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Innføring av Gyldig KSL  
Alle varemottakere i Norge oppdaterer nå sine datasystemer som medfører at produsentene må dokumentere at de 
har en Gyldig KSL. For de aller, aller fleste bønder betyr dette ingen ting: du gjør din årlige egenrevisjon som vanlig, 
lukker avvik etter de frister du får og tar imot KSL-revisoren når det er tid for eksternrevisjon. 
 
Det er ei felles landbruksnæring som står bak innføringen av Gyldig KSL. Næringa ser behov for at alle produsenter har 
ett felles kvalitetssystem. Det ivaretar myndighetens lovpålagte krav til internkontroll, som igjen dokumenteres videre 
i verdikjeden og helt ut til forbruker gjennom opprinnelsesgarantien Nyt Norge. 
 
Kritisk dato: 1. november 
Pr. 29. september oppfyller du ikke ett eller flere av kravene til Gyldig KSL hos varemottakerne. Fristen til å 
gjennomføre egenrevisjon/lukke avvik eller melde inn at du har avsluttet driften er 1. november. 
 
Hva må du gjøre 
For å få Gyldig KSL må årlig egenrevisjon være gjennomført og eventuelle avvik gitt ved ekstern KSL-revisjon må 
lukkes. Når egenrevisjon er gjennomført har du status Gyldig KSL og kan levere til varemottaker som vanlig.  Dette gjør 
du ved å logge på din side på www.ksl.no 
 
Hva skjer om fristene ikke holdes?  
Konsekvensen av å ikke ha Gyldig KSL er at fra nå krever varemottaker at du må ha en revisjonsoppfølging. 
Kostnadene er på kr 4500 kr + mva, og dette må du dekke selv. Dersom du gjennomfører egenrevisjon og lukker avvik 
etter eksterne KSL-revisjoner i tråd med avtalte frister, unngår du revisjonsoppfølgingen og den ekstra kostnaden.    
 
Hva er en revisjonsoppfølging?  
En revisjonsoppfølging har til hensikt å hjelpe deg fram til status med Gyldig KSL. Ved en revisjonsoppfølging p.g.a 
manglende egenrevisjon vil revisor bidra til at egenrevisjonen blir gjennomført og registrert ved besøket.  En 
revisjonsoppfølging har elementer av rådgiving. Manglende lukking av enkelte, kritiske avvik, etter de frister som er 
satt, kan også iverksette en revisjonsoppfølging. 
 
Har du avsluttet driften?  
Gyldig KSL forventes av de produsentene som søker Produksjonstilskudd, er aktive i Landbruksregisteret og er 
registrert hos varemottaker. Er driften avsluttet eller du mener du ikke har krav om Gyldig KSL ut fra disse kriteriene, 
meld tilbake til oss på e-post innen 1. november til ksl@norskmat.no  eventuelt på telefon 24148300. 
 
Å innføre Gyldig KSL blir innført etter ønske fra hele næringa og er i tråd med leveringsbetingelsene og 
bransjeavtalene. Vedlagt følger ei liste med kontaktinfo. for varemottakerne / produsentorganisasjonene og begge 
faglaga dersom du ønsker mer informasjon fra dem jfr leveringsbetingelser og KSL. Du kan også lese mer på 
www.ksl.no/gyldigksl.  
  
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Tom Roterud 
Avdelingsleder og KSL-sjef 



 

 

 
Vedlegg: Kontaktliste varemottakere, produsentorganisasjoner og begge faglaga 
 
 
 
Vedlegg: Kontaktliste varemottakere, produsentorganisasjoner og begge faglaga: 
 

Organisasjon: Kontaktinfo. 
Askim Frukt og Bærpresseri AS Lars.erik@afb.no 
BAMA-Gruppen anne.person@bama.no 
Braskereidfoss Kornsilo SA post@brakorn.no 
Coop Norge SA Gunn.sigrid.hoiby-pettersen@coop.no 
Felleskjøpet Agri SA Kristian.thunes@felleskjopet.no 
Felleskjøpet Rogaland Agder SA torgeir@erfjord@fkra.no 
Findus Norge AS Hans.gunnar.gravningen@no.findus.com 
Fiskå Mølle AS Leif.kare.gjerde@fiska.no 
Gartnerhallen SA Elisabeth.fjaervoll.olsen@gartnerhallen.no 
HOFF SA Halvor.alm@hoff.no 
Honningcentralen SA post@honningcentralen.no 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds 
medlemsbedrifter 

klf@kjottbransjen.no 

Konservesindustrien follestad@braekhus.no 
Lerum Jan.audun.larsen@lerum.no 
Maarud Mari.vandsemb@maarud.no 
Nordgrønt SA Johan.presthus@coop.no 
NOKO AS, c/o Kvelde Mølle post@kveldemolle.no 
Norges Bondelag Astrid.solberg@bondelaget.no 
Norges Frukt- og grønnsaksgrossisters 
Forbund 

Gry.sorensen@fgsfrukt.no 

Norrek Dypfrys AS heidi@norrek.no 
Norgesfor md@norgesfor.no 
Norsk Bonde og Småbrukarlag post@smabrukarlaget.no 
Norsk Gartnerforbund (NGF Servicekontor) tove@gartnerforbundet.no 
Nortura SA medlem@nortura.no 
Orkla Foods Norge AS Hakon.alu.andersen@orkla.no 
Ottadalen Mølle SA sm@ottadalen.norgesfor.no 
Produsentforeningen 1909 Hans-albert@husebygaard.no 
Q-meieriene Geir.vestly@kavli.no 
Smaken av Grimstad AS Sigmund.leiros@smakenavgrimstad.no 
Strand Unikorn AS Thore.retvedt@strandunikorn.no 
TINE SA medlem@tine.no 
Toten Eggpakkeri AS linn@totenegg.no 
Økern Engros nils@okernengros.no 

 


