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KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon.

VEILEDER 
5 – Grønnsaker, frukt, bær, blomster, 
 planteskole og veksthus
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  Flere overordnede krav til produksjon av grønnsaker, frukt, bær, blomster, planteskole- og 
veksthusvekster ligger i standard 1 Generelle krav til gården. Dette gjelder blant annet krav til 
gjødsling og bruk av plantevernmidler.

5.1  SÅING, PLANTING OG DYRKINGSMEDIER 

	 	 Det	er	ikke	tillatt	å	benytte	genmodisfisert	plantemateriale.	Kravet	bygger	på	en	omforent	
  holdning i norsk landbruk, og følges opp av de norske leverandørene av frø og planter.

5.1.1 Frø og plantemateriale som blir brukt i produksjonen skal dokumenteres. Der regnskapsbilag 
er påført partinummer og sort er det tilstrekkelig dokumentasjon. Dette kravet dokumenterer 
plantematerialet som er brukt ved eventuelle reklamasjoner. Når frø og plantematerialet ikke er 
innkjøpt, er det tilstrekkelig med dokumentasjon av art og sort. Dette kravet er tatt med så sort 
kan dokumenteres ved sortsavhengig betaling.

5.1.2 Ved bruk av spesielle dyrkingsmedier (produkter av jord, torv og/eller syntetiske stoffer for 
dyrking av planter) skal det kunne dokumenteres hvilke typer medier som er benyttet. Dette kan 
gjøres gjennom regnskapsbilag.

   Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

 
 
5.2 MATTRYGGHET 

  Mattrygghet i grøntproduksjonen har fokus på vanning, person- og produksjonshygiene i alle ledd 
og risikovurdering av skiftet som det skal dyrkes på.

  Vanning
  Kravene til vanning gjelder grønnsaker, frukt og bær som vanligvis spises rå og hvor vannets 

hygieniske kvalitet lett kan påvirke produktets spisekvalitet. Kravene gjelder alle typer vanning. 
Siden vanningsvann kan være en alvorlig smittekilde, er det nødvendig å foreta risikovurderinger 
av hvilket vann som kan brukes til vanning. Overvanning kan medføre større risiko enn andre 
måter å vanne på.

  Vær oppmerksom på mulige kilder til forurensning av vanningsvann. Ved behov/hvis mulig, gjør 
lokale utbedringer eller legg vanninntak der forurensningspåvirkningen er minst. Om mulig, 
unngå	vanning	den	siste	uken	før	høsting.	Det	anbefales	at	det	tas	flere	enn	en	vannprøve	pr.	år	
for å se på variasjonen innen en sesong. Følg med på kommunale/ regionale overvåkingsprogram 
av	vassdrag	der	det	finnes.	Det	må	ikke	vannes	med	sterkt	forurenset	vann.	Merk	eventuelt		
råvarekjøpernes krav til vanningsvann for aktuelle produktgrupper. Vurder muligheten for vask-
ing eller utskylling av vanningsutstyr.

  Person- og produksjonshygiene
  I næringsmiddelhygieneforskriften er det gitt alminnelige hygienebestemmelser for primær-

produksjon og tilknyttede aktiviteter. Gårdbrukeren er ansvarlig for gjennomføringen av disse, og 
skal så langt det er mulig sikre at råvarene er beskyttet mot forurensning.

  Risikovurdering av skifte med hensyn til fare for forurensning
  Før valg og bruk av skifte for den enkelte kultur bør følgende momenter være vurdert: Overvann, 

erosjon, viltoverganger og luftbåren forurensning. 

5.2.1 Vanningsvann kan være en forurensningskilde. Det er derfor viktig å vurdere hvilken forurens-
  ningsrisiko en gitt vannkilde har. Vannkilden skal sikres mot forurensning.

  Forurensning kan komme fra:
•	 husdyr
•	 fugler
•	 erosjon
•	 forurenset	overflatevann

Veiledning til sjekklisten
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  Vurdering av vannkvalitet er særskilt viktig rett i etterkant av nedbør og ved stor vannføring. 
Det samme gjelder ved tørre perioder og liten vanntilgang. Nærhet til kloakkledninger er også et 
viktig element knyttet til en risikovurdering.

