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1 ALLMÄNT 
 
Livsmedelsverket styr kontrollen av lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp samt 
trädgårdsprodukter. Kontrollen av stödsystemen utförs av närings-, trafik- och miljö-
centralen för den kommun där sökandens lager är beläget och av statens ämbetsverk 
på Åland.1 
 
Ansökan om lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp behandlas vid Lapplands NTM-
central. Uppgifterna i stödansökan registreras i gamla Stödtillämpningen. Eftersom 
uppgifterna om utförda kontroller sparas i systemet via uppgifterna i ansökan, ska in-
spektören beviljas Lapplands NTM-centrals användarrättigheter till Stödtillämp-
ningen. Vid Lapplands NTM-central ansvarar Virpi Koivurova (tfn 0295 03 7169 och 
e-postadress virpi.koivurova@ely-keskus.fi.) för beviljandet av stöd. Han skickar stöd-
sökandens ansökan till den övervakande NTM-centralen. Övervakningen utför den 
NTM-central, på vilkens område lagret befinner sig. 
 
När det gäller NTM-centralerna i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Fin-
land, Birkaland, Tavastehus och Södra Savolax behandlas ansökningarna om lagrings-
stöd för trädgårdsprodukter av NTM-centralen i Egentliga Finland. När det gäller 
NTM-centralerna i Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Fin-
land, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajana och Lappland behandlas ansökningarna av 
NTM-centralen i Österbotten. Ålands ansökningar behandlas av statens ämbets-
verk på Åland. Uppgifterna i stödansökan registreras i gamla Stödtillämpningen.  
De ursprungliga övervakningsprotokollen skickas till den NTM-central, som handläg-
ger ansökan. 

1.1 URVAL 
 
Alla som ansöker om stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp omfattas av kontroll 
på plats. I fråga om dem som ansöker om lagringsstöd för trädgårdsprodukter gör 
Landsbygdsverket ett kontrollurval.2 Kontrollmängden är cirka 5 procent av dem som 
sökt stöd. De stödsökande som kommit med i urvalet registreras på övervakningskör-
ning 6609 i gamla Stödtillämpningen. När det gäller lagringsstödet för trädgårdspro-
dukter kan NTM-centralerna och statens ämbetsverk på Åland också ta ut sökande till 
sitt eget urval (6610) efter det att ansökningsuppgifterna registrerats. En gård kan tas 
ut till det egna urvalet till exempel om det i något sammanhang framkommer eller 
misstänks att sökanden inte har producerat sådana produkter för vilka han eller hon 
ansöker om lagringsstöd. 
 

1.2 RAPPORTERING AV KONTROLLUPPGIFTER 
 
Det färdiga övervakningsprotokollet för lagringsstödet för skogsbär och svampar skickas 
till Lapplands NTM-centrals stödhandläggare. I övervakningsprotokollet skall finnas 
övervakningsdatumet, den konstaterade mängden i övervakningen och övervakning-
ens resultat.. 
 

                                                        
1  Lag 192/2013 6, 8, 10, 24 § 
2  Lag 192/2013 22 §, 24 § 
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Efter kontrollen av lagringsstödet för trädgårdsprodukter lagras övervakningsuppgif-
terna (bl.a. övervakningsdatum, inspektör och tiden för anmälan) och övervaknings-
resultatet på fliken Ögång på skärmen Sammandrag av övervakningen i gamla Stödtill-
lämpningen (fliken Övervakning). På fliken Tilläggsuppg antecknas eventuella brister, 
observationerna som gjorts vid kontrollen och skillnaderna mellan anmälda och kon-
staterade lagerkvantiteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De gårdar som blivit utvalda för kontroll av lagringsstöd för trädgårdsprodukter är be-
lagda med betalningsförbud tills kontrollerna har slutförts. Stödet betalas våren 2020. 
Lagringsstödet för skogsbär och skogssvampar betalas i slutet av 2019. 
 

1.3 UNDERRÄTTELSE OM KONTROLL 
 
Sökanden får högst 14 dagar på förhand underrättas om kommande kontroll, om detta 
inte äventyrar syftet med kontrollen.3 Syftet med kontrollen kan äventyras om sökan-
den får en möjlighet att korrigera brister som eventuellt inverkar på beviljandet eller 
utbetalningen av stödet. Genom underrättelse på förhand försöker man säkerställa att 
sökanden eller dennes representant har möjlighet att delta i kontrollen. Vid behov kan 
kontrollen också utföras utan jordbrukarens/företagets eller dennes representants 
närvaro. 
 

