
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Virkes- och bränsleavdelningen.

Helsingfors,
den 30 juni 1945.

N:r 257.

Anvisningar för organisering av bruksvirkesanskaffningen för år 1945—46.
Utöver de föreskrifter, som folkförsö-rjnings-

minisiteriet utfärdat i punkt 111 av avvericndngs-
odi anLskaffniiiiggprogiwniroelt för år 1945—46
angående uppgifter för de organ,, sam verksifcäJiLa
anskaffningsprogrammet, lämnar ministeriet
följande näinmare anvisningar om de övriga
åligganden, som enligt liaig ankomma på dessa.

a. köparna aiv till bränsle avsatt 'travat virke
åmvisas i allmänhet sådana områden, däri-
från fjärntnanspiont av virke kam utföras
itU lands eller ined fartyg. På samma säitlt
skall, anskaffningen av ammat sådatnit virke
placeras, soim -med 'hänsyn Öl dass amvändr
ning icke får fkrtrtiäsi;

b. först därefter anvisas köparna av annat
Itnavßit virke i punkt a avsedda och andra

Anskaffning av brännved och vissa bestäm-
melser angående annat travat virke.

3) att på basen av det av virfcesikioimimissionein
.fraimstäilldia försliag-et fastsltälla, vilka skogsbruks-
enheiter som skola reserveras för kamimunennas
imberna förbrukning;

Vad soan nedan saigts 1 angående brännved
gäller ailit till bränsle avsetit travat virke eller
långved ävensom mulived odh fiberasp.

Folkförsörjningsministeriet:

Sedan> ±'ollkförsörjningsaniniisitierieit av det för
vifrkiesnäimndens område fastsitäilda amsikaffniinigs-
beltingeit för bränniveid enligit prövning avdragiit
den miähigd vedi, somi åitgår till förbrukningen
inoim virkiesmiäanndens eget område, har minisite-
riet fördeliait det återståenide betkugelt mellan de
i kvoitfönteökningeini ianigivnia aniskiaffairnia.

anskaffningsoirnråden;

4) att verksitäfe fördelning av brännveds-
kvoiterna koimtmunvis mellan dle olliifaa köparna
samt fastställa dem av köparma därefter överens-
komma fördelningen mellan! olika områden eller
skogsbruksenheter och avgöra därvid evenltuel.lt
förekioimimandie imeiniingßisfciljaktighelteir.

Varje amslkiaiffniiinigsoirganißaltioin för brännved
beafotHis vid lovianjniämndia fördettinåmg såsom en
köpare.

De köpare, vilka blivit anvisade samma koan-
■rnuni, skola sinsemellan verksitälla fördellninig av
inköpsfcvioltenna mellan de olika skogsbrukseni-
heitema samt 14 dagar' efter det fördelning per
Ikoinnnuin verfcsitäilitisi undensitälla denna fördelming
resp. virkesniämmdi i och för faststäiitelse;

Virkesnämnden:

Till virkesnämndens åligganden hör:
1) aitt på basen av det försilag, som iiniläaiiniaits

av det av aniskaffarna av brännived och av
mom iträiviarubranschen

gemensamt tillsaitta' aiepnesenitianitslfeapfet, f asitsitälla
de områdemi och vid behov de skogsbnnksenheter,
,tål vilka inköpsrätt bwiiäijao å ena sidan
bränmvedsaniskaffare och å amdlra sidan anskiaf-
fare av för axunalt änidamål avsett travat virke,
ävensom att avgöira. eventuellt förekommiandie
meiningsskiljaikltigheter.

5) att 'meddela köparma, att dessa inom 14 da-
gair efter fcöpeits avsl-uitande mjedelst C-exiempliaireit
av köpebrievet sikola påvdsai, att de ,genom
raniköp eliter köp på not inköpt de meilian dem
föirdeilade bräinaiivedisisikioigairniai sanut, all; dieni mängd
osålt tovat virke, som finmes färdigt hugget på
de för dem anvisade skogsbruksienheitierna. För
den händelse köp på grund av ©villighet från
säljarenH sidla icike ingåltts, skall 1 köpareni genoan
virkesnämndenis förmedling anhålla, om fönsttäni-
digamde för tvånigsavverknimg eiller besllagitagaiide
av de partier, som haini icke fått i bbih beisittndng
genoan i'ri,viliigit köp;

