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FINANS- och EKONOMlUTSKuTTETS betänkande N'1 

10/1949 med anledning av landstingsman Viktor 

Arvidssons petition (NQ 14/1949) om uppdrag för I 
landskapsnämnven att utarbeta förslag att på ef-

fektivaste sätt åstadkomma en hela Åland omfat

tande råttutrotning -. 

Med anledning av förenämnda petition får utskottet härmed vördsamt an

föra följ ande:. 
Utskottet finner det av petitionären gjorda förslaget beaktansvärt och 

understöder detsamma, Om medel för ändamålet kunna anvisas i form av 

statsbidrag, borde åt gärder vidtagas för att minska den plåga råttorna 

mångenstädes utgöra. 
Med stöd av vad sålunda .framhållits får utskottet vördsamt föreslå, 

ntt Landstinget måtte giva l~:mdskapsnämnden i 

uppc'lr.qg Att ut!'.l-rbet~. försh1~ om sättet att åstad

kommB en 'be1~ n l!'.mc1sk!:!pet omfPtt1nne rEt tutrotning, \ 

samt undersöka möjligheterna att erhålla medel 

härför. 

Mariehanm, den 26 februari 1949. 

På finans- och ekonomiutskottets vägnar; 

rj ;1.' It~. 
K.A. Helin. 

I ärendets behandling hava deltagit i ordfä:'anden Helin samt ledctmöterna 

Lennart Mattsson, Andersson, Bengtz och suppleanten Beckman. 
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Till Ålands landsting • 

Uti skrivelse N:o 14 av den 30 Itllrs 1949 har Landstinget givit 

landskapsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag om sättet att åstad-

komma en hela landskapet omfattande råttutrotning samt att undersö-
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ka möjligheterna at t erhålla medel härför. 

Vid sammanträde den 5 april 1949 tillsatte landskap snänm.den en 

komitt~, bestående av landstingsmannen Viktor 
Arvidsson, bonden Jo -

han Man13elin och gårds ägaren K. J. Mattsson, med uppgift att närma-

re utreda frågan. Denna kommitt~ a vgav sitt utlåtande i äre ndet 

hösten 1949 i tvenne betänkanden. Pa0 grtmd av d enna utredning f ann 

landskapsnämnden att en råttutrotning av detta slag 
i riket f'öret a-

gits på en del orter , bland annat i 
Helsingfors' men att kostnaderna 

erlagts ur kommunala medel. 
Landskapsnämnden fann , att ansl a g f' ör 

detta ändamål inte kan föreslås u pptaget 
i landskapets ordinarie 

budget, då en sådan utgift uppenbarligen · (. 
inte kommer att kompenseras, 

På gr u nd härav ansåg lands1rap .. d · . - snamn en nödigt undersöka möjlighe-

t erna att f'å till stånd en rå ttutrotnihg genom sama1~b ete av åtmin-

stone samtliga kommuner på fasta Å1and. 
Ett cirkulär utarbetades , 

vari f'r a mgick s å väl det tekniska förfarandet 
som finansieringsmö jlig-

heterna, oc h tillställdes korrnnunalful lmäkt ige i samtliga åländska 'i 
" 

kommuner • Av d 1 e svar andskapsnämnden fått 0 d tt pa e a cirkulär fra m-

går , att kommunerna inte t il l svidare enhäl l igt r ~ t 
om ac., a förslaget om J 

en samfälld råttutrotning. De fl t k es a -ommuner ställa sig avvaktande 
~ 

1 
d 

\ . 

ÅLANDS LANDSKAPSNÄMND 
Kansliet 

Mariehamn den 8'februari 1950. 
N:o 337. 

Till Fullmäktige i samtliga kommuner. 
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Vid vårsessionen 1949 väcktes i l andstinget'förslag om åstadkommande 
av en hela l andskapet omf a ttande råttutrotning. Landskapsnämnden har för 
att> utre d a frågan tillsatt en k om:r:i.itt<J med l andstingsman Viktor Arvidsson 
som ordförande och har denna k ommitte i slutet av senaste år inkommit med I ., 
utredning i saken. Landslrn psnämnden h a r funnit, att en s ådan utrotning I 
inte kan bekostas med 12ndske. psme de l, de. r åttutrotningen p c, fastlandet 
överallt bekostats med koa111unala me de 1. Skulle anslag i landskEpots or• ' 
dinarie budget användas för ändam[\lf, t, så kOrnr1e denna utgift r1od s8.lm rhet I 
inte att kompenseras. , 