1.4 FÖRHINDRANDE AV KONTROLL 
 
Om sökanden i samband med anmälan om kontroll meddelar att inspektören inte får 
komma för att utföra kontroll, underrättas han/hon om att ett beslut om avslag på an-
sökan om stöd kommer att fattas vid NTM-centralen eller statens ämbetsverk på 
Åland.4 Till sökanden skickas ett skriftligt meddelande (hörande) om förhindrande av 
kontroll och om dess följder och han eller hon reserveras en skälig frist att lämna in en 
utredning om saken.5 Underlåtelse att iaktta tidsfristen hindrar inte att ärendet av-
görs.6 
 
I sin utredning kan sökanden ge sitt samtycke till kontroll inom ramen för anmälnings-
tiden (ca två veckor). Förhalning av kontrollen genom t.ex. hot orsakar inga särskilda 
påföljder för det stöd som beviljas, om kontrollen kan utföras senare. Vid fastställandet 
av påföljder ska man då noggrannare än vanligt bedöma om ett eventuellt fel eller en 
brist som gäller stödberättigande är uppsåtligt och om brister eventuellt har rättats till 

                                                        
3  Lag 192/2013 30 § 
4  Lag 192/2013 31 § 
5  Lag 434/2003 34, 36 § 
6  Lag 434/2003 33 § 

OBS! 
När kontrollen är avslutad ska inspektionsprotokollet med bilagor skannas i 
pdf-format och skickas till Livsmedelsverkets registratur på e-postadressen kir-
jaamo@ruokavirasto.fi så snart som möjligt. I följebrevet hänvisas till ärende-
numret för denna övervakningsanvisning 3623/03.00.00.01/2019. 
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efter meddelandet. 
 
Stödansökan avslås, om sökanden också efter hörandet förhindrar en kontroll på plats. 
I fältet för ytterligare information i övervakningsprotokollet fyller inspektören i att sö-
kanden har förhindrat kontrollen och att han eller hon har blivit underrättad om att 
ett beslut om avslag på sökandens stödansökan fattas som en följd av att kontrollen 
förhindrats. Övervakningsprotokollet skickas till sökanden och verkningarna av för-
hindrad kontroll motiveras omsorgsfullt. Utöver inspektionsprotokollet skickas ett 
brev om hörande till sökanden där det konstateras att ärendet kan avgöras utan sö-
kandens underskrift eller utredning. 

 
Om inspektörens säkerhet hotas kan kontrollen avbrytas. Vid behov utförs kontrollen 
med anlitande av handräckning av polisen.7 
 
 

1.5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ÖVERVAKNING AV LAGRINGSSTÖD8 
 
Personlig skyddsutrustning ska användas vid behov. Sådan skyddsutrustning är bl.a. 
skyddsskodon, halkskydd, öronproppar, hjälm, skärskyddshandskar och nitrilhands-
kar (med tanke på växtskyddsmedel). 
 
Den som utför kontrollen skall klä sig enligt väderleken och förbereda sig för lagrings-
utrymmens speciellt kalla förhållanden. Klädsel i lager på lager skyddar mot köldska-
dor. I synnerhet huvud samt hals och nacke bör skyddas och vid behov värmas. Vid 
arbete i höga temperaturer ska du se till att vätskebalansen är i skick. För att undvika 
värmeslag är det bra att ha löst sittande kläder, huvudbonad och solglasögon. Vid vär-
mebölja måste du komma ihåg att hålla pauser för att svalka dig (över +28 ْ C  10 
min/h). 
 
På kontrollplatserna säkerställs att personalen lägger märke till inspektören bland alla 
travar/lådor etc. Allt för höga travar/staplar bör plockas isär om de inte är staplade så 
pass bra att det inte finns risk för att de faller. Belysningen på kontrollplatsen ska vara 
tillräcklig. Brister i arbetssäkerheten påpekas för platsens arbetsgivare. Ta inga onö-
diga risker. 
 
Livsmedelsverkets (ex. Evira) säkerhetsföreskrifter finns Pikantti-extranet; 
https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/KASVTER/Ohjeet?pre-
view=%2F3117400%2F5965029%2Ftarkastajan-tyoturvallisuusohje-2014.pdf 
 
Om en kund uppträder hotfullt ska du ta kontakt med din förman/arbetarskyddsfull-
mäktig). Du behöver inte besöka ett problemställe ensam, utan hjälp fås av kolle-
ger/polisen. Skicka en rapport om alla risksituationer. 
 
I förberedelsen ska den som utför kontrollen vid behov bekanta sig också med respek-
tive NTM-centrals egna arbetsskyddsanvisningar. 
 

                                                        
7  Lag 192/2013 24 § 
8  Säkerhetsanvisning för inspektörer 10.9.2014, Evira. 
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1.6 ALLMÄNT OM KONTROLLEN 

 
I början av kontrollbesöket ska inspektören berätta för jordbrukaren om syftet med 
kontrollen, vilka kontroll- och mätmetoder som används, kontrollresultatens eventu-
ella inverkan på stödbeloppet och hur kontrollobjektet har valts ut, om detta inte även-
tyrar utförandet av kontrollen. Under kontrollen ska sökanden vid behov ges råd.9 På 
begäran av sökanden ska inspektören visa upp övervakningspasset eller en handling 
om kontrollrätten som beviljats av NTM-centralen eller statens ämbetsverk på Åland.10 

 
Om förhållandena som inverkar på beviljandet eller utbetalningen av stödet förändras 
ska sökanden skriftligen meddela NTM-centralen om detta. Sökanden ska meddela om 
force majeure eller exceptionella förhållanden inom 15 arbetsdagar från att det blivit 
möjligt att meddela om detta.11 
 