Till ovam avsedda reipresenitantskap utse de
inioan området verksamma aiuskaffningsoirganiisa-
tkmernia för bräaimtved dier någon av dessa en
medlem på slätt som därom närmare meddeliate
respl, anskaffininigsorganisaltioiner. Teoil lisuudeni
Piaiperipuiuyhteiisö och Puunviejät r. y. utse var-
dera en medlem ocifo Statensi Bränslebyrå esa.
medlem. Eepresentiamitsfcapet sammankallas av
chiefein för anskaffninigsdisitirikitet, som även fun-
gerar såsom dess ondförande;

om köiparen, i fråga om vissa, virkesipamtier
icke fullgjort ovan avsedda inköpsskyidighet,
skaål virkesnäimnden bevilja aindfa inom sagda
område veitaaimmia fcöjpiare infcöpsräitt till de
loiinfcöptai parltiörna samt uinder de i 18 § av
liagen om toyggande av tillgången på virke
föreskrivna; förutsättningarna bestäimmia,, att re-
dan avslutade köp eiller en del dära.v skola över-
föras på andra köpare, såframt virfcewnämindeni

2) att vid fastställandie av inköpskvoternas
iterritorieMa placerinig iakttaga följande allmänma
anvisningar:
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icke ansar, att vederbörande borde åläggas vite
på sätt soim stadgas i 22 § av sagda lag;

6) altlt inom virkesnäfmndens 'Område bevilja
köparen endast så sitoir köprätltiighet, ätit de på
de nya infcöpsanvisningarina angivna mängderna
och. de i lians besittning befintliga köpta men
oaivrvßrlkade stämplingspositerna ävensom de ofuH-
gjoiida anskaffningarna sammanlagt uppgå till
dem kvot, soim beviljafe honom;

7) altit vid föirdeOjniiing av försäljningsskyldig-
heiterna mellan skogsägarna iakttaga följande
anvisningar:

a. i de kommuner, där köpita men icke av-
verkade sitämplingsposlter och otfulligjorda
anskaffningar, sedan s. k. infrusna stämp-
lingsposter noggrant avskrivits, utgöra
högslt 25 % av delt 'antal' kubikmeter, som
deit för kommunen fastställda nya ansfcaff-
ninigisfoetiingeit omfattar, fördelas 'hela aiu-
skaffningsbetingeit tutan avdrag mellan de
iruotm anskaiffningszoinen befintliga sfcoigs-
bnuksenlhieterna;

skriras;

b. i de feommumetr, där den kubikmängd, som
näimtnidla sitämpliinga,r omfatta, är större än
25 % iav det nya anskatffniingsbeltinget,
göras förat avskrivningar1 inom varje ifråga-
kominamde skogsbruksenheit för sng, varvid
enj synjnerligem slfcräng tolikning av begrep-
pet ~infrusein stämpliingsposit" tillämpas.
Härvid mioiskas naturligtvis reserven av
skog på rot, men om den det oiaikitait ännu
överstiger 25 % av delt nya anskaffnings-
beitiiinget, får den överskjutande delen av-
dragas från det sistnämnda. Exempel:
Delt för kommunen fasitsitällda amiskaffninigs-
betinget -utgör 60,000 m 3, och de köpta,
men icke avverkade srtämplingspositerna
samit de ofuHigjoirda anskaffnåjngarna ut-
gö:ra 30,000 m 3. Såsom infruisina avdnagas
5,000 nu 3, varvid åitersltår 25,000 m 3. Av
denna mängd utgör 15,000 m 3 ( = 25 %av
60,000 m 3) en sådan reserv, som' utöver
idet nya amsfcaffningsbeitingeit skalll avver-
kas från socknen, men restan 10,000 m 3
avdrages därieamoit från det nya betinget.
Nya försäljningsskyldigheltler utdelas så-
ledes i detta fall endast: till en mängd av
50,000 m 3.