Du emellertid en samtidig hela l andskapet omfattande r r.ttutrotning vore 
betydligt mor ef'fektiv än a tt var je kOLlmUn för sig skulle föret agn ut• 
rotning eventuellt PE~ olika tider och utan genenso.m ledning,- vore det 
skäl för komnunerno. o.tt med landskapet överenskomnm om en lämplig tidpunkt 
för utrotningen. Förutsättning är givetvis, att komnunen kan anvisa nö• 
diga mede 1 för utrotningen. Härigenom skulle dels utrotningen bliva mer 
effektiv,. anskaffningen av giftbeten göras enklare och billigare liksom 
även hela utrotningen ocksa skulle s t älla sig billigare för konmunornn • 

Landskapsnämndens utredningskOI:lnitt<! har bland annut i sitt utlå tande 
frami.tiEllJ.i -;_; =~-- :5:!.j cu.-icic ; 

11De lbe tänkande 
; 

avgivet till }.lands l andskapsnämnd fr&n "R tc ttkommittE!n" ,: 

Den 5 april 1949 tillsatte Å.lo.nds hmdsko.psnär.md en konnitt~ för att 
utreda fr iigan Or.1 nöjligheterna att f.stadkO:rl.':10. en hela Åland or1fattande 
råttutrotning och till nedler.1 och sanr1anka llare utsatt Viktor Arvidsson, 
från Mariehann, övriga nedlenno.r i konnitten ä:f>o;bonden John Manselin,: 
fr ån Torp by i Jona lo. socken och gc·.rdsägaren K •. J, Mattsson, fr ån Klinten 
i Sviby by av Jona la socken. Vid konr_tlttens,., son kallar sig r åttkor1nit
t~n, konstituerande s o.r.mnnträde den 30 naj 1949 1 . utsö..gs Viktor Arvidsson 
till ordförande och son tillika skulle fungera son dess Sdkreterare, 

Rc.ttkonr.1ittE!n h ar so.mnanträtt sannanlngt tre (3) gånger och dess 
eimellan sökt konto.kt ned nyndigheter, s f_väl östan- son västo.nho.vs 1 son 
ha med likncmde s a k0r att göra. Finlands Kor.munala Hälsovt~rdsförening 
och Helsingfors stads Hälsovt.rdsnärmd sor1 nest intresserat sig för saken, 
har vardera rekonne nde rat, att kormitt~ns ordföranc'.l.e skull~ närvd.ra vid 
Helsingfors stads r 7 ttutrotningskanpanj den 15 okt, 15 nov, 1949,, 
sant i so.r:1r·~.d .med dessa utarbeta en deto.ljerad plan för rL\ttutrotning i 
landsko.pet. Detta förslag har till o.lla delar onfattats av komriitten 
emedan den känt'sin egen begränsning vid uppgörande av en S ~\ stor "krigs• 
plan 11 s 011 denna• . · 

För att finansiera. en sådan resa har konnitt€!n vänt sig · till Ålnnds 
landskapsnännd och Mariehm:ms stad för erhL.llande av medel. Ålands land• 
sko.psnärmd har bevilja. t do.gtrakt ar.ie nte 450 :- per dygn under en tid av tre 
veckor sant resökostno.der tur och retur och Mariehamns stad ett belopp 
av s,ooo :- n nrk • . 

Utrotninsen av råttor är en vtktig konnuno.l hälsov&rdsangelägenhet 1 
son här p i\ Aland, . särskilt pC. landsbygden, helt förbisetts ehuru det en
ligt gällande hälsov&rdslag, . är hälsovårdsmyndigheterno. vilka ägo. tillse, 
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att röttorna utrotas. Under och efter kriget har råttplågan i sto.den 
och även på lo.ndsbygden vnrit nycket svO.r, vc,rför effektivare åtgärder 
rekonnenderas'.., nänligen ett allonfo.ttande rO.ttkrig i landskaps- eller 
ko:r.rr:mno.l regi. Att den enskildo. rå.ttu±Jrotningen r1ostadels nisslycko.s be .. 
ror på. svO.righeterno. o.tt o.nsko.ffo. länpl~--ga och effektiva rå.ttgifbeten, 
dels på. utrotarens bristfälliga kunskr,per on vad son bör göras. På 
grund härav, har konnitt~n stannat för o.tt utrotningen i första hand en• 
dast skullile gälla de fast8.ländsk2 konnunerna: Jono.la, Finströn, Saltvik, 
Sund; Geta, Ho.nnc.rland, Eckerö; Leral8.nd 1 L.u,1po.rland sant sto.den Marie.• 
harmo Koru:ii tt~n har härned på intet sätt "\Ye lo. t undo.nht\llo. skärgårds• 
kormunerna, uto.n konner även för ·ae ss8. att giva ett särskilt betänkande 
och på. baseri av gjorda erfnrenh<2; ter vid utrotningen i landskonmunerna 
tillse att sarm~a effektivitet 8-stadkomnes, 