Inspektören ska informera sökanden muntligen om eventuella observerade omstän-
digheter som inverkar på utbetalningen av stödet och om konsekvenserna av obser-
vationerna. Dessutom ska inspektören informera sökanden om möjligheterna att söka 
ändring samt svara på frågor om kontrollen som ställs av sökanden eller dennes re-
presentant.12 
 
 

2 KONTROLL AV LAGRINGSTÖD FÖR SKOGSBÄR OCH SKOGSSVAMPAR 
 

2.1 TIDPUNKT FÖR KONTROLLEN 
 
Sista inlämningsdag för ansökan om lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar 
(blankett 237) är 16.7.2019.13 Stödet kan inte sökas elektroniskt.14 Kontrollerna utförs 
efter att stödansökan har lämnats in före utgången av september. Uppgifterna om kon-
trollen sparas i gamla Stödtillämpningen före slutet av oktober. 
 

2.2 OMSTÄNDIGHETER SOM KONTROLLERAS 
 
I en kontroll på plats ingår att 
 

 mäta storleken i kvadratmeter och kubikmeter (inre mått) på de lager 
som anmälts i stödansökan, 

 kontrollera ursprunget för de produkter som utgör grunden för stödet, 
 konstatera lagrets läge och tekniska krav (frys- och kyllager), 
 konstatera lagringsmetod, lagrade produkter och deras kvantitet uti-

från lagerbokföringen eller en annan utredning per 30.6.2019, 

                                                        
9  Lag 434/2003 8 § 
10  Lag 192/2013 28 § 
11  Lag 192/2013 16 § 
12  Lag 434/2003 8 § 
13  Livsmedelsverkets föreskrift 5/19, bilaga 3 
14  Livsmedelsverkets föreskrift 5/19 3 § 
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 konstatera produktrecepten (sockrat mos och saltade svampar), 
 konstatera ägaren till de anmälda produkterna, 
 anteckna alla undantagsförhållanden och undantagsarrangemang i 

övervakningsprotokollet15 
 
Förändringar i lagersituationen som sökanden meddelar under kontrollen och däref-
ter godkänns inte. Stödbeloppet baserar sig på mängderna stödberättigande pro-
dukter i lager 30.6.2019.16 
 

 
2.3 ATT FYLLA I ÖVERVAKNINGSPROTOKOLLET 

 
Vid kontrollen av lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar används det av Livsme-
delsverket godkända övervakningsprotokollet. I det antecknas sådana kontrollobser-
vationer som inverkar eller kan inverka på beviljandet eller betalningen av stöd.17 
 
Punkt 1. Utgångsinformation 
 
I utgångsinformationen antecknas sökandens namn, FO-nummer, födelsetid eller lä-
genhetssignum, utdelningsadress, postnummer och postanstalt, ort där lagret är belä-
get, stödregion där lagret är beläget samt datum då stöd sökts. Dessutom antecknas 
om övervakningsbesöket har meddelats på förhand och, om så är fallet, anmälnings-
tidpunkten och den person till vilken anmälan gjordes, tidpunkten för övervaknings-
besöket samt vilka övervakare som utförde övervakningen och företagets represen-
tant vid övervakningen. 
 
Punkt 2. Uppgifter om kontrollen 
 

1. Alla produkter för vilka stöd sökts är stödberättigande (kontrolleras i ansö-
kan) 

 

I ansökan kontrollerar du om de produkter för vilka stöd sökts är stödberättigande och 
sätter ett kryss i antingen punkten Ja eller Nej. Stödberättigande produkter är skogsbär 
och skogssvampar som är tjänliga som människoföda18. Till dessa hör bland annat 
hjortron, odon, lingon, blåbär, tranbär, rönnbär, havtorn och kråkbär. De stödberätti-
gande produkterna ska ha plockats före 1.1.2019, vilket måste beaktas i synnerhet vad 
gäller murklor. Stödberättigande produkter är till exempel inte färdiga marmelader, 
sylter, safter eller svampinläggningar på burk, eftersom stöd inte betalas för lagring av 
färdiga produkter. 

 
 

2. Lagringsmetoden uppfyller förutsättningarna för att bevilja stöd (kontrolle-
ras i lagerbokföringen) 

 

Ta reda på lagringsmetoden med hjälp av lagerbokföringen eller en annan handling. 

                                                        
15  Lag 1559/2001 13, 23 §; SRf 106/2019 22 § 
16  SRf 106/2019 22 § 
17  Lag 192/2013 28 § 
18   SRf 106/2019 22 § 
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Stödberättigande lagringsmetoder är djupfrysning, torkning, förvaring i form av mos, 
juice eller juicekoncentrat samt i fråga om skogssvamp också insaltning.19 I protokollet 
antecknar du lagringsmetoderna samt i fråga om icke stödberättigande lagringsme-
toder produkterna och mängderna av dem. 
 

 

3. Sockermängden i sockrat mos har verifierats 
 

Verifiera mängden socker i sockrat bärmos med hjälp av produktreceptet 20,om pro-
dukten lagras i form av mos. I protokollet antecknar du om sockerhalten har verifierats 
och, om så är fallet, på vilket sätt. Om inte en enda produkt lagras i form av mos kan du 
dra ett streck i punkten. 