Sålunda uppstår även av de nya av-
veAniingsiskylidighelterna en reserv i varje
kommun, för vilken således givits försälj-
ningsförsitändigande menrännu icke 'inköps-
rätt. . Vid förfeilining av kuköpsitillstånd
till de olika sfeogsbrukseniheternia bör nog-
grant övervakas, aitt den reserv, som så-
Iroinda uppstår, med hiäneyn till place-
ringen fördelar sig jämnt och således vad
utttagninigsimöjlighelteirna angår kommer aJfrt
otmfaltita såväll goda som sämne skogar.
Infcöpsfcvotter i fråga om denna mängd be-
viljas endasit i det fall, altit de beviljade
inköpskvoternias satmrnaniagda mängd över-
isitigeir 'deit för området fastgtfSLda nya
försäijningsibetinget. Reslten ingår i den
nedan i punlkit 11 nämnda, reserven;, vilken

Virkeskonunissionen:

fördelas på sätt sam i sagda punkt före-

8) att påbjuda anskaffning av kollved, från
skogsområden, belägna på längre avstånd från
järnväg eller floittningsdugligt vattendrag än
dan längslta för bil fastställda fcöraltoäckan, ined
vederbörligt tillstånd verksamma ugnsfcolnings-
anlläggningaiß egeln kollvedsaniskaffning härvid
■undantagen;

9) altlt vid fördelningen av bräntnvedsiskoigar
vid behov beakita de olika ansfeffningsgrupper-
mas inbändes oöndningsföljid såsom följer:

— KrigssikadeereätltiniingsdinidTiHtrin,- järnvägs.-,
fartygs- och matairfooxLonsltriafilken;

— Livsmedelsproduktionen;
— Rumsuppvärmningen och. övrig liusbehovs-

förbriukning, vartill även bör räknas den
ved, som Hiduslhriinrättningarna anskaffa
för sina fabrikssamhällens behov;

— Övrig fcoinsiumitioin..
Då dat gäller anskaffare, vilka, i fråga om

anslkafflniinigeins vikit äTö näsltani likvärdiga, ges
vid behov fönetoäde åt den, viitkan 'kan amises
kompetent aitlt sböita sina anskaffningar meslt
ändamälisienligt och ekoiniamislkt;

10) altt plaeeina de oiliJaa ansbiaffarnas inköps-
Ikvoiter (terriitoiriteililit med beaiktande även a;v slagöt
och -mängdem av de taanispoirtimiedel, som sitå till
ideras förfogande. Nödig uppmärksamheit skall
fästes vid trainsippirit av virke intill vattenvägar,
framför allit för itryggande lav itiålgången på
virke på ointer, beilägna vid insjövatlten. För vi-
dane tnansipoint per järnväg får virke reserveras
endast för särskilt fastställda bestämmelse-
stationer (folikföirsiörjningsminisiteriete skrivelse
den 18. 4. 1945 till cheferna, för anskaffnings-
disitriikten).

Invid filoititlleder få inköpßlkvoltetr för brännved
placeras 'endast 'genom aitlt man för varje särskild
gång överieinslkommeir iom saken ined vederbörande
anskaffaire och vid behov konfererar med fliotit-
ningsmyndigheiterna;

11) 'att lämna åtminstone den i bifogade tabell
upptagna reserverade skogen på nött oförfelad
för oförutsedda behov (jämför ovan punkt 6).
Om foiUkförsöirjiniingsministeriiet icke på eget. ini-
tiativ elleri på framsltällning av virkesnämnden
(medgiver räitt ätit använda sagda reisierv tidigare,
åligger det viirfcesnämnden att efter den 1.1.1946
fördela den mellain anekaffaima.

SåfiramJt reseriv av fasltsfcällld sltorlek på ovan i
denna punklt avseitt sältlt eller larmars icke ikan
erhållas, äger vinkesnämnden m:insfca de olika,
köpare beviljade kvoterna i samma proportion!,
så altit önskad reserv uppstår.

Vinkeeikoimmissionen uppgör i samråd med
bräinislechefiein eller om sådan icke finnes med
folikföirsörjningisnämnden förslag om reserver ing
av skog för fconsumtiioinen inom kommunen. Så-
dana inrätibningjair, vfflkas årsföirhrukning över-
stiger 2,000 m 3, samit koinimigsanlläggningar och
splintfabrikar anvisas likväl dröekit av virkes-
nämndlen sina inköpskvoter och -områden.
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Bränslechefen eller folkförsörjningsnämnden: Virbesnämnden sänder »fördröjligen de ansök-
mingar dem mottagit till ansfcaffningsorgandsa-
itioneni för gagntvkike. Sedan fcöpairen erhållit
kännedom oim sagda anfiikiaffniimgaorigaiaåsßitiKHiß
adress, få ansökningarna riktas direkt till denna.