Giftbetena m~.ste variera i sin so.mmmsättning, bet>oet'lde på.var de 
vid utrotningen plo.cero.s. Det länpo.r sig inte o.tt t. ex• i en kvarno.n .... 
läggning plnceras giftbeten sor'.1 innehc.lla spannmo.l, lika litet sorn det 
länpo.r sig att sätta giftbeten,som innehQllo. kött, i ett slakteri. Allt 
detta gör, att c.sto.dkomno.nde av'ett effE;ktivt rC.ttkrig, är nera konpliee .... 
rat än vad man i allmänhet tror. · 

RO.ttorn,a sor.1 skadegörare och smittospridar.e • 

Med undantag av betong och metall motst t.r intet byggnadsrn.nterial rC.t .. 
tornas skadegörelse.. R[\ttorna gräva go.ngo.r i golv, tak och väggar, gnaga 
sönder rör och ledningar ävensom husgert.d och kläder och förtära. framför' 
allt föda.. Man beräknnr, att en rr.ttn dagligen gör sko.da för c:a 2 mark. 
Sko.dans storlek per sanhälle bE:räkno.s lätto.st, då. man vet; att råttornas 
antal stiger till ninst sanma siffra sor.i innevå.naro.ntalet. · 

Rnttornas st6rn skadegörelse srn~rn.anhänger med deras stora rörlighet 
och stora antal~ På. relativt kort tid förflytta de sig på. stora o.vstånd U1 
ända till 7 nil. Hon förtär allt• i synnerhet för människor och djur av
sedd' föda och dagsransonen varieri:~ nollan 20•50 gram,' i vis sa fnll ännu 
mera. Vid endast tre 1(3) nD.nader är r8.ttan fullvuxen. Hon är c :a 20 
dagar dräktig och föder omkring 10-20'ungar per gå ng, varför ett rått.;;. 
par under ett 8.r föröka sig ansenligt, · 

Att råttorna räknas till de farligste snit tospridarno. 1 vilka de' också. 
äro, beror pD. att de söka sin föda från avträden, slaskbrunnar, av. 
stjälpningsplatser, gödselstacko.r, sprid a de härifrån smitto., son de . 
erhålla frG.n exkrenenter, avfall och gödsel. Bland sjukdonnr, som rå.tter.;. 
na sprida, kunna nännas pest, paro.tyfus, snittsam gö.lsot, trikinsjuka, 
tuberkulos, nul.- och klövsjukn, smittsam kastning m.fl .. 

Åtgärder avsedda att förhindra r~.ttornas spridning. 

För dtt förhindra r0.ttornns spridning rat-.ste mo.n a nvändo. ·sig av olika 
utvägar. Gc.rden och bostaden göres se. vitt möjligt ro.ttsäker och r.10.n 
söker förhindra rc~ttorna att röra sig P ~ - vindar, i k8.llare, visthus ooh 
avfallshinkar eller lt~dar. Ordning och renhet bör iakttagas och allt 
bro.te frf.n dessa platser bör avlägsnas. Källarglugg8.r oo h ventilöpp" 
niajar r ~··.ttsäkras ned stt\ltr!idsnät, vilket i6ke förhindrar ventilo.tio~ 
nen. H~.l i dörrar, föns ter och väggar tätas .. . Rf_ttht-.1 fyllas lämpligast 
med blandning av en de 1 Cement~ 3 delar sand ti 11 vilket man kan till
blanda pulveriserat glas. 