 
 
 

4. Svampprodukternas salthalt har verifierats 
 

Verifiera salthalten i saltad svamp med hjälp av produktreceptet, om svampar lagras 
som insaltade 21. I protokollet antecknar du om salthalten har verifierats och, om så är 
fallet, på vilket sätt. Om inga saltade svampar lagras kan du dra ett streck i punkten. 
 

 

5. Sökanden har påvisat bärens och svamparnas ursprung 
 

Anteckna om sökanden har påvisat skogsbärens och skogssvamparnas ursprung. Om 
sökanden inte kan påvisa ursprunget för någon produkt sätter du ett kryss i punkten 
Nej, och i tilläggsuppgifterna antecknar du produkten och dess mängd som räknas in i 
felet i lagermängden. 
 

Stödsökanden är ansvarig för att utreda produktens ursprung. Utredningen om ur-
sprung ska vara tillgänglig för inspektören vid kontrolltillfället. Ursprungsutredningar 
som lämnats in efter kontrollen på plats godtas inte, såvida inspektören inte accepte-
rar förfarandet av särskilda orsaker. Som utredning godkänns t.ex. listor och kartor 
över inköpsställen, listor över plockare, uppsamlingslistor, inköpskvitton och utlåtan-
den av förmedlare, om det av dessa framgår att produkten i fråga har plockats inom 
stödregion C i Finland. 22 Vid behov kan sammanfattningar från tullmyndigheterna an-
litas vid granskningen när det är fråga om utländska produkter som importerats till 
sökandens företag. 
 

 

6. Sökanden äger de produktmängder som han har uppgett 
 

Verifiera ägaren av de produkter som uppgivits i ansökan om stöd med hjälp av sökan-
dens inköpskvitton eller annan bokföring.23 I protokollet antecknar du om saken är i 
ordning (Ja/Nej). Mängden sådana produkter för vilka sökanden inte påvisar ägandet 
godkänns inte vid övervakningen, och mängderna räknas in i felet i lagermängden. 

                                                        
19  SRf 106/2019 22 § 
20  JSMf 40/02 6 § 
21  JSMf 40/02 6 § 
22  JSMf 40/02 3 § 
23  Lag 1559/2001 13 § 
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7. Mängderna som uppgetts i ansökan motsvarar situationen enligt lagerbokfö-
ringen 30.6.2019 

 

Med hjälp av sökandens lagerbokföring eller andra dokument verifierar du att de 
mängder som stödsökanden har uppgett i ansökan motsvarar lagersituationen 
30.6.2019.24 I övervakningsprotokollet antecknar du vilken utredning uppgiften ba-
serar sig på och eventuella observerade brister I övervakningsprotokollet antecknar 
du dessutom produkterna och deras lagermängder som anmälts i ansökan och konsta-
terats vid övervakningen eller med hjälp av en annan utredning, samt de mängder som 
godkänts vid övervakningen. Lagermängderna antecknas i kilogram.  
 
Lagermängden i lagerbokföringen ska vara lika stor som den mängd som uppgetts i 
ansökan. Om den mängd som uppgetts i ansökan är större än den mängd som konsta-
terats i lagerbokföringen, godkänns mängden enligt lagerbokföringen vid övervak-
ningen.  
 
Om sökanden har förflyttat lagrade produkter efter 30.6.2018 inverkar det inte på be-
talningen av stöd, eftersom stödet bestäms enligt lagersituationen 30.6. Om det kon-
stateras fel i de lagermängder som uppgetts, och den vid övervakningen godkända 
mängden avviker från den uppgivna mängden, räknas sanktionsprocenten (felet i la-
germängden) ut i punkt 9 (Ytterligare information). 

 
 

8. Lagrets tekniska nivå uppfylls 
 

Anteckna om lagrets tekniska nivå uppfylls och skriv ner eventuella brister. Storleken 
på varje lager där det lagrats bär och svampar för vilka stöd har sökts mäts med inre 
mått. Ett frys- och kyllager måste vara minst 10 kvadratmeter eller 20 kubikmeter 
stort. Ett torrt lager måste vara minst 5 kvadratmeter eller 10 kubikmeter.25 

 
I den tekniska utrustningen i ett frys- och kyllager ska ingå ett system för temperatur-
uppföljning och tillräckligt effektiva kylsystem med avseende på den produkt som ska 
lagras och lagringsmetoden. Förhållandena i lagret ska vara sådana att produkterna 
förblir handelsdugliga. 
 

 

9. Ytterligare information och eventuellt fel i lagermängden (%). 
 
Om den lagermängd som uppgivits i ansökan och den lagermängd per 30.6.2019 en-
ligt bokföringen som godkänts vid kontrollen inte stämmer överens, räknar du ut 
skillnaden mellan den uppgivna och den godkända lagermängden som benämns fel i 
lagermängden. Felet sänker det stöd som betalas till sökanden.26 Om sökanden har 
många lager adderas lagermängderna i dem. 
 