Sedan virfcesinäniinden med liediniimg av ovan
avsett förslag faittat beslut om de skogar, som
återstå för Stammuinenls ©gen förbruikiniiinig, åligger
delt bränslechefen eller om sådan icke finnies
flolMörsörjningsnämnden oitt anvisa dem för
oiilka konsumenter enligt behov, ovannämnda
Bltorförbrukaire och kofliningsanlläggniingair samt
spiHntfabriker likväl undantagna.

För landsbygdens små konsumenter får stam-
ved anvisas för alnvändning endast i dieit fall,
att vederbörande förbrukare saknar möjlighet
ätit jnisaimila arvfallsved.

Anskaffningsorganisationen för gagnvirke:

Från viiifeesnäimndens område få i 3 §:s 2 mom.
i statsrådets besiuit dem 7. 6. 1945 om reglemen-
■tering av hanideiln (med gagnvirbe avsedd anisfcaf-
fare av gagnvirke samlt sådan näringsidkaire, siom

ätr ansluten till inom virfcesnämndens område
verklsiam anskaffningsorgiainisation för gagnvirke,
och övrig förbruibare aiv sagdla virke anskaffa
dylikt virke i eailigbelt m;ed virkesniämnidenis an-
visnimgaT.

Anskaffningsorganisationen:

Onganiiisaitioinen fördelar de inköpskvoiter viinfcesi-
näiminideii bevidjait densamma kammainvits mellain
siina medlemmar.

Anskaffning av gagnvirke.

AnsikaiffninigsiorgaMsartioirueii uippigör med led-
ning av de 'till demnia rilbtade ainsiäk.nim(ga,rna
förslag om placerandet aiv köpairnas inköps-
kvoitier ipå olika skogpbrujksteniheteir (och insiänder
förslageit till 1 virkesnäimjndemi. Den som icke
åtmöjes med lanskaffniingsoirganisa.tionens förslag
äger vid amskaffningsioirganisationens möte i sa-
ken anmäla maissniöje hiäröver och. besvär skall
härvid indämnas itill sityrelsen för organisartionen
iiTiiam tee dagar, räikniait från mötfesdagen1,, deminia
dag ililkväl iclke medräkniad. Styrelsen bör oför-
dröjligen översändla besvärelt jämlte egeit uit-
låtainde til viiibeläinämnden.

Av den i avverknings- och anskaffnjingsp-ro-
grammeit för år 1945—46 fasitsitäMdaavverknings-
mängden om 24 miljoner m 3 gagnvirke (annan
trävara än brännved) fördeiias sammanåagt,
22 milj. m 3 på oiilka iniköpslkvolter. Återsitåeinide
2 miljoner m 3bilda den reserv, cm vars fördel-
ndng foUkföimörjniingisminißlterielt Bienaire ikomnner
öittt giva närmare föresikrMter.

Centralorganisationerna:

Cenifcralorgamdisaitioneirnia inkomma till folk-
försörjningsminiislterieit,, iaom rameni för lanisfcaff-
ningsprogramm,et, med försteg om fördelning av
de itilliL 22 milj. m 3 uppgående inköpskvoiterna
gagnvinkie meillan isina medleimmar på de olika
vinkesnämndeirnas verksamhetsområden.

Virkesnämnden:

1) Så snart anskaffningsoirgainöisationen för
gagnvirfee inkommit med sitt förslag, behianidlair
och fasitstälter virkesnämnden -oföirdröjligen pla-
nien för ainisibaffninigia,mas plaoerinig i fråga iom
den del, varöver inga besvär ha anförts, samt

tillkäminiagiver sinia beslult för vederbörande kö-
pare på sätt, som medför mimslta tidsiuitdräfet.
För sina tiMkäinniagiviandeiD fcan virkesnämnden
betjäna sig arv araskaffniingsiorganiisiationeni för
gagnvirke. De fall, som blivit föremål för besvär,
avgöras av virfcesnämniden, så snart ■vitredningar
angående dem ställts till! dess förfogande, varpå
besliuiteni tillkännagivas såsom oviara.