Åtgärder ,o.v,s,e,dd8; a,tt f?rgöra ,ru,t,torna.• 

Man känner varken nt~got mede 1 eller n[,gon r'.18 tod, effekt iv nog o. tt full~ 
ständigt utrota råttor-.. Det finnes icke heller n[(got förgöring~r1edel, som 
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skulle kunna. h i'". llc.s för det absolut främsta. Med beaktande o. v dessa om .. 
ständigheter komner strävan att förgöra rr.ttorna i praktiken gE~ ut på. tt .. 
gärder ägrio.de att försv'.:,ra derc.s levnndsförhr.llL~nden och minska deras ari
tä.l.,' Detto. kan ske med tillhjälp r:.v andra husdjur . sr,som kattor, hundan · 
m.fl. Rc.ttor trivs ej sf. bra där desso. finnas, men bör hc.llo.ndet av kat
tor icke rekömmenderas emedo.n desi:;o. D.t.göro. härd för en för mf,i.nnisko.n far.:. 
lig b:.:i.ndr.10:sk• 

Mana nvänder sig ofta c,v ol:Um fällor i de ls se.dana. som f O..nga rilttor 
levande 1 dels siidnno. som död r~ dem och i vo.rdero. fnllet utlägges föda som 
lockbete vilket ofta bör ls)'äxln O•Jl:: c:,j vidröras med bar hand. Viktigt 
är, att fällorna för var j e gb.n&, reng öro.s och detta· helst med varm soda.
lösning och sedan torka innan d 0 ö.nyo to.ges i bruk, Detta gäller huvud• 
sakligast s å.dana fällor son död a råttor, ty r.mn bör vo.ra medveten om1 att 
djuret i dödsögonblicket ned urin och svett avger en speciell lukt, 
vilken varno.r övriga rO.ttor, 

Användningen av olika giftbeten onses som det nest effektiva och 
ändamiilsenliga sättet att utrota r0.ttor. Dessa gifter variera starkt . 
till sin verko.n, farlighet för människor coh djur, prisbillighet n.m. Av 
gifter, vo.nligast använda, bör nämncis . olika sjölöksprepc,rat, som ej äro 
farlign för andra djur och nänniskor, kalr{_, gips, barium karbonat, fosfor, 
fluorsnlter, tho.lliumsalter, arsenik m.fl. ·. Allo. desso. gifter få. ej kri.;. 
tiklöst utläggas, utan bör detta ske . urider eftersyn riv hälsovO.rdsnyndighe~ 
terna~ och bör för övrigt gällo.nde giftstadgo. följas, , 

Anordno.ndet 2.v ,ro.ttkrig. 

Den rätt e_ tidpunkten för fÖI'anstn.ltande av allnänt rc.ttkrig är hösten, 
d& r~ttorna upphöra a tt röra sig ute längre vägar och tillreda sitt bo 
för vintern eller vr.ren, förrän de ['.ter korm'1a i rörelse. ' 

En framg t,ngsrik utrotning erfordrar ett_ planmässigt krigsf örfarande• 
Hälsov '.'.rdsmyndigheterna böra redan nu göra sig förtrogna ned r6.ttornas 
spridning i de olika kornmunerna och gtrdarna. En förutsättning för att 
ett rc.ttkrig blir framgtngsrikt är, . att mari vidtager alla de f örebyg~ 
gande L tgärder 1 vilka här tidigare ornnänm.ts, och vilka o.vse att försvt·.ra 
r f~ttornas spridning och tillg i'.ng till föda. Vid uppgörande o. v en plan 
som den nu tilltänkta, föresl&r korrmrl.tt~n att följande omständigheter i• 
akttagas: • 

1) Fastställande av tidpunkten för utrotningen. 
2) Antalet i samhället befintliga g&.rdar, industrinnläggningo.r samt 

offentliga avstjälpningsplatser~ 
3) För utrotningen samt 6fterutrotningen erforderligt antal giftbeten 

jämte nödiga varningsanslag~ 
. 4) Fördelningen av bet6nc 

5) Utsf:i..ttande o.v beten, 
6) Gro.nslmingen av utrotningsre~ultatet • 
7) Efterutrotningens anordnande• . , 
Kommitt~n h 2r medelst skrivelse till samligo. här berörda kommuner 

anhållit om uppgifter huru mf.nga g f'.. rdar, affärsföretag och. industrilin
läggningar som finna s i respektive kommuner och även erhållit detta •. 
Pc. basen o..v dessa uppgifter finnes det omkring 3100 g8.rdar och 75 övriga' 
inrättningar so1-:i komma ifrf.ga vid det av lrnmmittc!n föreslo.gna rc~ttkriget·. 
För dettd ändar.ir.l komt1.n · c :a 130 • 000 giftbeten och 3 .500 varningsanslag 
Q. tt %.tg&. t " ' I 

