
FF-blankett E 160.

Föreskrifter för dem, som verkställa inventering
av husdjur.

Med stöd av statsrådets beslut den 28 januari 1943 angående
inventering av husdjur förrättas i hela landet en allmän inven-
tering av husdjur inom förloppet av mars månad. Den avser
utredandet av antalet husdjur den 1 mars 1943. Inventeringen
verkställes på varje lägenhet och i alla hushåll, där man har
kännedom om att husdjur finnas, och även om boskapsägaren
eller -innehavaren ej skulle besitta jord. Avsikten är att på
detta sätt erhålla en så detaljerad och tillförlitlig statistik som
möjligt över husdjuren i vårt land. Visserligen verkställdes
under mars senaste år i riket en allmän räkning av husdjur,
men dess resultat motsvarar icke mera verkliga förhållandena
med anledning av de förändringar boskapen undergått.

Folkförsörjningsledaren eller motsvarande folkförsörjnings-
myndighet instruerar i sin kommun de personer, som utsetts att
verkställa inventeringen av husdjuren, och övervakar deras ar-
bete. Enligt statsrådets beslut äger inventeringsman rätt att
granska djurstall och övriga uthusbyggnader samt kontrollböcker
och andra möjligen förekommande anteckningar rörande bo-
skapen för erhållande av för förteckningen erforderliga upp-
gifter eller för konstaterandet av sanningsenligheten av lämnade
uppgifter. Inventeringsman bör vid anfordran uppvisa av folk-
försörjningsnämnd för honom utfärdat förordnande (FF-blan-
kett E 159). Inventeringsarbetet bör utföras mellan den 1 och
10 mars. Inventeringsmännen skola ofördröjligcn överlämna de
ifyllda blanketterna till folkförsörjningsnämnden. Observeras
dröjsmål, bör vederbörande uppmärksamgöras härpå. Invente-
ringen verkställes hos samtliga boskapsägare eller -innehavare.
Den skall alltså omfatta även sådana boskapsägare eller -inne-
havare, vilka t. ex. hava endast ett svin eller ett får eller några
höns. Så skall statkarl eller annan med honom jämförlig, som
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den 1 mars t. o. m. tillfälligt äger ett hushållssvin, antecknas
som boskapsägare, och skall blanketten även beträffande honom
vederbörligen ifyllas. Tjur- och galtandelslag och -föreningar
tillhöriga avelsdjur hänföras icke till av boskapsinnehavare inne-
havda husdjur utan beträffande dessa ifylles en skild blankett,
varvid andelslaget eller föreningen antecknas som ägare. Invente-
ringsmännen skola själva besöka djurstallen för att konstatera
antalet husdjur.

FF-blanketten E 156 utskrives i tvenne exemplar, som var-
dera inlämnas till folkförsörjningsnämnden. Varje slag av hus-
djur antecknas i för densamma reserverad kolumn. Beträffande
hästar beaktas hela antalet hästar på lägenheten, även om en del
av dem vore i försvarsväsendets bruk. I fråga om de sistnämnda
hästarna göres en särskild anteckning å blanketten. Finnes på
lägenheten evakuerad boskap eller djur som utfodras därstädes,
eller andra djur, «som lägenheten innehar, antecknas även dessa
i kolumnen för antalet husdjur. Beträffande den evakuerade
boskapen göres dessutom anteckning i kolumnen ~Anmärkning-
ar", varvid antalet husdjur av varje slag särskilt bör nämnas,

Om den evakuerade boskapen skötes och utfodras av till den
förflyttade befolkningen hörande person själv, skall i fråga om
dylik boskap en särskild blankett ifyllas. På platsen för kommun,
by och gård skall göras anteckningar om den kommun, by eller
gård, där den evakuerade boskapen den 1 mars varit förlagd.
Om i samma ladugård även finnas djur, som ägas av lägenhetens
arbetsfolk, få dessa icke antecknas å den blankett, som berör
lägenhetens boskap, utan bör i fråga om dessa skilda blanketter
utskrivas. Samma är förhållandet om i ett gemensamt djurstall
finnas husdjur, som utfodras och skötas av två eller flere ägare.
I detta fall skola lika många blanketter ifyllas, som det finns
boskapsägare. Alla uppgifter införas å blanketten tydligt och
noggrant. Särskilt skola siffrorna vara lätt läsbara. / kolum-
nen, som utvisar antalet husdjur, skall antecknas husdjurens
verkliga antal den 1 mars 1943. I fråga om de djur, som bo-
skapsinnehavare eller -ägare icke har, antecknas i kolumnen ett
kort, vågrätt streck.

