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  29.3.2022 

 

Ansökan om lagringsstöd för skogs-
bär och skogsvamp 2022 

 

 Myndighetens anteckningar 
Lämna ansökan in senast 29.7.2022 till den 
NTM-centralen i Lappland (Rovaniemi). 

Ifylla blanketten med kulspetspenna eller på 
annat bestående sätt. 

Ansökan inkom-
mit, datum 

Ansökans dnr Bilagor, st Mottagen av 

1. Uppgifter om sökanden 
Sökandens namn FO-nummer Personbeteckning 

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt 

Bankkontonummer i IBAN-form och bankens BIC-kod Telefonnummer 

Sökanden 

 är mervärdesskatteskyldig 

 

 är inte mervärdesskatteskyldig 

Beskattningsort 

 
Beläget av lager (kommun och adress): 

2. Den lagrade mängden skogsbär 30.6.2022 
Bärsort Djupfrysta kg Mos utan 

socker kg 
Juice kg 

(uppge i kg 
färska bär) 

Juicekon-
centrat kg 
(uppge i kg 
färska bär) 

Torkade kg 
(uppge i kg 
färska bär) 

Sammanlagt, 
kg 

       

       

       

       

       

       

       

Blankett 237 



   2 (2) 
  

 

  29.3.2022 

3. Den lagrade mängden svampar 30.6.2022 
Svampsort Djupfrysta kg Torkade kg 

(uppge i kg färsk 
svamp) 

Saltade, salthalt 
under 18 %, kg 

(uppge i kg färsk 
svamp) 

Saltade, salthalt 
18 % eller mera, 

kg 
(uppge i kg färsk 

svamp) 

Sammanlagt, kg 

      

      

      

      

      

      

      

4. Tilläggsuppgifter 
 

5. Underskrift 

Jag försäkrar att uppgifterna i denna ansökan är riktiga. 

Därtill meddelar jag att jag erhållit uppgifter om villkoren för beviljande av stöd jag sökt och om förver-
kanden till följd av felaktiga uppgifter. Jag är medveten om att den behöriga myndigheten kan utföra kon-
troller utan att på förhand meddela mig därom. 
Ort och tid Underskrift och namnförtydligande 

 



   

 

 
 
LAGRINGSSTÖD FÖR SKOGSBÄR OCH SKOGSSVAMP 2022 

 
 

Den myndighet som handlägger lagringsstöd för 
skogsbär och skogssvamp är NTM-centralen i Lapp-
land. Lämna ansökan om och andra stödhandlingar 
in senast 29.7.2022 till den NTM-centralen i Lapp-
land (Rovaniemi). Stödet minskas om stödansökan 
lämnas in efter utsatt tid.  

NTM-centralen i Lappland 

PB 8060 

96101 Rovaniemi 

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 

Ansökningsgrunder 
 
Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp beviljas 
en sökande som är verksam inom branschen för 
handel med och förädling av bär eller svamp, utgå-
ende från den mängd skogsbär och skogssvampar 
som finns lagrade den 30 juni 2022. Stöd kan bevil-
jas för skogsbär och skogssvampar som är avsedda 
som livsmedel och som har plockats i stödregion C i 
Finland före år 2022. 

Stödberättigande lagringssätt för bär är djupfrys-
ning, torkning eller förvaring som mos, juice eller 
juicekoncentrat. Stödberättigande lagringssätt för 
skogssvampar är förvaring som djupfrysta, torkade 
eller insaltade. Stödberättigande produkter är inte 
till exempel färdiga marmelader, sylter, safter eller 
svampkonserver på burk, eftersom stöd inte betalas 
för lagring av färdiga produkter. 

De områden som hör till stödregion C finns uppräk-
nade i statsrådets förordning (5/2015). Förord-
ningen kan läsas på webben på adress: 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajan-
tasa/2015/20150005 

Stödets belopp 
 
Stöd betalas högst följande belopp per kilogram 
färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, övriga 
skogsbär (t.ex. odon, lingon, blåbär, tranbär och 
kråkbär) 10 cent/kg och skogssvamp 42 cent/kg. 

Lagringsstöd betalas inte om stödbeloppet per stöd-
tagare understiger 100 euro.  

Förutsättningar för stödet 
 
1) Du är verksam inom branschen för handel med 

och förädling av bär eller svamp skall vara in-
förd i registret över mervärdesskatteskyldiga.  

2) Produkterna har plockats inom området för 
nordligt stöd (= stödregion C) före år 2022 och 
deras ursprung kan bevisas. Klarläggandet av 
produktens ursprung ska utredas innan ansökan 
lämnas in. Som utredningar godkänns bl.a. för-
teckningar över plockare, uppsamlingslistor, kö-
pehandlingar och förmedlarens utlåtanden.  

3) Du äger de mängder produkter som du har upp-
givit. 

4) Du lagrade produkterna inom området för nord-
ligt stöd (= stödområde C).  

5) Du har fört lagerbokföring över de produkter 
som finns i lagret eller ändringar i lagermäng-
derna framgår av en separat utredning som ba-
serar sig på kvitton.  

