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Helsingfors, den 20. 2. 1941.

Nuvarande situation beträffande konsumtionsartiklar.
För att förhindra spridning av falska rykten och för att rätta felaktiga antaganden meddelar
folkförsörjningsministeriet minutaffärernas personal och övriga personer, vilka komma i
beröring med den stora allmänheten, följande uppgifter om situationen beträffande konsumtionsartiklar för närvarande.
Dessa uppgifter äro icke i denna form avsedda för
tidningspressen.

Näringsfett.
Näringsfett finnes i landet i lager omfattande så stora kvantiteter,
att lika stora ransoner som tidigare
kunna utdelas.
Ostlagren ökades under januari,
varför en extra ranson kunde utdelas i februari.
Råämnen för margarin äro på inkommande till landet i kvantiteter,
som motsvara 377,000 kg färdigt
margarin.

Kött.
Svinkött.
Utförseln av svinkött i marknaden
är liten, och hopp om förbättring
finnes icke. Även den ringa mängd
svinkött-, som kommer ut i handeln,
konsumeras huvudsakligen på produkUnder
januari har
tionsorterna.
10,971 kg färskt och 74,346 kg saltat
svinkött importerats samt i början
av februari e:a 350,000 kg. Detta
saltade svinkött, som huvudsakligen
erhållits från Danmark, har levererats till skogs- och andra större

arbetsplatser.
Nötkött.
Med anledning av statsrådets beslut den 31 december 1940 angående
nötkreaturs överlåtande till slaktdjur
har folkförsörjningsministeriet ännu
icke utfärdat närmare verkställighetsbestämmelser, utan
avvaktar
den
slaktplan, som lantbruksstyrelsen med
stöd av foderinventeringen utarbetar.
De boskapsägare, vilka sagda statsrådsbeslut berör, ha däremot redan
frivilligt till slaktdjur överlåtit det
antal nötkreatur, som motsvarar överlåtelseskyldigheten. Därför har utbudet på slaktdjur avsevärt minskats under de senaste dagarna. På grund
av foderbrist har man visserligen även
varit tvungen att minska den boskap,
som icke beröres av nämnda statsråds beslut, men då korna äro i dåligt hull och svinkött icke står att
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få och emedan de stora arbetsplatsernas behov av kött är avsevärt och
i främsta rummet bör fyllas, så har

i konsumtionscentra icke alltid den
mängd kött, som skulle motsvara den
reglementerade konsumtionen stått att
uppbringa. Det resterande kreatursbeståndet har man försökt skona så
mycket som möjligt, ty vi måste
trygga tillgången på mjölkhushållningsprodukter, vilken man hoppas
kommer att öka då boskapen åter
kommer ut på bete. 1 medeltal är
den konsumtion per invånare, som
motsvarar
reglementeringsbestämmelserna i februari c a 11/2 kg.
:

Stor efterfrågan råder på villebråd,
fjäderfä och övrigt oreglementerat
kött och priset är högt.
Hudar.

Exporten av hudar av spädkalv och

gödkalv samt boxläder (kalv) vilken
tidigare med vissa begränsningar var
tillåten, är numera helt och hållet
förbjuden, för att landets eget behov
av läder skall kunna tillfredsställas.
Handeln med kött.

Köttuppköparföreningarna ha sammanslutit sig och bildat Köttuppköparföreningarnas Förbund. Förbundets ändamål är att genom sina underlydande uppköparföreningar anskaffa slaktdjur och kött till allmän
förbrukning. Förbundet kommer att
fästa särskild uppmärksamhet vid, att
kötttillgången i hela landet blir likadan, d. v. s. att produktionscentra på
intet sätt äro bättre lottade än konsumtionsorter.

Socker.
Förutom i landet befintliga lager
är på inkommande 4,500,000 kilogram socker, vartill ytterligare inDessa
köpts 9,750,000 kilogram.
kvantiteter motsvara en reglementerad
förbrukning under tre månader.