Kostna dernc. för giftbetena beräknas stiga till 655,000 :• mark. Dät'"~ 
till kommo. kos tnaderno. för annonserir'lg, rese• och transportkostmlder, ar.;.. 
vaden för g if tbetenc.s ut liiggande m.m;, vilket samr.1anlagt beräknas till en 
ungefärlig lrns tnad av 225.QOO :- nnrk. · 

Kommitt~n föresH.r därf,ör, att i budgeten för 0.r 1950 upptages ett an• 
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slag på 880.000:- mark för finansieringen av ett råttkrig i denna skriw 
velBe omnämnda kommunerna~ samt om möjligt ett förslagsanslag Oni o;a 
400 .• 000 :- för ett råttkrig i skärgård~kommuner:ria, över vilket kornmitt~n 
senare kommer att giva sitt utlåtå.nde., 

Mariehamn, den 14 oktober 1949., 

John Manselino 

VJ.kcor Arvidsson . 
ordf öran::le:. , J .. 

avgivet till J\. :tanc1s lR.:r"•i f_; kap,'3nämnd från råttko:m..rn.i tt~Eo 

Som komplettering till sitt: tidigare avgivna "delbetänkande" av den 
15 oktober 1949, får kommitfdn, beträffande finansieringen, framhålla 
följande ,i 

För att få ett råttkrig till stånd a:v den omfattning som petitionären 
ursprungligen tänkt sig, har kommittE!n kommit till den uppfattningE:n1 
att endast två (2) vägar, beträffande finansieringen, äro framkomliga, 
nämligen den som det förra betänkande gick ut på, att det hela skulle 
bekostas'med allmänna medel, vilket kanhända snabbast skulle leda till 
resultat• Men erfarenheten från andra orter, Helsingfors , i.bo och Lah ... 
tis, har-visat att ett "gratis-krig" icke till fullo uppskattats av all.;. . 
mänheten Detta kan förefalla något egendomligt., men vid närmare gransk• 
ning av saken, kanske kan förefalla nog så naturligt emedan en ~ak som 
kostar n~got, i allmänhet uppskattas mera än det som fås gratis. 

Det andra alternativet skulle vara, att kommu.nerna skulle inköpa rått~ 
giftbetena och sedan försälja dem till ett överkomligt pris och att alla 
skulle förpliktas att utlösa ett visst antal giftbeten som av ~espektive 
hälsov~rdsnämnder, eller av tillsatt specialkommitt~ bestämmer; (20-80 
beten anses vara tillräckligt för mindre och medelstora gårdar. Affärer, 
kvarnar, slakterier m.m., det ' dubbla e.ller .ännu mera)• · 

D,e praktiska a.rrangemange12.!, 
För att få ett råttkrig av den av kommitt~n föreslagna storleksordning, 

att lö~a så friktionsfritt som möjligt, har kommitt~n föreslagit att i de 
nio (E)) fast åländska kommunerna jämte staden Marie hamn sktlle inrättas 31 
utdelningsstationer för rr'.Utgift., varning sans lag och f örhållningsregler 
och föreslås dessa fördelade pS. följande sätt: 

Mariehamn 1 station 
Jomala ö stationer 
Finström 4 11 

Hammarland 4 11 

Saltvik 5 11 

Le ml and 2 11 

Sund 4 11 

Eckerö 2 11 

Lumparland 1 station 
Stationernas antal och placering har bebyggelsen och det geografiska 

förhållandena lagts som grund vid fastställande av desamma. På varje 
sådan station bör finnas minst två personer som handha utdelningen eller 
försäljningen av gifbetena.; På varje station bör dessutom finnas en 
förteckning över samtliga g~rdar i kommunen för att kunna kontrollera 
vilka som uttaga giftbetena och vilka som icke göra det. För personal 
vid de föreslagna utdelningsstationerna som i någon mån känna till gift .... 
beten av olika slag, samt något om råttornas levnadsförhållanden och va ... 
nor, vilken kännedom i huvu.dsak är utslagsgivande för ett framgångsrikt 
råttkrig, föreslår kommitt~n, at t kommunerna redan nu skulle utse minst 
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en, eller helst två personer (även kvinnor kan konuna if~åga) som .sedan på 
överenskommen tid och plats ekulle)lamlas under ett par dagar i och för 
föreläsningar samt under sakkunnig ledning övervara ett föranstaltat 
råttkrig 0 Dessa personer kunna sedan på egen hand överva k2 och även 
verkställa efterutrotningen, sol1". ov~_llkorligen bör ske efter elen allmän.;. 
na råttutrotningen om tillfr8dsst8.ll .:::u1de resultat skall nå&e 