                                                        
   24  Lag 1559/2001 13 §; SRf 106/2019 22 § 
   25       JSMf 40/02 5 § 
   26  SRf 211/2002 4 § 
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Om produktens ursprung, lagermängd eller ägare inte kan verifieras avslår inspektö-
ren produktens rätt till stöd. Den totala mängden icke-stödberättigande produkter rä-
knas in i felet i lagermängden. Om lagret inte uppfyller de tekniska kraven, betalas 
inget stöd för de bär eller svampar som lagras i detta lager. 

 
Om stöd har sökts för flera produkter (t.ex. blåbär, lingon och hjortron), adderar du de 
godkända och de anmälda mängderna av produkterna när felet i lagermängden beräk-
nas. Felet i lagermängden räknas ut genom att man till först drar av den mängd som 
godkänts vid kontrollen (godkänd) från den mängd som anmälts i stödansökan (an-
mäld). Efter det divideras skillnaden med den lagermängd som godkänts vid kontrol-
len och den erhållna kvoten multipliceras med 100 %.27  
 

𝑓𝑒𝑙 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 =
𝑎𝑛𝑚ä𝑙𝑑 − 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑

𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑
× 100 % 

 
Felet i lagermängden avrundas till heltal enligt avrundningsreglerna. Den sålunda er-
hållna sanktionsprocenten minskar det stöd som ska beviljas i enlighet med tabell 1. 

 
Punkt 3. Kontrollresultat och eventuella observerade brister 

 
Anteckna kontrollresultatet. Om stödet beviljas på basis av den lagermängd som an-
mälts i ansökan sätter du ett kryss i punkten I skick. Om lagret inte uppfyller de tek-
niska kraven, eller om den mängd produkter i lager 30.6 som anmälts i ansökan inte 
motsvarar lagerbokföringen/en annan utredning, sätter du ett kryss i punkten Brister 
samt dessutom i vederbörande underpunkt. 
 
Tabell 1. Fel i lagermängder och påföljder för totalstödet. 

 
Fel i lagermängder Påföljd: sänkning av totalstödet 

 
fel ≤ 10 % 
 
 
 

0 % (stödet betalas enligt vad som konstate-
rats och godkänts vid kontrollen) 
 

10 % < fel ≤ 20 % 
 
 

< 10–20 % (stödet sänks med ifrågavarande 
procentuell andel enligt vad som konstate-
rats och godkänts vid kontrollen) 
 

fel > 20 % 100 % (inget stöd betalas) 
  

 
Exempel 1: 
 
Sökanden lämnar in en ansökan om stöd för lagring av skogsbär och skogssvampar för 
1.000 kg bär. Den vid kontrollen 30.6.2019 konstaterade lagermängden enligt bokfö-
ringen är 880 kg. 
 

                                                        
27  SRf 211/2002 4 § 
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Felet i lagermängden är (1.000–880) kg/880 kg × 100 % = 13,64 %. 
 
Eftersom felet i lagermängden är större än 10 %, men ändå mindre än 20 %, betalas 
stödet enligt den lagermängd som konstaterats och godkänts vid kontrollen. Det stöd 
som betalas ut minskas med 14 % enligt avrundningsregeln. 
 
Exempel 2: 
 
Sökanden lämnar in en ansökan om stöd för skogsbär och skogssvampar för följande 
mängder bär:  
Hjortron 1000 kg, blåbär 1500 kg, lingon 2000 kg och kråkbär 200 kg (tot. 4700 kg). 
Vid kontrollen konstateras i sökandens bokföring att kråkbären har förflyttats från 
lagret 14.6.2018, och därför godkänns mängden kråkbär inte vid övervakningen. I la-
gerbokföringen konstateras dessutom att mängden lingon i lager 30.6.2019 är 1700 
kg.  
 
Felet i lagermängden är (4 700–4200) kg/4200 kg × 100 % = 11,90 %. Det stöd som 
betalas ut minskas med 12 % enligt avrundningsregeln. 
 
Punkt 4. Sökandens eller dennes representants möjlighet att underteckna pro-
tokollet 
 
Sökanden eller dennes befullmäktigade representant ges tillfälle att anteckna sina 
åsikter om kontrollen i övervakningsprotokollet. Om övervakningsprotokollet blir 
klart under kontrollbesöket begär du att sökandens eller dennes representant under-
tecknar och daterar det. Du får inte begära underskrift på ett halvfärdigt protokoll. Om 
protokollet inte blir klart skickas det senare för att undertecknas. Att sökanden eller 
dennes representant undertecknar övervakningsprotokollet eller antecknar sina åsik-
ter eller låter bli att göra detta påverkar inte rätten att söka ändring. 
 
Punkt 5. Inspektörens underskrift och datering 
 
När övervakningen är slutförda kontroller undertecknas och dateras övervaknings-
protokollet. Övervakningsprotokollet får inte ändras efter undertecknandet utan ett 
förfarande med hörande.28  

 
 

3 KONTROLL AV LAGRINGSSTÖD FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER 
 

3.1 TIDPUNKT FÖR KONTROLLEN 
 
Sista inlämningsdag för ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (blankett 
228) är 11.11.2019. Sökanden kan lämna in uppgifter om lagermängden för november 
och december fram till 31.12.2019.29 Stödet kan inte sökas elektroniskt.30 

                                                        
28  Lag 434/2003 32–34, 36 § 
29  Livsmedelsverkets föreskrift 5/19, bilaga 3 
30  Livsmedelsverkets föreskrift 5/19 3 § 
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Kontrollen på plats utförs under lagerperioden 1.11–31.12.2019 efter inlämnandet av 
stödansökan.31 Det rekommenderas att kontrollen utförs i god tid före årets slut då det 
fortfarande finns produkter i lager. Kontrollresultatet ska sparas i systemet senast 
31.1.2020. 
 