Kaffe.
På Inkommande är 3,100,000 kilogram och färdigt att inskeppas
1,000,000 kilogram kaffe. Samma
kvantitet kaffe som tidigare kommer
att utdelas under följande utdelnings-

period.

Fodermedlen.
Fodermedlens gränspris
har höjts.
Maximiprisen äro för
1: 50, vårvetehalm 65 penni, kornhalm 75 penni, havrehalm 85 penni,
sädeshalm 75 penni, höstsädeshalm
55 penni och för foderhavre, som
fyller normala fordringar 2: 40 penni
per kilogram. I prisen ingå kostnader för balning och transport till avsändningsstation. För obalad vara är
priset 15 penni lägre.
Fodermedlen.
Statsrådet har till Riksdagen avlåtit en proposition angående befriande
av fodermedlen från omsättningsskatt. Propositionen berör förmalningsavfall, stråfoder, foderhavre, foderrotfrukter, fodercellulosa, fodersalt, kraftfoder, silosfoder och AlVfoderlösning.

Brödsäd.
Vid månadsskiftet var på inkommande till landet 14,700,000 kilogram, råg. Därtill har 10,300,000 kilogram råg, 9,400,000 kilogram vete,
vetemjöl
2,500,000 kilogram
och
2,800,000 kilogram gryn inköpts.

Fodercellulosa.
Statsrådet har till folkförsörjningsministeriets disposition ställt sammanlagt 24.2 milj. mark för utjämning
av priset på fodercellulosa. På grund
härav har folkförsörjningsministeriet
beslutat, att utjämningsersättning erlägges för all fodercellulosa, som un-
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der innevarande utfodringsperiod från
och med den 1 oktober använts för
utfodring av husdjur. För bekommande av utjämningsersättning bör

iakttagas följande:
Varje boskapsägare, som före den
1 februari 1941 inköpt fodercellulosa,
är berättigad, att i vara erhålla en utjämningsersättning av 25 penni per
kilogram. För att erhålla denna ersättning bör boskapsägaren av minuthandlare anskaffa ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om sina inköp och inlämna detsamma till folkförsörjningsnämnden.
Folkförsörjningsnämnden å sin sida tillställer
boskapsägaren ett intyg, med stöd av
vilket minuthandlare kan åt honom
försälja en motsvarande mängd fodercellulosa till ett pris av 1: 50 per
kilogram. Om boskapsägare redan för
innevarande utfodringsperiod inköpt

erforderlig mängd fodercellulosa, bör
han för bekommande av utjämningsersättning inköpa ytterligare hälften
av den mängd fodercellulosa han tidigare inköpt. Priset för denna mängd
utgör då 1:
per kilogram.
Minuthandelsaffärerna böra verkställa inventering av de fodercellulosalager de innehade den 1 februari
1941 och få sedan av Finska Cellulosaföreningen (adr. S. Esplanadgatan 2, Helsingfors) för dessa lager
—

som utjämningsersättning uppbära 25
penni per kilogram. Nämnda affärer böra likväl för partier från dessa
lager, vilka sålts till högre pris, till
boskapsägarna återbetala den inkasserade skillnaden. Inventeringen bör
bekräftas av representanter för den
lokala folkförsörjningsnämnden. Minuthandlarna böra före den 1 april

inkassera
utjämningsersättningarna
för inventeringslagret den 1 februari.

Den kokskvantitet, som reserverats
för innevarande bränsleperiod, har redan i sin helhet importerats. Med
denna kvantitet kan industrins behov
för flera månader tillgodoses och för
uppvärmningsändamål kan överlåtas
så mycket, att under innevarande
bränsleperiod 25—30 % av det normala årsbehovet tillgodoses.

Av tvålindustrins råämnen har i
början av februari inkommit 248,000
gk talg och på inkommande är vid
månadsskiftet februari mars 350,000
kg. Sedan november ha inhemska råämnen erhållits i medeltal 100,000 kg
—

månad.

till kommer inom kort att inskeppas
motsvarande 11/2 månads

ett parti
behov.
Zellwolle.

