
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Helsingfors, den 20.11. 1946.
Cirkulär N:r 450.

Sammandrag av den 1. 11. 46 gällande
bestämmelser rörande reglementeringen av
potatis.

Reglementeringens tillämpningsområde.

Reglementering underkastad är förut om
från utlandet importerad potatis även all
den potatis, som odlare överlåter från
odling.

Odlaren och överlåtelsen.
Med Odlare avses den, som innehar od-

ling, från vilken år 1946 skördats eller
skördas potatis,

Odlare får överlåta överlåtelse underkas-
tad potatis endast:
" 1) mot med folkförsörjningsministeriets
stämpel försett ink-öpskvitito;

2) mot sådant inköpstillstånd, på vilket
han antecknats som överlåtare.

Tidig potatis.
Överlåtelse av potatis, som skett före

den 15 september, räknas icke såsom full-
görande av överlåtelseskyldighet.

Försäljningsförbud i fråga om överskotts-
potatis.
Försäljning av överskottspotatis är tills

vidare förbjuden. ,Alla övriga, inskrän-
kande, bestämmelser rörande överlåtelse un-
derkastad potatis gälla även i fråga om
överskottspotatis.

Utfodring av djur med potatis.
Djur få ulfodras endast med sådan po-

tatis, som går genom ett såll, vars hål äro
2y2 X2 1/2 em stora, eller vilken på grund
av fara för försfcämning icke duger till
människoföda.
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Reglementeringen av potatis.
Redovisning.

Till folkförsörjningsnämnderna.

Odlare bör inom. 14 dagar, räknat från
utgången av månaden, till folkförsörjnings-
nämnden inlämna, utredning beträffande
av honom överlåten överlåtelsepotatis. Till
utredningen bör fogas B-exemplar av in-
köpskvitton samt inköpstillstånd, motsva-
rande den överlåtna mängden potatis.

Om odlare ingått odlingsavtal beträf-
fande potatis eller med uppköparaffär in-
gått sådant försäijningsavtal, enligt vilket
odlare upplagrar potatis för att sända den
till uppköparaffär på i avtalet överens-
kommen tid, bör han för folkförsörjnings-
nämnden anmäla odlingsavtalet före den
15 -oktober och försäljningsavtalet inom två
veckor efter utgången av den kalendermå-
nad, under vilken, avtalet ingåtts. I anmäl-
ningen bör uppges, med vem och när av-
talet ingåtts, den mängd potatis avtalet om-
fattar samt den överenskomna överlåtelse-
tiden.

Anskaffningens organisation.
Uppköparverfcsambeten 'beträffande över-

låtelsepotatis handhas i hela landet av föl-
jande centralaffärer: Keskusosuusliike
Hankkija r. 1., Karjakunta r. 1., Osuuskunta
Karjapohjola r. 1., Kesko Oy., Centralan-
delslaget Labor m.b. t., Andelspartiaffaren
m. b. t., Suomen Kalakauppiaitten Liitito
r. y., Suomen Lihakauppiaitten Eiitto r. y.,
Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy., Cen-
trallaget för Handelslagen i Finland
m. b. t,, Tukkukauppojen Oy., Producenter-
nas Köttcentrallag m. b. t. och Statens
Spannmålsförråd. Underlydande dessa,
verka i olika delar av landet av folkför-
sörjningsministeriet på framställning av
centralaffär godkända uppköparaffärer för
potatis. Uppköparaffär, i vilken egenskap
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Uppköparombud.

även centralaffär får verka, är berättigad
att antaga uppköparombud. Uppköparom-
budet äger att redovisa inför sin uppkö-
paraffär, denna inför folkförsörjnings-
nämnden och sin cenitrala-ffär (Ff-blan-
kett, N:r J 240) samt centralaffär på alla
sina underlydande uppköparaffärers väg-
nar inför folkförsörjningsministeriet (Ff-
blankett N:r J 198). Har uppköparaffär
med odlare ingått avtal om lagring av po-
tatis, bör densamma i samband med sin
redovisning månatligen för folkförsörj-
ningsnämnden och sin centralaffär anmäla
avtalen rörande de partier potatis, som
icke intill utgången av föregående månad
i sin helhet 'mottagits. I anmälningen bör
nämnas de odlares namn och adresser, med
vilka lagringsavtal ingåtts, den; mängd po-
tatis, som icke levererats, samt den för
densamma överenskomna .mottagnings-tiden'.