3.2 INNEHÅLLET I KONTROLLEN PÅ PLATS 
 
Vid kontroll på plats ska man 
 

 beräkna mängderna produkter i lagren, 
 konstatera att lagermängden motsvarar lagerbokföringen eller bokfö-

ringsverifikaten vid kontrolltidpunkten, 
 konstatera produkternas lagringsmetod och lagerförhållandena, 
 konstatera de tekniska kraven för lagret (maskinellt kylt och annat la-

ger), 
 anteckna alla undantagsförhållanden och undantagsarrangemang i 

övervakningsprotokollet32 

 
3.3 ATT FYLLA I ÖVERVAKNINGSPROTOKOLLET  

 
Vid kontrollen av lagringsstöd för trädgårdsprodukter används det av Livsmedelsver-
kets godkända övervakningsprotokollet. I det antecknas sådana kontrollobservationer 
som inverkar eller kan inverka på beviljandet eller betalningen av stöd.33 
 
Punkt 1. Utgångsinformation 
 
I utgångsinformationen antecknas sökandens namn, lägenhetssignum, utdelningsa-
dress, postnummer och postanstalt samt datum då stöd sökts. Dessutom antecknas om 
övervakningsbesöket har meddelats på förhand och, om så är fallet, anmälningstid-
punkten och den person till vilken anmälan gjordes, tidpunkten för övervakningsbe-
söket samt vilka övervakare som utförde övervakningen och gårdens representant vid 
övervakningen. 
 
Överst på andra sidan antecknas lagrets namn, placering/adress och om lagret är i sö-
kandens besittning. Lagerutrymmen ska vara i sökandens besittning 1.11–31.12.2019. 
Om sökanden inte äger lagret måste han eller hon påvisa besittningsrätten till lagerut-
rymmet, t.ex. med ett hyresavtal.34  
 
En medlem i en producentsammanslutning kan ansöka om stöd endast för produkter 
som den själv har producerat.35 För utredande av sökandens lagermängder kan det i 
sådana fall vara skäl att använda de uppgifter om andra medlemmar och deras andelar 
i produkterna i lagret som sökanden har uppgett i ansökan. 

                                                        
31  JSMf xxx/2019 4 § 
32  Lag 1559/2001 12; SRf 105/2019 6 §; SRf 106/2019 21 § 
33  Lag 192/2013 28 § 
34  Lag 1559/2001 12 §; JSMf xxx/2019 2 § 
35  Lag 1559/2001 12 § 
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Punkt 2. Lagrets tekniska nivå och lagerbokföringen 
 
Sätt ett kryss i överensstämmelse om det är frågan om ett maskinellt kylt lager eller 
ett annat lager. Varje lager som ansökts om att berättiga till stöd ska uppfylla kravet på 
teknisk nivå för ett maskinellt kylt lager eller ett övrigt lager.  
 
I varje lager ska förhållandena vara sådana att de lagrade produkterna bevarar sin för-
säljningsduglighet med sedvanliga lagringsmetoder. Maskinellt kylda lager ska ha ett 
fast kylsystem som är dimensionerat enligt lagrets storlek och den produktmängd som 
ska förvaras där. Som maskinellt kylt lager betraktas inte ett lager där ventilationen 
sköts enbart med hjälp av dörr eller ventilationslucka. 
 
Övriga lager ska vara försedda med en ventilationsanläggning. Lagret ska dessutom 
vara ändamålsenligt isolerat så att det inte finns behov av uppvärmning utom i undan-
tagsfall.36 Som övrigt lager betraktas inte en stuka eller ett växthus där det har odlats 
eller ett lager där det i huvudsak förvaras andra saker (t.ex. jordbruksmaskiner). Lag-
ring i ett fabriksutrymme berättigar inte till stöd (lagret måste vara i sökandens besitt-
ning). 
 
I punkten Lagringssätt antecknar du antingen lådans volym i kubikmeter eller ett an-
nat lagringssätt. 
 
I protokollet antecknar du dessutom om lagerbokföring har förts och om ändringar har 
förts in i den. Stödtagaren är skyldig att ha uppdaterad lagerbokföring.37 Den ska upp-
visa hur stor produktmängden i lagret är vid kontrolltillfället. Med hjälp av lagerbok-
föringen eller annan dokumentation konstaterar inspektören att de produktmängder 
som har uppgivits i ansökan motsvarar lagersituationen vid kontrolltillfället 
med beaktande av förändringarna i lagerbokföringen. 
 