fi'j?y~sla_gna råt,tgifterc 
Meu anledning av den kän:n8durr" kommitt~n ha:if,, om de vid f.~ llmänna rått• 

utrot:::i.:l.ngar förekonuna nde g if~ d?:· .~ t,r-.;; tr8.ffande dess giftverkan och pr:ise-
billighe t, har fyra (4) olika >::ilag av gifter föreslagitso <' 

Bariumkarbona t är ett :;3-.:'t i-;1.0d. ~i J~ngsam men sä~er giftverkano Dödlig 
dos för rått n torde v ara 0,2 gr 0 per 100 gr~ kroppsviktQ ' Giftet bör 
helst användas vintertid och fö:e övrigt på torra ställen. ~ 

Kise lflourna trium,, ett mycket snabbt v e rkande gift ·jämte prisbilligt·, 
Detta gift h ar dessutom den fördelen att det uttorkar den döda kroppen 
och motverkar på s~ sätt förruttnelse. Dödlig dos torde vara 0,05 gr. 
per 100 gr. kroppsvikt. 

Bulbus scilla (Sjölök), som är ett r•åttgift, så gott som ofarligt för 
människor och husdjur, varför detta gift uteslutande bör &nvändas i 
djurstallar. Råttorna äta gärna beten som innehålla sjölök och avlida' 
efter några timmar. Dödlig dos endast 8 1 5 mg. per 100 gr tt kroppsvikt. 
Mängden inblandad sjölök i ett vanligt råttgiftbete bör v · t'a minst 5% 
och högst 15 %. 

Alpha .. naphthyl thiourea; benämnt 1Äntu 11
1 är ett gift snm är minst 100 

gånger giftigare än Sjölök. Dödlig dos endast 1 mg. pe:r· 100 gr. kropps• 
vikt. Detta gift har den fördelen med sig att råttorna nödvändigtvis 
inte behöver äta av detsamma, ehuru de gärna göra det, utan endast trampa 
på det eller eljest komma i beröring med detsamme < .ntP.n vidare gå mot en 
säker död. Dessutom är det på grund av sin höga s~:~äL; punkt relativt ok 
känsligt för temperaturväxlingar, varför det meC fö~del kan användas un• 
der vilka årstider som helsto 

Många Mdra goda gifter finnas, s?-dana som Talliumsulfat,. och vore 
inte s å stora risker förenaue med dess användning så skulle det vara det 
idealiska råttgiftet, men kommitt~n har också tagit den saken under nog~ 

I 

grann prövning vid bedömningen av vilka gifter som kan konuna ifråga då i · 
sakkunnig' ledning vid råttgiftets ,~ltläggande knappast över allt kan stå 
till buds. 

Förarbeten. 
Utg~.ngen av ett allmänt rE~ttkrig är l1.elt beroende på vilket sätt man 

bedriver förarbetet. Minsta detalJ bör noga övervägas förrän man sätter 
i gång, sr. att inte b li.de 11 rfi_ttorna och den ~tora allmänheten bli miss ... 
tänksamma mot krigsplanerna i fortsättningen. Som ex. kan nämnas, att 
Helsingfors stad redan den l juni satte i'gång med förarbetena för det 
krig som nu begynte den l november i höst. Då det uteslutande blir den 
stora allmänheten som själva komma att sköta om giftbetenas utläggande, 
bör största möjliga upplysning ges i form av föredrag, tidningsartik• 
lar, broschyrer samt reklamer av alla tänkbara slag, ty alla böra ha re• 
da på så mycket som möjligt om råttorna, om giftbetenas sammansättning 
och verkan, samt i händelse av förgiftning av människor och husdjur, ha 
reda på vilka motgifter som finnas cch huru förfara vid dylika tillfäl• 
len. Det är inte ålltid sagt att läkare kan stå till buds då minuter 
kan vara avgörande, 

Ett råttkrig, större eller mindre, bör ej' saklöst släppas löst, utan 
att vara säker på dess fullständiga lyckande. Ett övervakande organ 
bör därför finnas, t .ex. i detta fall, landskapsmyndigheterna. 