Uppköparaffärerna antaga själva, sina
uppköparombud. Uppköparaffär bör med-
dela sin centralaffär och den folkförsörj-
ningsnä-mnd, inom vars område uppkö-
parombud kommer att inköpa potatis, om-
budets namn och adress inom 3 dagar, och
centralaffär bör lämna folkförsörjningsmi-
nisteriet motsvarande uppgifter inom 7
dagar, efter det anhållan gjorts om in-
köpskvittoblanketter för uppköparombudets
räkning. Uppköparombudet bör inneha av
centralaffär utfärdat intyg (Ff-blankett
N:r E 177), vari ingå personuppgiften om
honom själv, uppgift om den uppköpar-
affär, för vars räkning han är verksam,
samt det för honom, fastställda verksam-
hetsområdet. Uppköparombudet, får fun-
gera, endast inom. sin egen kommuns (en
enda kommun) område, såframt icke folk-
försörjningsministeriet på ansökan av upp-
köparaffär beviljar honom rätt att verka
även inom grannkommuns område.

Uppköparombudet bör städse ha med sig
det av centralaffären för honom utfärdade
intyget och vid anibrdran uppvisa det-
samma för polis- eller folkförsörjningsmyn-
digheter. Uppköparombud får fungera
som ombud för endast en uppköpar- .eller
centralaffär samt överlåta den anskaffade
potatisen endast till denna. .

Inköpskvitto.

Återkallande av uppköparrättighet.
Beträffande återkallande 'av uppköpar-

rättighet gälla samma .bestämmelser som ti-
digare, såsom följer:

Centralaffär får återkalla den rätt den
beviljat, uppköparaffär att använda inköps-
kvitton och leveransanmälningar, och cen-
tralaffär eller vederbörande uppköparaffär
får återkalla den rätt att använda inköps-
kvitton, vilken beviljats uppköparombud.

Den, för vilken denna rätt återkallats,
bör ofördröjligen returnera sina inköps-
kyittoblanketter till. den centralaffär eller
uppköparaffär, av vilken, dessa erhållits.
Härvid bör uppköparombudet även retur-
nera det av centralaffaren för honom ut-
färdade intyget.

Om rätt att använda inköpskvitton åter-
kallats för uppköparaffär eller uppköpar-
ombud, äger uppköparaffär att ofördröjli-
gen eller senast inom 14 dagar meddela
folkförsörjningsministeriel återkallandet och
orsaken därtill. Om uppköparaffär återkal-
lat rätt för uppköparombud a't använda
inköpskvitton, bör den inom 7 dagar med-
dela centralaffär återkallandet och orsa-
ken därtill.

Central- och uppköparaffär samt uppkö-
parombud får av odlare köpa överlåtelse-
potatis endast mot med folkförsörjnings-
ministeriets stämpel försett inköpskvitto
(Ff-blankett N:r J 191),

Folkförsörjningsministeriet utlämnar in-
köpskvititoblanketter endast till ovannämnda
oentralaffä.rer, vilka få giva dem blott till
dem, underlydande uppköparaffärer och
dessa åter endast till sina uppköparombud.

Uppköparombud får ej överlåta inköps-
kvittoblanketter till annan. Före utläm-
nandet, av inköpskviltoblanketter till upp-
köparombud bör på dessa uppköparaffärens
namn antecknas.