Tillgången på zellwolle är beroende
av bomulls- och ullimporten.
Med
Japan föras som bäst underhandlingar om kompensationshandel.

Ved.

Tillgången på ved under innevarande bränsleperiod har varit tillräcklig. T. ex. till Helsingfors har för
innevarande vinter redan hämtats omkring 1.5 milj. m 3ved och totalbehovet uppskattas till 2 milj. m3. Lokala brister ha dock på grund av
transportsvårigheter förekommit.
Hyggena för konsumtionsperioden
1941—42 har fortskridit tillfredställande. Den mängd, som hittills avverkats, utgör 56 % av den föreskrivna
kvantiteten. Den återstående delen
kan lätt avverkas, om icke överraskningar inträffa.
Transporten med bil har försvårats,
och härleder sig detta icke enbart av
bristen på bensin, utan även av den
ökade snömängden och snöstormarna.
Oaktat den svåra fddersituationen ha
hästkörslorna förflutit tillfredsställande. Även järnvägstransporterna ha
gått bättre än under höstmånaderna.
Flytande bränsle och oljor.

Eeglementeringen av smörjoljor har
genom folkförsörjningsministeriets beslut den 30. 1. 1941 utsträckts, att
omfatta alla slag. Tilldelningen av
lyspetroleum upphör helt efter utgången av februari månad. Bensintilldelningen begränsas till endast nödvändigt startbensin.
Gengasbilar och dessas bränsle.

Tvättmedel.

per

Koks.

Tillgången på kol och splint har
nu varit tillfredsställande och orsak
till förändring finnes icke. Folkförsörjningsministeriet har genom sitt beslut den 22. 1. 1941 utsträckt kolningsförbudet till en omgivning av
30 km från järnväg eller vattenled,
med pråmar.
som kan befraktas
Denna åtgärd har haft en fördelaktig
inverkan på vedmarknaden.

Färgämnen.
Linolja

inkom vid årsskiftet 160,000 kg, i början av februari 500,000 kg och under
innevarande månad 240,000 kg. Därtill
har 200,000 kg linolja och
2,400,000 kg linfrö inköpts, vilket
motsvarar ungefär 700,000 kg linolja.

Järn.
Plåt finnes litet, men är på inkommande, om också långsamt.

De nya köpkorten.
Utdelningen av nya köpkort vidtager den 1 mars. Utdelningen varar
hela mars månad. Då utdelas nya
bröd-, näringsfett-, mjölk-, kött- och
allmänna köpkort. Det allmänna köpkortet förnyas även, trots att kuponger ännu återstå på det nu ikraftvarande köpkortet.
Endast beklädnadskortet förblir i bruk. Alla de
nya korten tagas i användning från
och med den 1 april och det nu gällande köpkortets kuponger få därefter
icke mera användas.

Användningen av

frusen potatis.

Om potatisen blivit sötaktig (om
den förvarats i + 2°
0° C temperatur), blir den åter välsmakande
om den före förbrukningen hålles 4—5
dagar i rumsvärme. Sötaktig potatis
lämpar sig väl att användas till potatislimpa, sötnad bärgröt, potatispannkaka och potatislåda.
Om potatisen frusit

Bränsle.

Textilprodukter.

Stenkol.

Tillgången på stenkol är begränsad,
men sedan ishindren lättat hoppas
man få in nya partier till landet.

Bomull

varats i temperatur

(om den förunder —0° C),

bör den alltfortfarande förvaras fruDen bör läggas frusen i kokande vatten och kokas däri. Icke
ens frusen potatis är således oduglig.
sen.

i landet och på inkommande
ungefär för en månads behov. Där-

finnes

Vid spannmålsöverlåtelsen komma de senfärdiga att ångra sig, ty prisen förbli höga
endast under februari
i mars sjunka de. Må denna månads lösen därför vara:
—

~EN KAPPE

FRÅN VARJE GÅRD

OCH

TVÅ

HEKTOLITER

Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.

FRÅN DEN BÄSTA."
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