
   

IPT – GODKJENNINGEN GJENNOM Stiftelsen Norsk Mat. 

Det aller første du gjør er å registrere deg som inn på tunet tilbyder.  

 

 

Du registrerer deg ved å gå inn her 

Underveis i registreringen her må du bekrefte at du har nødvendig kjennskap til Inn på tunet 

og hva som kreves for at du kan registrere deg. 

Noen dager etter at du har sendt inn registreringen vil du få en mail tilbake fra Stiftelsen 

Norsk Mat at du har det ”gårdsbruket” som skal til får å kunne gå videre. Hvis det er tvil om 

du kan godkjennes kan det gå lengre tid og du kan få spørsmål om å oppgi utfyllende 

opplysninger.  

Det er viktig å huske på at du må ha et organisasjonsnummer og helst et produsentnummer. 

Hvis du ikke har eget produsentnummer, må du vite produsentnummer eller gard ID på den 

garden der du skal ha aktiviteten. Hvis du ikke kjenner produsentnummer eller gard ID får du 

hjelp til å finne dette på landbrukskontoret i kommunen din. Dette må vi ha på plass for å 

kunne fortsette vurderingen av deg og gården.  

Når du har fått mailen om at du kan gå i gang med godkjenning går du til 

https://minside.ksl.no og oppretter personlig bruker ved hjelp av Bank ID. Det er veldig viktig 

at du benytter ”knappen” helt til venstre. (se figur) 

 

 

https://minside.ksl.no/


   

Har du registrert deg og fått melding om at du kan starte med egenrevisjonen så starter du 

her: 

 

 

Opprett personlig bruker her  Logg inn her 

Selv om du har vært inne i KSL tidligere så må du nå opprette en personlig bruker for å kunne 

foreta nødvendige registreringer for Inn på tunet. Husk at du samtidig registrerer e-post og 

mobilnummer. Dette for at Stiftelsen Norsk Mat skal ha deg som kontaktperson som inn på 

tunet søker. 

Hvis du er juridisk eier av organisasjonsnummeret, kommer du rett inn ved å logge inn med 

Bank ID. Hvis du ikke er juridisk eier (ektefelle til eier, organisert som AS eller DA) må du 

etter å ha laget din personlige bruker, forsøke å logge inn med BankID slik at du får 

meldingen «Du har ikke tilgang til aktivt foretak». Når denne meldingen har kommet skal du 

sende e-post til ipt@norskmat.no og be om å bli koblet til foretaket. Vi sjekker at du har en 

rolle i selskapet og kobler deg til slik at du kan fortsette registreringene. 

Når du har logget inn som personlige bruker kan du starte registreringen. Hele KSL 

godkjenningen går over 6 deler. Alle delene fra 1 – 6 må være ferdig utfylte og markert 

GRØNN før du kan gå videre til neste. Er boblen hvit så les nøye hva som er forventet på det 

aktuelle steget. 

 

mailto:ipt@norskmat.no


   

1. Registrere grunninformasjonen. 

Her skal du fylle ut alle felter.  

- HMS mål og -organisering  

- IPT mål og organisering 

- Hvilke tilbud skal du ha på gården din (denne kommer fram på din side hos 

Stiftelsen Norsk Mat når du har fått godkjenningen) 

 Fyll inn informasjon om tilbudet her               Fyll inn HMS-mål her 

Når du har fylt ut alle felt knyttet til HMS, mål og organisering samt registrert tilbud 

så vil kule nr 1 bli grønn. 

 

2. Gjennomfør egenrevisjon.  

Egenrevisjon skal gjøres for alle produksjoner på gården. Under hvert spørsmål er det 

en veileder. Les denne før du svarer på spørsmålet. 

• Gå gjennom spørsmålene og tenk nøye gjennom innholdet 

• Det vil også komme spørsmål som om du har tilbud fra før. På disse punktene 

må du tenke deg en situasjon slik at Stiftelsen Norsk Mat her ser at du er 

forberedt til å ta imot brukere på gården.  