Vid mottagande av potatis utskriver upp-
köparombudet ett inköpskvitto, varav han
giver B-exemplaret till överlåtaren (odla-
ren) av potatis; C- och D-exemplaret bör
han tillställa sin uppköparaffär inom 7 da-
gar, räknat från utgången av varje månad;
E-exemplaret kvarstannar vid häftets rygg.
Då samtliga inköpskvitton i häftet använts,
bör han till uppköparaffären returnera h-äf-
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tets rygg jämte kvarblivna, E-exemplar.
Av de använda inköpskvittona bör uppkö-
paraffären inom 14 dagar, räknat från ut-
gången av varje månad, inlämna till. folk-
försörjningsiiäimnden C-exemplaren såsom
bilaga, till sin månadsredovisning (Ff-blan-
kett N:r J 240) ; likaså bör uppköparaf-
fären .inför folkförsörjningsnämnden redo-
visa de mottagningskvi ,ton den erhållit,
från. centralaffären (såsom mottagnings-
kvitto kan användas D-exemplar av leve-
ransanmälan J 217); D-exemplaret bör den
inom samma tid inlämna till centralaffä-
ren, såsom bilaga till den redovisning "(Ff-
blankett. N:r 240), som månatligen skall
inlämnas till densamma. Inköpskvittohä-f-
--tets rygg med vidhängande E-exemplar
bör uppköparaffären tillställa centralaffä-
ren inom loppet av en månad efter ut-
gången av skördeåret. Centralaffären bör
förvara de mottagna inköpskvittona och le-
veransanmälningarna under minst ett års
tid. Under den tid, då för potatistranspor-
ter erlägges transportbidrag, bör central-
affären likväl inlämna till folkförsörjnings-
ministeriet D-exemplaren av de uppköpar-
affärers inköpskvitton, vilka anhålla om
transportbidrag. Folkförsörjningsnämnden
bör vidarebefordra C-exemplaren av de in-
köpskvitton, vilka uppköparaffärerna redo-
visat inför nämnden, inom 14 dagar efter
'det de mottagits, till den, folkförsörjnings-
nämnd, hos vilken överlåterens (odlarens)
av potatis kontrollkonto föres.

Folkförsörjningsnämnden bör kontrollera,
att de på C-exemplaren av de till nämn-
den inkommande inköpskvittona uppgivna
potatismängderna genomgående äro de-
samma som på de motsvarande av odlarna
redovisade B-exemplaren av inköpskvittona
samt övervaka, att alla C-exemplar, vilka
motsvara de av odlarna redovisade B
exemplaren, komma nämnden till banda.
Ett av odlaren redovisat B-inköpskvitto-
exemplar, vars 'motsvarande C-exemplar
icke kommit folkförsörjningsnämnden till
hända, får icke betraktas som bevis på
fullgjord överlåtelse av potatis.

Handeln med överlåtelsepotatis.
Uppköparaffär får anskaffa överlåtelse-

potatis endast:
1) mot med folkförsörjningsministeriets

stämpel försett inköpskvitto från odlare;

2) med stöd av leveransanmälan från
centralaffär.

Uppköparaffär får överlåta potatis en-
dast :

1) med stöd av leveransanmälan till sin
egen- centralaffär mot av denna- utfärdat
mottagilingskvitto (såsom mottagnings-
kvitto kan användas D-exemplaret av leve-
ransanmälan J 217);
. 2) mot inköpstillstånd, till innehavare av
dylikt; samt

3) .medelst leveransanmälan till minui-
affär i samma kommun i fråga om från
centralaffär medelst leveransanmälan, er-
hållen överlåtelsepotatis;

4) med folkförsörjningsministeriets till-
stånd i särskilda fall även direkt till mi-
nutaffär i annan kommun.

Folkförsörjningsnämnden bör kon.' rollera,
att de av uppköparaffärerna redovisade
medelst leveransanmälsingär och mot in-
köpstillstånd överlåtna potatismängderna
motsvara de potatismängder, som de mot-
tagit med stöd av leveransanmälan.

Partiaffär får anskaffa överlåtelsepota-
tis från centralaffär endast, med stöd av
leveransanmälan samt mot inköpstillstånd
från odling, som innehas av ägaren till
partiaffären.

Partiaffär får överlåta överlåtelsepotatis
endast medelst leveransanmälan till i
samma kommun belägen, minutaffär samt
mot inköpstillstånd till innehavaren av det-
samma.

Partiaffären bör månatligen redovisa in-
för folkförsörjningsnämnden inom 1.4 dagar
efter månadens utgång. Redovisningen bör
åtföljas av leveransanmälningarna över
anlända och avsända potatispartier samt
de mottagna inköpstillstånden.