När inga förändringar i de lagrade mängderna sker under lagringsperioden, måste den 
uppgivna lagermängden motsvara mängden i lagerbokföringen och den mängd som 
uppmätts vid kontrollen på plats. Om det efter anmälningsdagarna har skett föränd-
ringar i produktmängderna ska de framgå av lagerbokföringen. Då borde lagermäng-
den enligt bokföringen motsvara den vid kontrollen konstaterade mängden.  Om bok-
föring saknas beviljas inget stöd för produkterna i lager. 
 
Punkt 3. Mängderna stödberättigande produkter i lager 
 
Anteckna alla produkter som sökanden söker stöd för, mängderna som uppgetts i an-
sökan (1.11), mängderna som konstaterats i lagerbokföringen, mängderna som upp-
mätts vid kontrollen samt mängderna som godkänts vid kontrollen. Alla mängder an-
tecknas i kubikmeter.38 Anteckna siffrorna som heltal med användning av normala 

                                                        
36  JSMf xxx/2019 3 § 
37  Lag 1559/2001 12 §; JSMf xxx/2019 4 § 
38  Stödsökanden meddelar uppgifterna i ansökan med motsvarande noggrannheter. SRf 105/2019 6 §; SRf 

106/2019 21- 22 § 
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avrundningsregler. 
 
 
Stödberättigande produkter inom lagringsstödet för trädgårdsprodukter är kinakål, 
kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, 
brysselkål, savojkål, lök och vitkål. Beviljandet av stödet förutsätter att produkterna 
lagras enligt sedvanlig lagringspraxis. Produkter som konstateras ha blivit skämda vid 
förberedelse för saluföring är inte stödberättigande.39 
  
Kolumn: Uppgetts i anmälan om lagerkvantiteter m3 (oktober, november eller decem-
ber) 
 

Anteckna den lagermängd som uppgetts för oktober, november eller december 
i överensstämmelse med vilken anmälan som är den senaste.  

 
Kolumn: Mängd i lagerbokföringen på kontrolldagen, m3 

 
Anteckna den produktmängd som finns kvar i lagret på kontrolldagen med hjälp 
av sökandens lagerbokföring eller annan dokumentation. Den mängd som förts 
bort ur lagret antecknas inte i kolumnen. 

 
Kolumn: Vid kontrollen uppmätt mängd, m3 
 

Anteckna de vid kontrollen uppmätta mängderna stödberättigande produkter i 
stödberättigande lager. När det är fråga om produkter som lagras i lådor beräk-
nas volymen så att lådornas och ventilationsspringornas andel lämnas obeak-
tad. Mätningen omfattar endast produktmängden. När produkten lagras i 
säckar eller på motsvarande sätt ska inspektören utreda hur sökanden har be-
räknat storleken av säckarna eller motsvarande. Vid lagring av produkter i 
lösvikt beaktas inte det naturliga svinnet under lagringstiden.40 

 
Lådor och produkter i producenternas gemensamma lager behöver inte skiljas 
åt. Ifall produktmängderna är svåra att mäta eller räkna, kan man be att produ-
centen antecknar sitt namn på lådorna eller produkterna så att produktmäng-
derna kan uppskattas tillförlitligt.41 

 
Om det inte längre finns produkter i lagret vid kontrolltillfället antecknar du 0. 
Den vid kontrollen uppmätta mängden bör vara lika stor som den mängd som 
konstaterats i lagerbokföringen. 

 
Kolumn: Vid kontrollen godkänd mängd, m3 
 

Om det inte har skett ändringar i lagret efter det att ansökan eller anmälan om 
lagerkvantiteter lämnades in, är den godkända mängden den mängd som upp-
mätts vid kontrollen eller den mängd som uppgetts i ansökan/anmälan om 

                                                        
39  SRf 105/2019 6 §; SRf 106/2019 21 § 
40  JSMf xxx/2019 5 § 
41  JSMf xxx/2019 7 § 
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lagerkvantiteter.42 Om den vid kontrollen uppmätta mängden är större än den 
anmälda mängden, beviljas stödet högst enligt den mängd som uppgetts i ansö-
kan och anmälan om lagerkvantiteter. Det vill säga, den anmälda mängden an-
tecknas som godkänd mängd. 

 
Om det har skett förändringar i lagret efter det att ansökan och/eller anmälan 
om lagerkvantiteter lämnades in, jämförs den lagermängd som uppmättes vid 
kontrolltillfället med den mängd som lagerbokföringen uppvisar. Om mäng-
derna stämmer överens antecknas den i ansökan uppgivna mängden som god-
känd mängd. 

 
Kolumn: Produkten är producerad av sökanden (Ja/Nej) 

 
Säkerställ att de stödberättigade produkterna har producerats av sökanden ge-
nom att anteckna Ja eller Nej.43 Saken kan utredas till exempel med hjälp av sö-
kandens uppgifter om jordbruksskiften i Stödtillämpningen. 

 
På raden Sammanlagt adderas per produkt de mängder som anmälts i ansökan, de 
mängder som uppmätts vid kontrollen, de mängder som konstaterats i lagerbokfö-
ringen samt de mängder som godkänts vid kontrollen. 
 