Blanketten undertecknas av boskapsägare elle. -innehavare
eller i hans frånvaro av annan vid inventeringstillfället närva-
rande person. Boskapsägarens frånvaro får icke fördröja in-
venteringen, som skall förrättas om blott någon person, som hör
till lägenheten eller dess arbetsfolk, är närvarande. Den, som
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sammanställer uppgifterna, bekräftar blanketten med sin under-
skrift.

När inventeringen förrättats i fråga om varje besättning i di-
striktet hopsummerar inventeringsmannen antalet husdjur och
antecknar de gemensamma summorna på sammandragningsblan-
ketten E 157. Additionsfel böra särskilt undvikas. Därjämte
antecknar inventeringsmannen å blankett E 157 huru många
boskapsägare i distriktet som äga 1, 2, 3, 4, 5, 6—lo och över 10
kor, samt huru många kor dessa bosfcapsägare sammanlagt ut-
fodra. Å blankett E 157 göres i kolumnen ~A nmärkningar" en
anteckning även om den evakuerade boskapens sammanlagda antal
skilt för varje slag av djur. Inventeringsmannen förser blan-
ketten E 157 med sin namnteckning och överlåter denna och alla
av honom ifyllda E 156 blanketter åt folkförsörjningsnämnden.

I folkförsörjningsnämnden granskas, att de dubbla exempla-
ren av blankett E 156 utskrivits lika, varjämte varje blankett
E 157, som ifyllts av inventeringsman, kontrolleras, och slutligen
sammanräknas antalet husdjur i hela kommunen från blanket-
terna E 157, vilka inventeringsmännen ifyllt för sina distrikt,
och de sammanslagna summorna av alla husdjur i kommunen
införas ånyo å blankett E 157 i tre likalydande exemplar. Av
dessa stannar ett exemplar hos folkförsörjningsnämnden och två
översändas till folkförsörjningsdistriktet. Av blanketterna E 156
stannar det ena exemplaret hos folkförsörjningsnämnden för
uppbevaring. Det andra exemplaret översändes till folkförsörj-
ningsdistriktet. *

Förutom ovan nämnda blanketter E 156 och E 157 utdelas
åt varje inventeringsman ett förordnande (FF-blankett E 159),
som berättigar honom att förrätta sagda granskningar, samt
därjämte räkningsblankett E 158. Eäkningsblanketten ifylles i
tvenne exemplar av inventeringsman. För varje blankett E 156,
som ifyllts på grund av granskning, vilken verkställts hos bo-
skapsinnehavare, erlägges ur kommunens medel 5 mark efter det
blanketterna E 156 och E 157 behörigen ifyllda inlämnats till
folkförsörjningsnämnden. Reseersättning utbetalas endast för så-
dana minst 5 kilometer länga resor, vilka gjorts utan avbrott
och utan besök på förrättningsplatser, och utgör denna ersätt-
ning vid resa med linjebil eller järnväg de verkliga kostnaderna,
med häst 2 mk samt vid färd på annat sätt 1 mk per km.

Av räkningsblanketten skall framgå, hos vilket antal bo-
skapsinnehavare inventering förrättats. Den enligt dessa
granskningar uträknade totalsumman antecknas i kolumnen
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»Sammanlagt". Vid debitering av resekostnader böra namnen
på de förrättningsplatser antecknas, vilkas mellanliggande sträc-
kor berättiga till debitering av reseersättning. Därjämte skall
av räkningen framgå, på vilket sätt resan företagits. Rese-
ersättningens belopp kommer sålunda att antecknas i två ko-
lumner, nämligen i någon av dem, vilkas rubrik är: »Ersättning
för minst 5 km långa oavbrutna resor", „Med linjebil eller järn-
väg", „Med häst", ~Vid färd på annat sätt" samt därjämte i ko-
lumnen »Sammanlagt". När folkförsörjningsledare eller annan
folkförsörjningsmyndighet granskat räkningen och bekräftat den-
samma med sin hamnteckning, kan inventeringsman förete den
för betalning.

Helsingfors, å folkförsörjninigsministeriet den 30 januari 1943.

Byråchef Einari Karvetti.

Avdelningssekreterare Risto Vasara.

Helsingfors 1943. Statsrådets tryckeri.

Med tanke på djursjukdomar skola inventeringsmännen iakt-
taga den största försiktighet, De skola vara iklädda gummi-
stövlar eller galoscher, vilka vid förflyttning från den ena går-
den till den andra noggrant skola rengöras och desinficieras.
Inventeringsmännen skola medtaga något desinficieringsmedel.
Om annat icke kan erhållas, skall för detta ändamål användas •
kalk. Det är icke skäl att i djurstallen gå annorstädes än på
gångarna. Särskild försiktighet är av nöden, om på orten finnes
djursjukdom eller om någon besättning är nedsmittad. Det bör
ihågkommas, att man ifråga om sjukdomar aldrig är tillräckligt
försiktig.