Minutaffär får anskaffa . överlåtelsepota-
tis . endast från centralaffär, från parti-
eller uppköparaffär i samma kommun samt
mot inköpstillstånd från odling, som in-
nehas av ägaren till minutaffärer). (Med
folkförsörjningsministeriets tillstånd i un-
dantagsfall även direkt från, uppköparaf-
fär i annan kommun.)

Minutaffär får överlåta överlåtelsepota-
tis endast mot köpkortskuponger eller mot
sådant inköpstillstånd, på vilket handels-
affär antecknats som överlåtare.

Minutaffären bör månatligen inlämna,
redovisning till folkförsörjningsnämnden
inom 14 dagar efter månadens "utgång.
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Utdelning mot köpkortskuponger.

November:

December.

Januari:

Redovisningen bör åtföljas av de till affä-
ren influtna .leveransanmälningarna, in-
köpstillstånden och köpkortskupongerna.

Handelskök, härbärgerings- och förpläg-
åningsrörelse ävensom" fartyg med fartygs
inköpsbok. får anskaffa 'överlåtelsepotatis
endast mot inköpstillstånd från central-,
uppköpar-, parti- eller minutaffär samt
handelskök, härbärgerings- och förpläg-
ningsrörelse mot inköpstillstånd även från
odling, som innehas av ägaren til! samma
affär.

Ovannämnda affärer få servera eller på
annat sätt överlåta potatis endast i form
av färdigt tillredd mat.

I konsumtionscentra äga uppköpar- och
partiaffärer rätt. att mot potatiskuponger
sälja potatis till konsumenter direkt från
järnvägsvagn, bil eller fartyg.

Det i potatishandeln, för minutaffär til-
låtna redovisningsunderskottet har fast-
ställts till 5 %.

Innehavare av köpkort, berättigande till
anskaffning av potatis, får köpa överlå-
telsepotatis endast:

1) mot av folkförsörjningsministeriet sär-
skilt fastställd köpkoptskupong i minut-
affär ;'

2) mot inköpstillstånd av på inköpstill-
ståndet angiven odlare.

Inom alla folkförsörjningsnämnders verk-
samhetsområden gälla de specialkuponger
på brödkorten, som, berättiga till inköp av
potatis, till utgången av maj. Månadsran-
sonen är 6 kg per kupong (12 resp. 18 kg
per kort).

Som potatiskuponger gälla följande spe-
cilakuponger på brödkorten:

Ai, A„, B, C och AVi, AV2 , BY, C V
N:r 114 och 119 samt D, E och DV, EV
N:r 113, 114 och 119.

A,, A 2, B, C och AVi, AV2 , BY, C V
N:r 124 och 129 samt D, E och DV, EV
N:r 123, 124 och 129!

Ai, A 2, B, C och AVi, AV 2 , BY, CVr

N:r 14 och 19 samt D, E och DV, EV
N:r 13, 14 och 19.

Februari:

Mars:

Utgivning av inköpstillstånd.

A 1; A 2, B, C-och AV 1; AV2 , BY, CV
N-.r 24 och 29 samt D, E och DV, EV
N:r 23, 24 och 29.

A 1( A 2, B, C och AV 1( AV2 , BY, CV
N:r 34 och 39, samt D, E och DV, EV
N:r 33, 34 och 39.

På brödkorten för februari gälla dess-
utom för april månads potatisranson föl-
jande specialkuponger:

pä kort A,, A 2, B, C och AVL , AV2 , BY,
CV N:r 22 och 27 samt på kort D, E
och DV, EV N:r 22, 27 och 28.

På brödkorten för mars gälla dessutom
för maj månads polatisranson:

på kort Ai, A 2, B, C och AV 1; AV2 , BY,
CV N:r 32 och 37 samt, på kort D, E och
DV, EVN:r 32, 37 och 38.

Konsument, som önskar köpa sin pota-
|is för april och maj föret, under sagda
månader, bör förvara sina 'brödkort för
februari och mars.

