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KSL – også for blomster og planter

• Ett kvalitetssystem for hele landbruket
• Basert på egenrevisjon, og ekstern
• NGF-medlemmer i KSL-systemet
• KSL-merket på «blomster, busker og plen»





• Unikt i verdenssammenheng, ett felles kvalitetssystem
• 12 standarder knyttet til produksjoner, Inn på tunet og HMS
• Godkjent av Mattilsynet som nasjonal bransjestandard – fanger opp et omfattende 

lovverk på en effektiv måte 
• Frittstående revisorkorps på 100 revisorer fordelt over hele landet
• KSL-database med oversikt over alle gårdsbruk med eiere, produksjoner, varemottakere og 

KSL-status. Egne web-løsninger for bonde, varemottaker, revisor, Mattilsynet og Matmerks
adm.



Hva ser forbruker? 
Hvordan ser 
forbruker hva du 
selger?

Forbruker vil ha 
norsk, selges det?

Merking?

(Bilde fra hagesenter)



KSL egenrevisjon





Sjekkliste 13 Blomster og planteskole 
Frø, plantemateriale og dyrkingsmedier
• 13.1.1  Er partinummer ved innkjøpt såvare/planter eller art og sort ved bruk 

av egen såvare/planter registrert? 
• 13.1.2  Blir typer dyrkingsmedier som produkter av jord, torv og/eller 

syntetiske stoffer registrert? 

Plantehelse
• 13.2.1  Følges internkontroll plantehelse, for etterlevelse av vedlegg 4 B i 

forskrift om plantehelse? 
• 13.2.2  For produksjon av planteskolevarer, herunder ferdigplen: Er du kjent 

med PCN-status på din eiendom og annet produksjonsareal du benytter? 

Produksjonshygiene
• 13.3.1  Vannkvalitet er viktig også for plantehelse. Ved privat vannkilde, er 

denne risikovurdert? 
• 13.3.2  Er det rutiner for, og kan det dokumenteres at de som arbeider i 

produksjonen har fått nødvendig opplæring i helserisiko og hygiene knyttet til 
produkthåndtering på et språk de forstår?

• 13.3.3  Har virksomheten rutiner for loggføring av jevnlig renhold av toaletter? 



Sjekkliste 13 Blomster og planteskole 
Skadedyrbekjemping 
• 13.3.4  Har bedriften rutiner for kontroll av skadedyr? 

Høsting, transport og lagring  
• 13.4.1  Er det rutiner som sikrer at produktene blir pakket, transportert og 

lagret er slik at de ikke blir skitne og får redusert kvalitet? 

Miljøhensyn spesielt for blomster, planteskole og lignende  
• 13.6.1  Har du gjennomført energisjekk for å kartlegge og beskrive 

veksthusene? 
• Valg av energikilde 
• 13.6.2  Det er viktig både miljømessig og for egen økonomi å velge riktig 

energikilde.  Har du vurdert energikildene i din produksjon? 
• 13.6.3  Har gartneriet et løpende energioppfølgingssystem? 



Utfylt 
egenrevisjon = 
tillatelse til å 

merke med KSL