• NB! Merk deg kravet til HMS kurs og førstehjelpskurs  

• Ved gjennomgang av egenrevisjonen setter du avvik på alle spørsmål der du 

ikke har alt på plass. Det er helt fint med avvik i egenrevisjonen, det viser at 

du bruker kvalitetssystemet på riktig måte.  

 

Når egenrevisjonen for alle foretak på stedet er registrert levert blir kule nr 2 grønn. 

 



   

3. Arbeide med egne avvik 

Når du har levert egenrevisjonen er på tid for å jobbe med å lukke de avvikene du har 

avdekket. Du bestemmer selv framdriften i arbeidet med å lukke avvik etter 

egenrevisjonen. Når du har registrert alle avvikene dine lukket går det automatisk en 

melding til Stiftelsen Norsk Mat som da vil gå igjennom din egenrevisjon Alle 

avvikene som er avdekket i egenrevisjonen MÅ lukkes før du også får punkt 3 grønn.. 

Vær obs på at hvis det er flere aktive driftsenheter på gården så må også disse ha en 

gyldig egenrevisjon og lukket alle avvik for at punkt 3 skal bli grønn. Neste trinn som 

er besøk av revisor. Stiftelsen Norsk Mat sender da melding til revisor. Du vil få en 

melding på SMS og e-post når Stiftelsen Norsk Mat sender oppdraget til revisor og du 

vil få en ny melding når den aktuelle revisoren har akseptert oppdraget. Når revisor 

har akseptert oppdraget vil denne i løpet av relativt kort tid ta kontakt for å avtale en 

dato som passer for begge parter.  

 

Når alle avvikene som er avdekket i egenrevisjonen er lukket blir kule nr. 3 grønn. 

 

4. Revisjon 

Revisjon gjennomføres på gården og rapport sendes tilbake til Stiftelsen Norsk Mat. 

Samtidig med at revisor leverer sin rapport får du melding om at denne er tilgjengelig 

i KSL.  

OBS! Ikke start med avvikslukking før du har fått brev (e-post) fra Stiftelsen Norsk 

Mat om hvordan avvik skal dokumenteres lukket 

 

Når revisor har gjennomført besøk og du har mottatt rapporten så blir kule nr. 4 

grønn 

 

5. Etter revisjonen 

Du vil få en e-post med et brev om dine avvik samt beskjed om hvordan de avvikene 

skal lukkes. Når disse er lukket går det en ny melding til Stiftelsen Norsk Mat.  

Når du har lukket alle avvik så vil kule nr. 5 bli grønn. 

 

6. Vurdering og godkjenning 

Alle avvik som meldes lukket blir fulgt opp slik at vi ser at det er samsvar mellom 

kravet i brevet og det som faktisk er gjort. Hvis det f.eks. mangler dokumentasjon der 

det var krav om opplasting vil avviket bli åpnet igjen og du får nytt brevvarsel.  

Er derimot alt greit i punkt 5 og avvik er lukket som beskrevet i brevet du fikk, blir du 

godkjent. Du får godkjenningen din på mail i første omgang, og som brev og diplom i 

posten.  

 

 



   

Regodkjenning vil automatisk bli satt opp om 2 år. Du vil få melding på epost/SMS fra 

Stiftelsen Norsk Mat om at du skal revideres i løpet av neste halvår. Revisor tar kontakt 

direkte med deg når det nærmer seg at revisor har mulighet til å komme til deg på revisjon. 

 

Husk at det er krav om egenrevisjon minimum hver 12 måned. Dette gjelder også de årene 

det er revisjon på gården. 

 

Hvis du ikke leverer egenrevisjon innen fristen eller at du har avvik fra revisjonen som ikke 

lukkes innen angitt frist vil du ikke lenger vises på nettsiden vår over godkjente foretak. 

 

  

 