Kupongerna för inköp av november må-
nads potatisranson gällde endast till och
med den 10 november. Vid beviljande av
inköpstilistånd äro likväl november må-
nads potatiskuponger giltiga även under
november. Potatiskupongerna för decem-
ber gälla endast till utgången av novem-
ber. (Vid beviljande av inköpstilistånd
även under december.)

Folkförsörjningsnämnd får tills vidare,
till dess folkförsörjningsministeriet annor-
lunda bestämmer, utgiva inköpstilistånd för
överlåtelsepotatis endast i följande fall:

1) Till partiaffär för anskaffning från
odling, som innehas av ägaren till samma
affär.

2) Tji! minutaffär för anskaffning från
odling, som innehas, av ägaren till samma
affär.

3) Till enskild konsument för inköp av
potatis direkt, från namngiven odlare till
en mängd motsvarande högst 8 månaders
distributionsranson, räknat; från den 1. 10.
46. Inköpstillståndet utskriver ii detta fall
den folkförsörjningsnämnd, inom vars om-
råde .' mottagaren av inköpstillståndet är
bosatt. I inköpsillståndet bör namnet på



5

y:

den odlare, från vilken potatisen köpes,
nämnas. Vid utskrivandet av inköpstill-
ståndet böra från .brödkorten de kuponger,
som berättiga till inköp av potatis, avskil-
jas. Månadsransonen är 12 och 18 kilo-
gram, d. v. s, 6 kilogram per potatiskupong.

4) Till' handelskök för anskaffning från
central-, uppköpar-, parti- eller minutaf-
fär eller från odling, som innehas av äga-
ren till ifrågavarande affär, enligt folkför-
sörjningsnämndens prövning högst till ut-
gången av maj.

5) Till härbärgerings- och förplägnings-
rörelse för anskaffning från central-, upp-
köpar-, parti- eller .minutaffär eller från
odling, som innehas av ägaren till härbär-
gerings- och förplägningsrörelsen, enligt
folkförsörjningsnämndens prövning högst
till utgången av maj med beaktande av den
lokala potatissiituationen samt affärens
lagrings-möjligheter, till följande mängder:

a) till offentlig härbärgerings- och för-
plägningsrörelse 8 kg potatis per kilogram
spannmålsprodukter, som redovisats för
föregående månad;

b) till matservering för personal 5 kilo-
gram och

till matsrevering på arbetsplats 12 kilo-
gram potatis per person och månad.

6) Tiill fängelse 18 kilogram per person
och månad;
-""lill arbetsinrättning och alkoholisthem,
där internerna utföra tungt kroppsarbete.
24 kilogram per person och månad.

7) Till annan inrättning, i vilken inter-
nerna sakna köpkort för anskaffning av
överlåtelsepotatis från central-, uppköpar-,
parti- eller minutaffär, från av inrättnin-
gen innehavd odling eller direkt från
namngiven odlare till en mängd motsva-
rande disitribu.tionsrans.onen enligt det an-
tal personer, som hör till inrättningens
matlag, högst för behovet till utgången av
maj.

8) Till sjukhus och tuberkulos- o. a, sa-
natorier samt till anstalt för sinneissvaga
och till kommunalhem 1 kilogram, per vård-
dag. Inköpstillståndet kan utskrivas för
en mängd motsvarande konsumtionen under
10 månader. (Kommunalhem och anstalt,
där internerna, inneha brödkort, böra jämte
inköpstillstånd avfordras kupongredovis-
ning.)

9 Till skolkök, .elevkosthåll och daghem
för anskaffning från central-, uppköpar-,

Parcellodlarnas socker.

parti- eller minufaffär eller från namngi-
ven odlare, om dagligen endast en måltid
serveras, till en mängd, motsvarande hälf-
ten av. den ranson, som distribueras på
barnkort, eller, om dagligen två måltider
serveras-, till en mängd, motsvarande hela
den ranson, som distribueras, på barnkort,
för 10 månaders behov (till skolkök till ut-
gången av vårterminen).

