödigt utsträcka den nya allmänna spannmålsdeklaferirtgen jämväl
Ull enskilda konsumtionshushåll.



Deklarering av övriga livsmedel.

A nmälningarnas kontrollerande.

Till följd av rådande livsmedelsbrist är det likväl ej nog därmed, att
endast spannmålsförråden anmälas. Det är även nödvändigt att erhålla
kännedom om övriga inom landet befintliga livsmedelsförråd, för så vitt
dessa kunna anses vara av betydelse för befolkningens närande liksom ock
rörande särskilda för produktionens främjande viktiga varor, såsom 'petro-
leum och salt. Endast på så sätt kan man för livsmedelsnödens lindrande
och produktionens främjande reglementera försäljningen av jämväl dessa
livsförnödenheter.

1 likhet med jordbrukarna och de enskilda konsumtionshushållen äro
jämväl spannmålshandlande och kvarnindustriidkare samt de industriella
inrättningar och firmor, stads- och landskommuner, spannmålslånemagasin
o. a. inrättningar, vilka innehava livsmedel eller andra deklaration under-
kastade varor, skyldiga att anmäla sina förråd.

För varje av dessa trenne kategoriers räkning kommer att utdelas
särskilda anmälningsformulär.

I samband med ifrågavarande livsmedelsdeklarationkommer att verk-
ställas kontroll av anmälningarnas sanningsenlighet.

Redan under senaste sommar anordnade jordbrukarna mångenstädes
på eget initiativ frivillig kontroll, vilken verkställdes av livsmedelsnämn-
dernas därtill bemyndigade ombudsmän. Uti övriga länder bar förfarings-
sättet delvis varit strängare.

Då under denna höst statens förfoganden rörande livsmedelsangelägen-
heterna av många skäl icke blivit tillräckligt noggrannt iakttagna, har om-
sorgen om samhällets underhåll fallit endast på endel medborgare, medan
åter andra ansett sig berättigade, trots den omkring dem rådande nöden,
att för egen räkning förvara spannmål som tillhör staten eller på annat sätt
bryta emot gällande lag. Att tillåta ett fortgående i samma riktning stode
ej i harmoni med statens moraliska uppgift. Egoisten får ej tillåtas undan-
draga sig det, som är alla medborgares skyldighet.



För deklareringen och kontrollen erforderliga arbetskrafter.

Kontrollen är en moralisk medborgerlig plikt , icke en laghestämmng.

Enligt nu gällande lisvmedelslag (13 §) får besiktning, med nedan-
omnämnda undantag verkställas endast med anmälningsgivarens samtycke.
Livsmedelsnämnd har nämligen makt att låta besiktiga endast tredskande
eller för orätta uppgifter misstänkt persons magasin eller övriga lokaliteter.
I sådana fall verkställes besiktning av kronobetjänt i närvaro av två av
livsmedelsnämnden utsedda medlemmar. Allmän besiktning däremot bör
föranstaltas endast genom att å resp. orter väcka den uppfattningen,
att folkets nödställdabelägenhet och detalrika överträdelserna av livsmedels-
förordningarna göra anordnandet av en besiktning, dess understödande och
underkastande under densamma till en moralisk medborgerlig plikt. Det
är fördenskull på sin plats, att livsmedelsnämnderna anordna i olika de-
lar av socknarna upplysningstillfällen, vid vilka klargöres huru nödställt
vårt folks läge faktiskt är och i huru många trakter redan råder hun-
gersnöd. Vid dylika upplysningstillfällen bör utredas nödvändigheten av
den allmänna livsmedelsdeklareringen och betydelsen av anmälningarnas
kontroll. En fast bas för vår livsmedelsfrågas organisation bör sålunda
skapas genorn solidariskt samarbete emellan till olika samhällsklasser hör-
ande medborgare, män och kvinnor, samt genom att vädja till samhörighets-
känslan, som uppfordrar den enskilda att uppoffra sig för det allmänna bästa.

På det att ifrågavarande livsmedelsförråd inom kort måtte kunna
bringas i dagen är det önskvärt, att kommunernas livsmedelsnämnder in-
dela sina verksamhetsområden uti mindre distrikt, följande t. ex. röstnings-
områdesindelningen,samt tillsätta i varje sådant distrikt en distriktsnämnd
för ombesörjandet av inventeringens verkställande. Såsom distriktsnämnd
kunde å en del orter fungera röstningsområdets valnämnd, medan det å
andra orter torde vara lämpligare att tillsätta skilda kommittéer. Distrikts-
närandernas uppgift bestode i att under förmedling av sina medhjälpare
och fastighetsdisponenter tillställa varje Imshållsföreståndare formulär, å
vilket denne äger anmäla storleken av sina förråd. Vid formulärens utdel-



tiing kunna användas samma personförteckningar, enligt vilka brödkorten
i början av senaste november utdelades (se Senatens Livsmedelsavdelnings
Instruktion N:o 4, av den 25 sistlidne aug.), men självfallet böra sagda för-
teckningar samtidigt granskas och kompletteras så att de motsvara nu
rådande förhållanden. Vidare böra distriktsnämnderna genom sina med-
hjälpare handleda vid formulärens ifyllande samt pröva sanningsenligheten
av de lämnade uppgifterna samt insamla de ifyllda formulären. Na-
turligtvis går det även för sig att under samma resa, särskilt om trakten
är glest befolkad, såväl distribuera som ifylla formulären samt verkställa
ovannämnda besiktning.