Punkt 4. Ytterligare information och eventuellt fel i lagermängden 

 
Anteckna vid behov ytterligare information om kontrollen och räkna ut felet i lager-
mängden, om den lagermängd som godkänts vid kontrollen och uppgifterna i ansökan 
eller i anmälan om lagerkvantitet inte stämmer överens.  
 
Felet i lagermängden räknas ut genom att du till först drar av den lagermängd som 
godkänts vid kontrollen från den mängd som anmälts i stödansökan eller mängden en-
ligt bokföringen. Efter det divideras skillnaden med den lagermängd som godkänts vid 
kontrollen och den erhållna kvoten multipliceras med 100 %. 
 

𝑓𝑒𝑙 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 =
𝑎𝑛𝑚ä𝑙𝑑 − 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑

𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑
× 100 % 

 
Sanktionsprocenten erhålls genom att avrunda felet i lagermängden till heltal enligt 
normala avrundningsregler. 
 
Punkt 5. Kontrollresultat och eventuella observerade brister 
 
Anteckna kontrollresultatet. Om stödet beviljas på basis av den lagermängd som an-
mälts i ansökan sätts ett kryss i punkten I skick. Om den mängd som har anmälts i an-
sökan inte motsvarar den mängd som konstaterades vid kontrollen, eller om villkoren 
för beviljande av stöd inte uppfylls, sätts ett kryss i punkten Brister och dessutom i 
vederbörande underpunkt.  
 

                                                        
42  Lag 1559/2001 12 § 
43  Laki 1559/2001 12 § 
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Om det i ansökan har uppgetts att lagret uppfyller de tekniska kraven för ett maskinellt 
kylt lager, men inspektören konstaterar att lagret är ett annat lager som berättigar till 
lägre enhetsstöd, sänks stödet med 10 procent.44 Om lagret inte uppfyller de tekniska 
kraven ens för övrigt lager är produkterna i detta lager inte stödberättigande.45 
 
 
Tabell 2. Påföljderna för totalstödet när det gäller lagringsstöd för trädgårdsprodukter. 
 

Fel i lagermängder/Stödvillkor Påföljd för totalstödet 
 

fel ≤ 10 % 
 
 

0 % (stödet betalas enligt vad som godkänts 
vid kontrollen) 

10 % < fel ≤ 20 % 
 
 

10–20 % (stödet sänks med ifrågavarande 
procentuell andel enligt vad som godkänts 
vid kontrollen) 

fel > 20 % 100 % (inget stöd betalas) 
  
fel lagertyp 
 

10 % (stödet sänks med ifrågavarande pro-
centuell andel enligt vad som godkänts vid 
kontrollen) 

de tekniska kraven uppfylls inte 
 

100 % (inget stöd betalas) 

 
Exempel: 
 
Sökanden lämnar in en ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter för 200 ku-
bikmeter stödberättigande produkter. Enligt kontrollen är lagermängden 180 kubik-
meter. 
 
Felet i lagermängden är (200–180) m3/180 m3 × 100 % = 11,11 %. 
 
Eftersom felet i lagermängden är större än 10 %, men högst 20 %, betalas stödet enligt 
den lagermängd som konstaterats och godkänts vid kontrollen. Det stöd som betalas 
ut minskas med 11 %. 
 
Punkt 6. Sökandens eller dennes representants möjlighet att underteckna pro-
tokollet 
 
Sökanden eller dennes befullmäktigade representant ges tillfälle att anteckna sina 
åsikter om kontrollen i övervakningsprotokollet. Om övervakningsprotokollet blir 
klart under kontrollbesöket begär du att sökandens eller dennes representant under-
tecknar och daterar det. Du får inte begära underskrift på ett halvfärdigt protokoll. Om 
protokollet inte blir klart skickas det senare för att undertecknas. Att sökanden eller 
dennes representant undertecknar övervakningsprotokollet eller antecknar sina åsik-
ter eller låter bli att göra detta påverkar inte rätten att söka ändring. 

                                                        
44  SRf 211/2002 3 § 
45  Lag 1559/2001 12 § 
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Punkt 7. Inspektörens underskrift och datering 
 
När övervakningen är slutförd kontroller undertecknas och dateras övervakningspro-
tokollet. Övervakningsprotokollet får inte ändras efter undertecknandet utan ett för-
farande med hörande.46  

  

                                                        
46  Lag 434/2003 32–34, 36 § 



 

 
18 

 

 
4 BESTÄMMELSER 

 
Förvaltningslag 434/2003 (Lag 434/2003) 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2015 
 
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 (Lag 
1559/2001) 
 
Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 (Lag 192/2013) 

 
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019 105/2019 (SRf 
105/2019) 
 
Statsrådets förordning om nationellt stöd till norra Finland 2019 106/2019 (SRf 
106/2019) 
 
Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd 
för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp 
211/2002 (SRf 211/2012) 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för trädgårdsprodukter 
xxx/2019  
 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för skogsbär och skogs-
svampar 40/03 (JSMf 40/02) 
 
Livsmedelsverkets föreskrift om tiden för ansökan om nationella stöd år 2019 (Livs-
medelsverkets föreskriftssamling nr 5/19, Livsmedelsverkets föreskrift 5/19) 
 