Foilkföraörjninigsminiislteiriet fastsitiäiller inlköps-
kvolternia och delgiver vinbesnäimndernia dessia.

Till centralorganisation icke ansluten
näringsidkares inköpskvot:

Före den 15. 7. 1945 sfcaM varje Itill central-
organisation icke ansluten näringsidkare, som
inom viirfkesmämndens område under anlsfcaff-
ningsperioden 1945—46 ämnar anskaffa gagn-
virke, till virfcesnämndm inlämna em skriftlig
ansökan för enhåll'anidle av inköpislkvot i den för
a,nskaffning planerade virbesmängden. Utan så-
dan ansökan får inlköpslkvot iclke beviljias till
cenitraloirganåsatioin icfce ainsiuiteni näriin^gsidkare.

Vilrfcesnämnden fastställier med iledniing av de
itill nämnden inlämnade lansökningarna inköps-
ibvoternia eflter att först ha inihämtalt aniskaffninige-
orgamlsiationenß för gagnrvirlbe vitlåtande i saken.

2) Utöver vad siom ovian i punkt 2, som berör
anskaffningen) av brännved, sagts angående den
territoriella fördeilningen av inköptslkvoiternia, bör
wkesnäannden beakta, att ansfcaffniingskvoterna.
för timimier skola förläggas till lämpliga skogar
inom anskaffnajngsponen sålunda, att varken
bil- (eller järnvägsitiransipoirt erfordras för virkets
förflyitltning. Folkförsiärjningsmiinisteriet kan i
enskilda fall bevilja undantag från bestämmel-
serna i denna punkit.

3) Undeir inlköpssäisiomigen skall virkesinämnden
med1 ledning aiv de köpebnevskopior, som in-
'komma fråm köpiarnla, följa med, 'huru fullgöran-
det av inköpisßlkyildigihelteinl f antskrider. Om virbes-
nämnden obaearvenar, altlt inågon fcöpia,re3 vank-
siannihjelt i deitltia avsieiende iclbe fantefcnider tillfreds-
ställande, bör, nämnden efltietr prövning, och i: fall
av behov eflter etriniriani i saiben' hosi vedeirböiranide,
viidita,ga åtgärder för att överföra
rätten på annan fcöpiame, i enlighet med 18 § i
lagen om tryggandet av tillgången på virke,

Ansökan om anskaffningarnas placering:

Sedan inlköpskvolteirna fastställts, skall: varje
köpare til' virfcesmämnden rikta en skriftlig an-
söfcaß, VariJ inigår en fcommunivis, byiavis och
per virkessiortimeinit uppgjord förteckning över
de skogsbriufoseiniheter, till vilka han anhåller om
inköpsrätt.
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eller göra en fraimsltällan hos folkförsörjnings-
■mitndslteriet om besitämnnainde av sådiainit vite sonn
22 § i sagda lag förultsätltecr.

Särskilda anvisningar:
1) Varje anisjkaffane aiv baiuksvirke, som er-

hållit inlköpHkvot för viifclsniämndenisi område,
betraktas; som skyldig att fcöipia hela den mängd
av varje särskillt virkesisoiritimeinit, för vilken
ihoniom beviljats imköpskvoit.

2) Virfoesnäinindein äger at|t övervaka, altit kö-
paren icke får tillfälile altit själv efcr genoni'
oanbud köpa brufcivirfce från amdira äiu sådaam
iskogsbirukseiihelter, til villka ha.ns inköpiskvat är
förtlagidl

.3) Om förhålliaiiidemia i frågia om arbetskraft
eilller fjärrtramsipoirt, så fordra, ax vdtrfcesnämnidiein
berättigad att ändra foirsltsityreilseins: förslag be-
träffande aiwerikniiniganuais plaearånjg.