För åvägabringandet av konformitet i de skilda distriktnämndernas
verksamhet, är det skäl att livsmedelsnämnden beordrar en representant
till varje distriktsnämnd. /

Insamlandet av livsrnedelsdeklarationerna och förrådens besiktning
bör i praktiken ordnas sålunda, att varje distriktsnämnd indelar sitt om-
råde i flere mindre inspektionsdistrikt, i medeltal omfattande c. 200—300
personer.

hör varje inspektionsdistrikt förordnar nämnden två besiktningsmän
med iakttagande, att de utses från olika samhällsklasser.

Besiktningsmännens uppgift blir att infordra anmälningsformulären,
biträda vid deras ifyllande samt granska, att förråden ej äro större än vad
i anmälningsformulären uppgivits,

På det att distriktsnämnderna vore beredda att utföra dessa viktiga
uppdrag, böra de omedelbart tillsättas. Distriktsnämnden äger anordna
ovannämnda upplysningstillfällen. Vidare böra distriktsnämnderna anskaffa
kanslilokal, varest formulär o. a. materiel förvaras och besiktningsmännen
instrueras. Slutligen böra distriktsnämnderna i god tid anställa talrika för
ovannämnda arbete lämpliga medhjälpare. Till medhjälpare höra utses
välfräjdade, pålitliga, omdömesgilla och försynta personer, med nöjaktig kun-
skap i räkning och skrivning. I främsta rummet böra medhjälparna upp-
sökas bland de befolkningsgrupper, vilka äro fria från arbete eller vilka
lättare kunna erhålla tillfällig ledighet. Här må nämnas studenter, skol-
lärare, och ordningsmän (poliser), konsulenter o. a. d. För valet av besikt-
ningsmän, varå bör fästas stor uppmärksamhet, ansvarar i främsta rummet
livsmedelsnämndens representant i distriktsnämnden.



Besiktningens vidtagande och verkställande.

Varje besiktningsman bör förses med ä Lwsmedelsstyrelsens formulär
utskriven [ullmakt, ä vilken anbringas nämndens stämpel.

Ät besiktningsmännen utbetalas skälig ersättning för deras arbete.

Besiktningsarbretet bör vidtaga i början av januari och är det önsk-
värt att detsamma slutföres inom en vecka.

Vid infordrandet av de formulär, vilka vederbörande själva på för-
band ifyllt, böra besiktningsmännen förfråga sig, huruvida anmälaren
tillåter dem att besiktiga hans förvaringsrum och anmoda honom, ifall
han därtill samtycker, att underteckna härför avsedda moment uti for-
muläret. (renom ett dylikt förfaringssätt kan ingen efteråt påstå, att besikt-
ningsmännen handlat egenmäktigt.

Besiktyingen kan av vederbörande verkställas approximativt; endast
spannmålslårars innehåll bör genom mätning noggrannare uppskattas.
Vägning är skäl att tillgripa endast i fall anmälningen befinnes vara orik-
tig eller ock såsom försök i några gårdar utan att på förhand tillkännagiva,
var man kommer att skrida till sådan. Vid besiktning av anmälares bonings-
rum bör förfaras möjligast finkänsligt. Härvidlag är en till anmälaren
ställd allvarlig fråga mera effektiv än en undersökning som, utan att störa
hemfriden likväl icke kan utsträckas till alla vinklar och vrår. Mera be-
tydande livsmedelsförråd kunna naturligtvis uppbevaras endast i ordentliga
förvaringsrum, såsom visthus, källare och vindar. Allmänheten bör dock
ej i förväg underrättas, att meningen är att undvika en noggrannare un-
dersökning av boningsrummen, innan besiktningsmännen vid förfrågan
erfarit, att undersökning tillätes. Då bör genast meddelas, att avsikten
är att besöka endast visthus, vindar och källare.

Då anmälare behöver anlita besiktningsmännens hjälp för formulärets
ifyllande blir följden självfallet en undersökning av förråden. Men även
då bör anhållan göras om anmälarens underskrift under det moment i
fornndäret som angår besiktningens verkställande. Vägrar anmälare sitt
samtycke till undersökningen, föreligger skäl till allvarlig förfrågning an-
gående deklarationens sanningsenlighet. Huruvida vägran och till livs-



De av besiktningen föranledda utgifterna.

Å Livsmedelsstyrelsens vägnar

W. A. Lavonius

Martti Kovero

medelsnämndens vetskap komna omständigheter anses kunna giva anled-
ning att misstänka hemliga förråd, äger livsmedelsnämnden avgöra. För
detta ändamål skall i sinom tid särskild instruktion utfärdas.

ömtåliga personer kunna anlita jämväl ett sådant förfaringssätt, att
de anmoda tvänne personer, av vilka den ena är t. ex. kommunal för-
troendeman, att bestyrka anmälningens riktighet. I så fall är de av livsme-
delsnämnden utsedda besiktningsmännens uppgift endast att av anmäla-
ren avfordra det ifyllda formuläret samt överstyra detsamma till livsme-
delsnämnden.

För bestridandet av de av besiktningen föranledda kostnaderna bör
av kommunerna anslag utverkas. Senaten har nyss till Lantdagen avlåtit
framställning därom, att staten skulle taga del i desamma och avsikten
är, att i fall Lantdagen beviljar anslag, 3/4 av kostnaderna skulle erläggas
av staten.

Ä kommunalstämma finnes lämpligt tillfälle att sprida en riktig
uppfattning om livsmedelsdeklareringen samt besiktningens grundläggande
betydelse för hela 1 ivsmedelsfrågans organisation.

Livsmedelsstyrelsen hoppas, att det skall lyckas Eder att å Eder ort
väcka intresse för utförandet av denna viktiga uppgift och att Ni sålunda
ville bidraga till skapandet av en fast grund för vår livsmedelsfrågas or-
ganisation.