6) Dina lagerutrymmen uppfyller följande tekniska 
krav:  

•  Minimistorleken på kyl- och fryslagret är 10 
m² eller 20 m³ (inre mått). Kyl- och fryslagret 
skall dessutom vara utrustat med tillräckligt 
effektiva kylningsanordningar med avseende 
på lagerutrymmet och produkten och med ett 
temperaturuppföljningssystem.  

•  Minimistorleken på torrlagret är 5m2 eller 10 
m3 

Bevarande av handlingar 
 
Bevara sådana handlingar som hänför sig till ansö-
kan, och som du inte ger in till den myndighet som 
handlägger stödet, under stödåret 2022 och de fyra 
följande kalenderåren (dvs. till utgången av år 

mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150005
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150005
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2026). Sådana handlingar är till exempel hyresavtal 
eller utredning av produktens ursprung. 

Anmälan om förändringar 
 
Meddela skriftligen och utan dröjsmål den myndig-
het som handlägger stödet om din stödansökan är 
felaktig. Lämna ett meddelande om force majeure 
och exceptionella omständigheter inom 15 arbets-
dagar efter att det blev möjligt att lämna meddelan-
det. 

Återtagande av stödansökan 
 
Du kan återta din ansökan. Meddela den myndighet 
som handlägger stödet skriftligen innan du har fått 
meddelande om övervakningen. 

Återkrav av stöd 
 
Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska 
återkrävas. Återkrav verkställs inte om beloppet 
som ska återkrävas är mindre än 100 euro. 

Ändringssökande 
 
Du kan begära omprövning av stödbeslut hos NMT-
centralen. 

 
 
ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV ANSÖK-
NINGSBLANKETT (237)  
 
 
1. Uppgifter om sökanden  
 
Du kan söka stöd, om du är en fysisk person, juridisk 
person eller en sammanslutning. Anmäla dina kon-
taktuppgifter, bankkontouppgifter och uppgift om 
du tillhör i registret över mervärdesskatteskyldiga. 

2. Den lagrade mängden skogsbär 30.6.2022 
 
Ange i denna punkt mängden bär i lager sortvis. 
Omvandla mängder så att mängden motsvarar 
färska bär och anmäla mängderna med ett kilo-
grams noggrannhet.  

• Omvandla mängderna torkade bär med koeffici-
enten 5,7.  

• Omvandla mängderna juice med koefficienten 
1,4.  

• Mängden färska bär i osockrat mos anses vara 
mosets vikt.  

• Avdra tillsatt socker från vikten på sockrat mos. 
Mängden tillsatt socker skall kunna verifieras 
med hjälp av produktreceptet eller på något an-
nat motsvarande sätt. Om mängden tillsatt 
socker inte kan verifieras på ett tillförlitligt sätt 
anses produktens sockerhalt vara 75 %.  

• Omvandla mängderna juicekoncentrat enligt ta-
bellen nedan:  

 
Koncentratets 

Brixgrad 
Omvandlingskoefficient  
kg färska bär / 1kg kon-

centrat 
30 4,59 

35 5,35 

40 6,12 

45 6,88 

50 7,65 

55 8,41 

60 9,18 

65 9,94 

70 10,71 

 
 
3. Den lagrade mängden skogssvamp 
30.6.2022 
 
Uppge i punkten mängden svamp från förra året i 
lager sortvis specificerad. Omvandla mängder så att 
mängden motsvarar färsk svamp och anmäla mäng-
derna med ett kilograms noggrannhet.  

• Omvandla vikten på saltad svamp utan vätska 
(salthalt 18 % eller mera) med koefficienten 1,3. 
Produktens salthalt skall på ett tillförlitligt sätt 
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kunna verifieras med hjälp av produktreceptet 
eller på något annat sätt. Om salthalten inte kan 
verifieras på ett tillförlitligt sätt anses produk-
tens salthalt vara under 18 %. 

• Mängden färsk svamp i milt saltade svampar 
(salthalt under 18 %) och svampar som har för-
vällts är svamparnas vikt.  

• Omvandla torkade svampar med koefficienten 
10,0.  

4. Tilläggsuppgifter 
 
Du kan uppge i punkten Tilläggsuppgifter den ur-
sprungliga kvantiteten produkter som användes vid 
omvandlingen av kvantiteterna och omvandlingsko-
efficienterna samt andra omständigheter i anknyt-
ning till stödet. 

5. Underskrift 
 
Underteckna och datera ansökan. Ansökan för en 
sökande i bolagsform undertecknas av den person 
som har rätt att teckna bolagets namn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I denna ansökningsanvisning avses med  
 
• mos en sådan produkt som fås genom att bären 

passeras utan att saften avlägsnas från dem;  

• juice en produkt som har framställts av bär med 
fysikaliska eller enzymatiska metoder och i vil-
ken varken vatten eller andra tillverkningsäm-
nen har tillsatts och vars färg, smak och doft är 
typisk för saft av bären i fråga;  

• juicekoncentrat juice i vilken inte har tillsatts 
socker och där en del av vattnet har avlägsnats 
med fysikaliska metoder;  

• med Brixrad halten av löslig torrsubstans, som 
bestäms med hjälp av en refraktometer på sack-

arosskalan vid +20 oC utan syrakorrigering och 
utan tillskott av sötningsmedel. 
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