I. 
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~kärgårdsko~unerna: 

Kommitt~n anser sig icke behöv a c.vgiva något specio.lutle.tando, . som 
meningen tidigare vctrit, utan k 2.n detta b 0 tänkc.nde gott läggas till 
grund för enahs.nda förfarande. 8.vc n för skärgårdskommunerna. Endast 
giftbetena s sammansättning och va:>.."'iati0;:1 ko.n något växlo., men'torde 
i huvuds a k samma gifter kunna f.örcrdo.H förutom Bariumkarbonat~ 

Orga nioation: 
---~--~ ,......._ -----
29.som tidigare fr amh8,llii>=1., k a n 1mo..ppast ett effektivt råttkrig~ be .. 

drivas utom i kommunal regi ~ Med. t Gtnke på de små förhållandena beil;rä:f• 
fande k ommune rnas storle k.~ kan ma"" :Jcks å ifråga sätta lämpligheten av, 
att varje k ommun för sig skulle f ör a nst a lta enskilt r[i_ttkrlg<; Enligt 
kommittens ås ikt vore här den Gnd a och riktiga utvägGn att sc.mtliga kom .. 
muner pc\ J l a nd skulle bilda en gemens 2m hälsovårdsförening och helst 
med anslutning till Finlands Kommuna la Hälsov 8.rdsf örening. Svårigheter* 
na_ att anskaffa råttgiftbeten skulle då underlättas och ett samarbete i 
övrigil hälsovt:.rdsfro,gor komma till st-0 nd. 

Kommitt<!n har, föruts2tt att ett råttkrig kan kormna till stånd 
(februari .. april) även hört sig för om erh8.llande av giftbe t e n och är 
sålunda ordnad. 

I och med avgivande nv dessa två betänkanden, 8.nser sig r åttkommit~ 
t~n i huvudsak ha fullgjort detta sitt uppdrag, · som gick ut på "att utreda 
frågan om möjligheterna att åstadkomma en hela landskapet omfat tdnde 
råttutrotning 11 och hoppas kommitt~n p å dess snara förverkligande 0 

Mariehamn den 16 nar ember 1949, 
Viktor Arvidsson 

John Manselin 
ledamot. 

ordf. 
K.J. Mattsson 

ledamot•" 

På grund av denn2 utredning kan kommunernå ungefär beräkna de kost~ 
nader, som skulle var8. föreno.de med före taget~ Lämpligast vore att för..;. 
sälja giftbetena till ' ett pris~ som något överstiger inköpspriset, 
exempelvis med 1 mo.rk, Kommunerna skulle därigenom icke behövo. rålma med 
de kostnader, som giftbetenas inköp skulle innebärat utan de enda kost" 
n ade rna bleve arvodena till funktionärer 0 En kort instruktionskurs för 
dess a skulle anordnas 1 och för denna borde funktionärerna dessuto~ få 
påräkna ersättning för re sekos tn2d 00h ett skäligt dagtrakto.mente. Dess ... 

1

1

1 

utom komma funktionärerna att få en dryg arbetsbörda under den tid utrot• 
ningen p 8.g e.r pe. grund O.V att dem 8. ligger de ls övervakningen D.V att be.;. 
tena bli utla gda, dels rådgivninge~ beträffande utläggningen samt slut• 
ligen ansvaret för att nödvändig'försiktighe t iakttages, så a tt icke män.;.. 
niskor och djur kommo.. till skada6 

Landskapsnämnden emotser~ att se"mtliga kömmune r med det snaraste med~ 
dela landsko.psnämnden sin inställni ng -Gill saken,, så att nödvändiga för.;;. 
beredande ~tgärder kunna vidtaga s 0 

På l andskapsnämndens vijgnar: 

Lantråd Viktor S~randfält, 

Bitro landskapss e kreterare Rolf Sundman, 

- -- ------~ -~---
I 
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eller önska driva företaget helt i egen regi och oberoende av andra 

kommuner. 

Landskapsnämnden anser sig härmed ha fullgjort det uppdrag Lands-

tinget givit, och får härmed vördsamt översända det redan omnämnda 

cirkuläret Landstinget till kännedom. 

Lantråd 

B.D. 9/13 1949. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Bitr. landskapssekreterare {_ /~~'/' 
Jr'o lf Sundman 

., 