5.2.2 Det skal tas ut minst én vannprøve for analyse pr. vanninntak i løpet av vanningssesongen, og ana-
lyseresultat må foreligge før høsting.  Dette gjelder alle vanningskilder som benyttes og det skal 
gjøres slik at en har oversikt over kvaliteten på vannet. Siden kvaliteten på vannet kan endre seg 
mye	på	få	dager,	anbefales	flere	vannprøver	gjennom	vanningssesongen	der	hvor	vanningsvannet	
kommer i direkte kontakt med produkt som kan spises rått. Dette gjelder spesielt når det vannes 
nært opp til høsting. Vannet skal som et minimum analyseres for E. coli, men det kan også være 
aktuelt å analysere for andre sykdomsfremkallende bakterier (f.eks. salmonella).

 5.2.3 Siste vanningsdato før høsting skal dokumenteres. Vanning rett før høsting øker faren for 
forurensning. Notering av dato for siste vanning før høsting er også viktig for å kunne spore om 
eventuelle forurensninger i produktene kommer fra vanningsvannet.

  Siste vanningstidspunkt opp mot høsting skal vurderes i forhold til vannkvalitet. 

5.2.4 Plassering av aktuelle vannkilder til vanningsvann skal merkes av på skiftekart.

5.2.5 I næringsmiddelhygieneforskriften defineres	gårdsbruk	som	næringsmiddelforetak.	Det	kreves	
derfor at de som arbeider i foretaket skal ha opplæring i helserisiko og hygiene. Med dette menes 
opplæring i hvilke faktorer som kan påvirke produktene slik at de vil kunne være en helserisiko 
for forbrukerne. Det kreves at opplæringen er tilpasset de arbeidsoppgaver den enkelte har. 

	 	 Skjema	for	dokumentert	opplæring	i	helserisiko	og	hygiene	finner	du	på	ksl.no.

5.2.6 Det skal være god tilgang til toalett og vaskemuligheter med rennende vann, såpe og papirhånd-
klær for de som jobber i foretaket. Dette er spesielt viktig i forbindelse med høsting av bær, frukt 
og grønt som vanligvis spises rå. 

  Mobile toalettfasiliteter i nærheten av høstestedene på jordet bør vurderes i forhold til avstand 
til foretakets faste fasiliteter for dette formålet. Hansker skal være hele og rene. Hansker er-
statter ikke god håndhygiene.

  Personer som håndterer næringsmidler skal være friske og ikke smittebærere. Er det mistanke 
om at noen av de som arbeider i produksjonen kan overføre smittestoffer til produktene, skal de 
ikke delta i arbeidet. 

  På sanitæranlegget skal det være oppslått renholdsliste for loggføring av utført renhold. 

	 	 Renholdsskjema		og	plakat	med	råd	for	god	hygiene	finner	du	på	ksl.no.

5.2.7	 Grøntbransjen	krever	at	det	benyttes	godkjent	skadedyrfirma	for	kontinuerlig	forebygging	og	
bekjemping. Kontrollen må også omfatte perioder hvor virksomheten ikke er i drift.

  Det skal opprettes egen perm for dokumentasjon på skadedyrbekjempelse. Denne permen skal 
inneholde:  Kontrakt, besøksrapporter og kart over avdelingen som viser oversikt over åtestas-
joner.

  Etter hvert besøk skal det legges fram rapport fra kontrollen. Rapporten arkiveres i egen perm. 
(se punktet ovenfor).

  
  Ved virksomhetens vernerunder skal man se etter spor av skadedyr.
  
  Der hvor insekter vurderes til å være et problem, skal lysfeller inngå i skadedyrprogrammet, og 

settes opp på de områder som man vurderer at dette er nødvendig.

  Veksthus skal sikres mot fugler. Dersom forurensning fra fugler er et problem i vekshus, lager 
eller pakkerier, skal skadedyrprogrammet også omfatte sikring mot fugler.

  Avløp og sluk skal ha gitter for å forhindre inntrenging av skadedyr.

  Det må ikke være glippe mellom karm og dør. Porter må slutte tett, slik at skadedyr ikke kan 
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trenge inn.

  Dersom virksomheten har avfallscontainer utendørs skal den være låsbar, og området rundt skal 
holdes rent og fritt for organisk materiale og området skal sikres mot skadedyr.

5.2.8 Det skal gjøres en vurdering knyttet til farer for at produktene kan bli forurenset i løpet av vekst-
sesong slik at de eventuelt kan minimeres med aktuelle tiltak.

   Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)

 
 
5.3 HØSTING, LAGRING OG TRANSPORT

5.3.1 Transportmateriell skal holdes rent (inkludert kasser, beholdere etc). Emballasje skal oppbevares 
hygienisk.

  I lagringsrommet skal det ikke oppbevares noe som kan forurense produktene, for eksempel 
gjødsel, plantevernmidler, kjemikalier eller lignende. Det er også viktig å skjerme produktene mot 
forurensning fra mus, rotter, katter, fugler og andre skadegjørere.

5.3.2 Rask nok nedkjøling og oppbevaring i riktig temperatur er svært viktig for kvaliteten. Det samme 
gjelder under transport. Her bør en følge oppsatte retningslinjer for de ulike produktene. Ret-
nings- linjene kan en få fra sin råvarekjøper.

5.3.3 Transportutstyret skal være rent slik at produktene ikke forurenses under transport.

   Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)

 
 
5.4 VASKING, SORTERING, FOREDLING OG PAKKING 

  Det er ulike regelverk som gjelder for primærproduksjon og videreforedling av råvarer. I noen 
tilfeller kan det være vanskelig å si om noe er primærproduksjon eller om det er foredling. Ta 
utgangspunkt i følgende:

  Primærproduksjon: Produksjon, høsting, lagring, vasking og pakking av egne råvarer. Trimming og 
pussing av produktene er en del av dette.

  Foredling: Pakking av varer fra andre produsenter. Pakking av salater i pose og tilføring av gass, 
omfattende	og	kompleks	produksjon	med	flere	pakkelinjer,	skrelling	og	deling	av	produkter	og	
pressing av saft. Dette gjelder både egne varer og varer fra andre produsenter.

  Hvis en er usikker på om den produksjonen en har også omfatter foredling, bør en ta kontakt med 
Mattilsynet for å få det avklart.

  KSL-standarden dekker primærproduksjon, ikke videreforedling.

5.4.1 For at produktene ikke skal bli forurenset, er det viktig å ha gode rengjøringsrutiner både for 
pakkerom og for utstyr som blir brukt ved pakking.

5.4.2 Temperaturen ved vasking, sortering og pakking må tilpasses det enkelte produktet for å beg-
rense håndteringsskader, og samtidig ivareta holdbarheten.

5.4.3 Resultater av analyser som gjelder mattrygghet eller kvalitet skal arkiveres. Dette er viktig for å 
kunne dokumentere hvilke prøver som er tatt og hvilke resultater prøvene har gitt. Regelverket 
som dette kravet bygger på er med på å sikre mattryggheten.

   Lover og forskrifter:  
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler  

(matkontaktforskriften) 
 - Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
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 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 
 - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

 
 
5.5 EMBALLASJE

5.5.1 Det er viktig at emballasjen som brukes til innhøsting er ren så produktene ikke forurenses.

5.5.2 Emballasje som benyttes til vegetabilske næringsmidler, må være laget med den hensikt at den 
kan komme i kontakt med mat. Emballasjen skal være merket med gaffel/glass-symbol eller med 
en ordlyd tilsvarende «for næringsmidler». Leverandøren av emballasjen må kunne framskaffe 
dokumentasjon om at den er egnet til næringsmidler, dersom dette ikke framkommer ved merk-
ing.

   Lover og forskrifter:  
 - Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler  

(matkontaktforskriften)
 
 
5.6 ENERGIØKONOMISERING

5.6.1 Veksthusnæringen har de siste årene redusert CO2-utslippene gjennom redusert energiforbruk 
og konvertering til fornybar energi. Energiøkonomisering gjøres gjennom tiltak som isolering av 
bygningsmassene, bruk av tekkemateriale med lav U-verdi, bruk av isoleringsgardiner og bedre 
klimastyring i produksjonen.

  En energigjennomgang kan gjennomføres av produsenten selv, ansatte eller innleid tredjepart. 
Hensikten er et bevisst forhold til bruk av energi, energikilde og klimastyring, samt en tiltaksplan 
for eventuelle forbedringer.

 
 5.7 KRAV FRA RÅVAREKJØPER (VAREMOTTAKER)

5.7.1 Dersom en har spesielle krav fra sine råvarekjøpere, skal disse følges. Dette kan være krav som 
gjelder spesielle kvaliteter eller produkttyper.
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MATMERK    
Besøksadresse: Tollbugt. 32   
Postboks 487 – Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 24 14 83 00     
 
ksl@matmerk.no    
ksl.no