10) Till folk- och lärdomsskolor, yrkes-
skolor för flickor," städernas hemhushåll.-
ningsnämnder, sjuksköterskeskolor och hem-
hushållningsorganisationernas demonstra-
tionskurser, vilka, enligt bestämmelserna i
Reglementeringsmeddelanden' (grupp 1/un-
dergrupp 3, RM N:r 63/947) beviljas livs-
medel för undervisning i hemhushållning,
500 gram potatis för undervisning i prak-
tisk hushållning per elev och dag.

11) Til] fartyg med fartygs inköpsbok
på sätt, som fastställts i „Förplägnings-
grunderna från och med den 15. 5. 1946
för fartyg med fartyg inköpsbok". Fartyg
i utrikesfart beviljas enligt samma bestäm-
melse potatis till en mängd om 20- kilo-
gram per person och månad.

12) Till fångstation och fånghaltpunkt
per anhållan eller därstädes förvarad fånge_
och per dag enligt samma grunder som.
faststälts beträffande matservering för
personal.

13) Till utlänning, som tillfälligtvis
vistas i landet, och som vid anhållan om
inköpstillstånd innehar S-kort, 3 kilogram
potatis per vecka.

14) Till militärperson på permission lika-
ledes vid anhållan 3 kilogram per vecka.

15) Till intemat, barnhem, flick- och
gosshem och härmed jämförbara inrättnin-
gar, varest internerna, inneha köpkort en-
dast mot kuponger, som skola överlåtas.
De som intagas i ovannämnda inrättnin-
gar, få sålunda icke hemma använda de
kuponger, som berättiga till inköp av po-
tatis.

För skogsarbetsplatser utskriva icke folk-
försörjningsnämnderna inköpstilistånd, utan
dessa utgivas av Förplägningsbyrån för
Skogsarbetsplatserna.

Personer, som på egen parcell odlat po-
tatis, få hos folkförsörjningsnämnden ut-
byta sina potatiskuponger mot inköpstill-
stånd för socker. Därvid motsvarar en po-
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Torkad potatis.

Transport av potatis.

tatiskupong 25 gram socker. Rätt till så-
dant utbyte tillkommer parcellodlare, vilka
icke äro överlåtelseskyldiga och som vid
avhämtandet av inköpstillståndet. kunna
förete:

1) intyg av två av folkförsörjningsnämn-
den godkända personer, att de på egen
parcell odlat potatis; eller

2) intyg av den som utarrenderat par-
cellen, att de på av dem arrenderad parcell
själva, odlat potatis.

Vid Utbyte av potatiskuponger mot in-
köpstillstånd för socker skall vederbörande
för folkförsörjningsnämnden uppvisa bröd-
korten, från vilka folkförsörjningsnämnden
avskiljer del antal kuponger, som skall ut-
bytas, och i deras ställe utgiver inköpstill-
ståndet för socker. Till sådant utbyte be-
rättiga potatiskuponger för 8 månader från
och med början av oktober (likväl icke ku-
ponger, som berättiga till inköp av extra
ransoner). Även ett mindre antal kupon-
ger få utbytas, därest- ägaren av köpkortet
icke önskar avstå från alla sina potatis-
kuponger. Handelsaffär får sålunda icke
överlåta socker mot potatiskuponger. Po-
tatiskupongerna för september utbytas icke
mot inköpstilistånd ■ för socker. De kupon-
ger, vilkas giltighetstid utgått, få icke ut-
bytas mot inköpstillstånd för socker.

För parcellodlare, som äro självförsör-
jande i fråga om spannmål, beviljar den
lokala folkförsörjningsnämnden inköpstili-
stånd. för potatis till en mängd, motsva-
rande högst 8 månaders distributionsran-
son.

/ inga andra än ovannämnda fall är folk-
försörjningsnämnd, berättigad att utgiva
inköpstillstånd, ej heller får den överskrida
ovannämnda mängder.

Folkförsörjningsministeriet utfärdar sär-
skilda föreskrifter om handeln med torkad
potatis.

Transporten av potatis är icke reglemen-
terad, varför transporttllstånd eller -bevis
icke erfordras.

