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Till Livsmedelsnämnderna.

Livsmedelsstyrelsen

HELSINGFORS

03.01.1918

Kör att det mal, som åsyftas med den under tiden mellan den 2 och 7
januari försiggående allmänna inventeringen av livsmedel och särskilda
andra slag av förnödenheter, skall ernås fullständigt, d. v. s. att alla i
landet befintliga, deklaration underkastade varuförråds storlek skallkunna
fastställas, är det icke tillfyllest, att kännedom erhålles om huru mycket
var och en för närvarande äger av ovanberörda förnödenheter. Det är
även av nöden att storleken av de varumängder konstateras, vilka under
deklareringstiden befinna sig under transport per järnväg eller redan an-
länt till ankomststationerna, men vilka icke överlämnats åt mottagaren,
samt de varumängder, som anlänt till tullkamrarna i och för tullbehand-
ling.' I detta syfte bestämmes uti 2 § av Senatens beslut av den 29 de-
cember 1917, att om vara, som befinner sig på resa och som icke anmälts den
2 januari, anländer till sin bestämmelseort efter nämnda dag, bör varan
anmälas omedelbart efter det den anlänt. Dock är det av vikt, att livs-
medelsnämnderna a sin sida tillse, att dylika anmälningar faktiskt göras.
Fördenskull är det nödvändigt, att livsmedelsnämnderna av järnvägs-
och tullmyndigheterna infordra förteckningar över de deklarering under-
kastade varumängder, som under tiden mellan den 2 och 7 januari befinna
sig under transport eller redan anlänt till bestämmelseorten. I dessa för-
teckningar bör angivas varans beskaffenhet, mängd, varifrån och när den
anlänt samt till vem den är adresserad. Livsmedelsstyrelsen vill på samma
gång framhålla, att vederbörande järnvägs- och tullmyndigheter på grund
av 13 § i Livsmedelslagen äro skyldiga att på anhållan av livsmedelsnämnd
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meddela dylika förteckningar, och hår en skrivelse i denna fråga tillsänts
-Järnvägsstyrelsen och Tullstyrelsen.

Senaten har den 29 december utfärdat ett beslut angående anmälan
och granskning av livsmedelsförråd och allmänna förnödenheter, i vilket
beslut dock icke -meddelas bestämmelser varken rörande storleken av den
del av varuförsändelsen, som mottagaren får behålla för egen del eller be-
träffande den mängd, som han bör överlåta åt staten, samt ej heller huru
bör förfaras med den åt staten överlåtna varumängden. Livsmedelssty-
relsen får med anledning härav meddela, att Senaten inom den när-
maste framtiden kommer att meddela närmare föreskrifter, vilka över-
ensstämma med de uti anmälningsfonnulären itryckta, förändrade be-
stämmelserna.