4) Köparens eignai kvoter iniom de avverkningß-
distrikt, där inköpskvolt över huivud beviljalts
honoim, betrakitas i främislta nutmmet såsom hans
aniskaffniingsioimaiådie i den utsträckning kvoterma
föirurtaältlta. Därvid nuå beaktas, att den bränn-
ved i egentlig mening, som hopar sig i samband
niad anisikaffningarna av indlustri- och export-
viirke, i aillmämhet skall lämnas kvar för att a.n-
vändas av anskaffaren arv sagda viirkessomtiinent,
för såvitt han han rältt itill inköp arv brännved
på området.

5) Med beaktande av tranisipoatförhåJllandenia
böna kvoterna oviflJlkoirlligien placeras så att den
brännved soim slkall avverkas icke behöver forislas
per jäirniväg till andra än särskilt uppgivna
stationer. Bieträffainde den för billtranspoirlt av-
sieddiai viirkesmängden påpekats, att fönsäljinings-

Minister Eero A. Wuori.

Brännveds- Inköpskvoter
.skogsreserver- som skola for-
nas minimi- läggas invid

mängder bilvägarVirkesnämnd ' Ims mtaimi- j läggas invid
mängder | bilvägar

I ! I-m3

Helsingfors 50,000 700.000
Sydvästra Finland 150,000 600,000
Satakunta 160.000 500,000
Nyland—Tav&stland 170,000 380,000
Norra Tavastland 180,000 500,000
östra Tavastland 140,000 450,000
Södra Savolaks 150,000 290,000
Södra Karelen 130,000 575,000
östra Savolaks 100,000 220.000
Norra Karelen 100,000 260,000
Norra Savolaks 120,000 450,000
Mellersta Finland 150,000 500,000
Syd-österbotten ■ 100,000 350,000
Vasa 50,000 400,000
Mellersta Österbotten ■ 100,000 150.000
Kainun 50,000 150.000
Nord-Österbotten 50.000 350,000
Lappland | 175,000

Sammanlagt | 2: 000.000 j 7 : 000 ;000

Helsingfors 1945. Statsrådets tryckeri.

betiing och inköpskvoteir réfce få placeras invid
biflvägiair i större omfattning än vad soan framgår
av bifogade tabell. För biibtramsporlt får, med
undantag för det gagnvirke sofin levereras arv
Soteva, anskarfilasi einidaislt brännved och. tjäirved,
såfmaanit icke folkföirsörjningsmiMsteiriet aiv särr-
skilldia iskiäl geir tillstånd tiflil biltransport av någolt
virkesparti av amman! beskaffenhet,

6) Iniköpslkvoltieir beträffande rulllved, splint-
ved och fiberasip böma förläggas dill; skogair, vikas
Itirädbesitånd är liämpllijgasit för itilllvarlknisiig av
sagda Därivid böra fcöpare-ns
egmia önsfcemåll; i siakemi såvitlt möjligt beaå?itais..

7) Föraäiljninigsbetingen] ha på grund a,v om-
sitäindagiheltie;nnastvång demna gång stiälilits så höga,
att i fråga om vissa, skoigsibruksienibeter tvivel
kan uppstå hois såVäl vilrikeskommisislioiniernai som
köparna rörande niiöjtliighetieirnia att anskaffa de
av deim föinuitsaitta vitrfcesniänigdeirniai. Däirvid bötr
ietmieilontid ihågkomtmasi, aitt anskiaiffnitagien av de
priograinueiniligia virfcesmäingdeOTia) troits aiWa svårig-
heter är orvilflkoirlnjgen nödvändig. I prakltiken
fcoimimai aivweirknitaigarma att ske i fanm av för-
ynigrinigsihiugigninigair i större utsträckning änförr.

8) Virkesnlänunideni äger att ined vakisiamihet
följa anskaffninigairmasi foirtsfcridiande inom diess
verksamhetsområde. Däreßit awierkminigaTna av
trraivad vara icke kommiit i gång i; tillfreds-
'sltällandie omfattninig till den 1. 1. 1946 och av-
verkningaiTinia aiv timmer till dlen 1. 2. 1946, böna
åitigä,rde;r vidtagas för altit överföina avTerfjjiiinigs-
rälbtågheteinna på mtetna. koimipeltienitai iaansfaaffare
samt, där det är fråga otrru aiv sboigsägiarna
uppgjorda leveransiaffärer, itvångsa-vveiikningair
föreslås.

Avdelningschef N. A. Osara.