Erläggande av transportbidrag för potatis.
Transportbidrag erlägges endast; för mot

inköpskvitto anskaffad, per landsväg eller

sjöledes efter den 15. 9. 1946 transporte-
rad överlåtelsepotatis för den del trans-
portsträckan, som överskjuter 5 kilometer.
Transportbidraget utgör 2 penni per kilo-
gram och kilometer/ (Transportbidrag er-
lägges således ej för transport per järn-
väg) . ,

Transportbidragen kunna indelas i två
huvudgrupper, nämligen:

a) bidrag, som härröra av den första an-
skaffningen av potatis d. v. s. den första
transporten, samt bidrag, som härröra av
vidarebefordran av i uppköparaffårens la-
ger befintlig potatis d. v. s. den andra
transporten. Med transport, som härrör av
den första,, anskaffningen av potatis, avses
transport av potatis från odlare till upp-
köparaffärs lager eller för sådan affärs
räkning direkt till järnväg, fartyg eller
tredje part. I alla de fall, där transport
per järnväg är möjlig, erlägges transport-
bidrag endast, för sträckan mellan avsänd-
ningsplatsen och närmaste järnvägsstation.
Från denna princip få undantag göras en-
dast då särskilda skäl därtill föreligga.
Med den andra transporten avses vidare-
leverans medelst leveransanmälan av mot
inköpskvitto av odlare anskaffad potatis.

Alla de bidrag, som skola erläggas för
den första anskaffningen, d. v. s. för den
första transporten, antecknas på inköps-
kvittona för potatis. De bidrag, som skola
erläggas för vidareleverans av potatis,
d. v. s. för den andra transporten, anteck-
nas på de ieveransanmälningar, medelst
vilka potatisen överlåtes. På det, inköps-
kvitto, medelst vilket potatis, för vilken
transportbidrag erlägges, anskaffas, bör
tydligt antecknas noggrann ävsändnings-
plats (odlarens namn, hemby och odling),
noggrann lossningsplats (namn och adress
på mottagningsplatsen eller, om potatis
transporteras direkt till järnväg eller far-
tyg, namnet på stationen eller båtbryggan),
den transporterade mängden potatis, priset
på potatisen utan transportbidrag, hela
transportsträcken per landsväg och sjöledes
(km), transportbidragets belopp, vem som
verkställde transporten (,, transporterad av
säljaren" eller ~transporterad af köpa-
ren"), samt datering och köparens namn.
På den leveransanmälan medelst vilken
uppköparaffär överlåter potatis,, som är
under transport, böra likadana antecknin-
gar göras. Ävsändningsplats är i detta fall
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naturligtvis den uppköparaffärs verksam-
hetsplats, därifrån potatisen avsändes.

Om odlare ombesörjer transporten av po-
tatis, erhåller han av uppköparaffären
jämte likviden för potatisen även trans-
portbidraget för densamma. Uppköparaffä-
ren får utkräva, de transportbidrag, som.
den erlagt till ' odlare, samt de av egna
transporter föranledda bidragen av sin
centralaffär. För den skull bör varje mot-
tagningsplats, som skall anskaffa potatis
medelst, inköpskvitton, månatligen med be-
gagnande av Ff-blankett N:r J 282 i två
exemplar särskilt uppgöra: a) anskaff-
ningsförteckning över all mot inköpskvitton
anskaffad potatis samt b) leveransförteck-
ning över de potatispartier, som affären
medelst leveransanmälan överlåtit, från sitt
lager. Järnvägsstation, ifall potatis levere-
ras dit direkt från odlare, eller båtbrygga,
ifall odlare verkställer transporten till båt-
bryggan och uppköparaffären ombesörjer
transporten vidare, bör anses som uppkö-
paraffärens mottagningsplats, varför även
beträffande denna särskilda anskaffnings-
och leveransförteckningar böra uppgöras.
Såsom bilagor till anskaffningsförtecknin-
garna böra D-exemplaren av potatis in-
köpskvittona bifogas och såsom bilagor till
leveransförteckningarna D-exemplaren av
leveransanmälningarna. Uppköparaffären
bör i övre högra hörnet av leveransanmäl-
ningarna anteckna det löpande numret. De
potatispartier, som. per landsväg eller sjö-
ledes transporterats högst 5 km och för
vilka således icke transportbidrag erhål-
les, få i anskaffnings- och leveranstförteck-
ningen upptagas som ett enda, parti. I den
kolumn, som reserverats för numret på in-
köpskvitto och leveransanmälan, antecknas
härvid endast antalet, inköpskvitton och le-
veransanmälningar och i kolumnen för
transportbidrag dragés ett streck. I le-
veransanmälningen, medelst vilken potatis,
som levererats från odlare direkt till sta-
tion, fartyg eller tredje part, överlåtes vi-
dare, bör ifrågavarande station, båtbrygga
eller tredje parts mottagningsplats anteck-
nas som såväl avsändnings- som lossnings-
plats. Anskaffningsförteckningen och le-
veransförteckningen böra inom 14 dagar
räknat från utgången av månaden i och
för granskning tillställas den folkförsörj-
ningsmänd, inom vars område mottagnings-
platsen är belägen. Vid granskning av för-

'teckningarna och deras bilagor bör sär-
skild uppmärksamhet fästas vid de på in-
köpskvittona och leveransanmälningarna
gjorda anteckningarna rörande transport-
sträckorna samt vid den omständigheten,
huruvida det beträffande någon- mottag-
ningsplats meddelats, att denna till annan
ort transporterat en potatismängd, som är
större, än vad den mot inköpskvitton verk-
ligen mottagit i lager. Folkförsörjnings-
nämnden bör före utgången av månaden
granska, med. sin namnteckning bekräfta
och till avsändaren returnera det ena
exemplaret av anskaffnings- och leverans-
förteckningarna för potatis. Därefter in-
sänder mottagaren förteckningarna jämte
bilagor till sin uppköparaffär. Uppköpar-
affären bör över de av de olika mottagarna
insända anskaffnings- och leveransförteck-
ningarna i två exemplar uppgöra ett sam-
mandrag (Ff-blankett N:r J 283), vilket
den jämte förteckningarna och deras bila-
gor bör tillställa centralaffäreh. Central-
affären bör över de sammandrag, som upp-
köparaffärerna tillställt densamma, med
begagnade av samma blankett uppgöra ett
sammandrag, vilket jämte bilagor bör till-
ställas folkförsörjningsministeriet, inom en
månad efter utgången av den kalendermå-
nad, till vilken förteckningarna hänföra
sig.

Såsom av det ovannämnda framgår,
kunna för samma potatisparti transport-
bidrag utbetalas i två repriser, nämligen i
samband med handelns första skede samt
då potatisen överlåtes vidare. För den po-
tatis, som uppköparaffär medelst leverans-
anmälan mottagit, erhåller den likväl icke
transportbidrag, då den överlåter potatisen
vidare, emedan för densamma redan två
gång*er erlagts transportbidrag. För den
skull bör mottagaren i slutet av leverans-
förteckningen såsom avdrag anteckna den
medelst 'leveransanmälan mottagna mäng-
den potatis och den motsvarande delen av
transportbidragens sammanlagda belopp.
Den del av transportbidraget, vilken mot-
svarar den mängd potatis, som skall av-
dragas, uträknas sålunda, att transportbi-
dragens sammanlagda belopp divideras -med
den poitatismängd, för vilken transportbi-
drag utbetalas och den erhållna kvoten
multipliceras med den medelst leveransan-
mälningar mottagna mängden potatis. Av-
draget från transportbidraget per kilo-
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gram potatis, som mottagits, kommer så-
lunda att vara lika stort som det genom-
snittliga transportbidraget per kilogram
för överlåten potatis. De transportbidrag,
som skola antecknas på inköpskvittona och
leveransanmälningarna och som utgå på
1—49 penni, avrundas till närmast lägre
hela markbelopp, och de, som utgå på 50—

Avdelningschef Onni Toivonen.

ilsingfoM 1918. . Statsrådets tryckeri,

99 penni, till närmast högre hela markbe-
lopp.

Beträffande erläggandet av transportbi-
drag gälla i övrigt de tidigare bestämmel-
serna.

Medelst detta cirkulär upphävas bestäm-
melserna i cirkulären N:r 334, 344, 356.
359, 377, 379 och 408.

Byråchef Tauno Viherluoto.


