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2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
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Navn:  Produsentnr.:

Dato for utført egenrevisjon: Underskrift:

Vernerunde
En viktig del av HMS-arbeidet er å vurdere hvilken risiko ulike aktiviteter og arbeidssituasjoner kan medføre. Når en har 
gjort en god risikovurdering er det lettere å ta nødvendige forholdsregler så en unngår skader og ulykker. 

Som en del av egenrevisjonen skal det årlig gjennomføres en vernerunde for å finne risikoområder. Dette er viktig for at gården 
skal være en trygg arbeidsplass og et trygt sted å bo. Mange av spørsmålene i standarden kan besvares på vernerunden.

• ta utgangspunkt i KSL-standard 2 HMS
• ta med gårdens folk (ansatte og familie) og gå en fysisk runde
• er arbeidsplassen og gården som bosted slik dere ønsker?
• be alle se etter og noterer det som kan utgjøre en fare
• noter tiltak og frister for å utbedre de aktuelle områdene

2.1 MÅL OG ORGANISERING

  Krav til dokumentasjon
2.1.1 Er det satt egne mål for arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på gården?
  Verktøy for mål og organisering finner du på ksl.no.

  Krav til drift
2.1.2 Gjennomføres det et planmessig arbeid med orden og ryddighet på gården med tanke på  

 effektiv og sikker drift, brannvern, trivsel og omdømme?

2.2  VERNERUNDE, RISIKOVURDERING, TILTAK OG RUTINER

  

  Krav til dokumentasjon
2.2.1  Gjennomføres det rutinemessig en vurdering av risiko ved arbeidsoperasjoner på 
  gården?

2.2.2 Er det rutiner for å gå vernerunder sammen med familie og ansatte på gården?

2.3 FALLFARE OG GJENSTANDER SOM KAN FALLE/VELTE 

  Krav til drift
2.3.1  Er gulv og gangareal så langt det er mulig sklisikre og fri for hindringer?

2.3.2 Er områder med fallfare sikret med rekkverk, luker eller lignende?

2.3.3  Er trapper, stiger og leidere i forskriftsmessig stand og brukt og sikret i henhold til   
 regelverket?
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2.3.4  Er låvebru, silo, kjørebruer, lasteramper m.m. sikret mot utforkjøring?

2.3.5  Er kummer og dammer sikret på en forsvarlig måte?

2.3.6  Er det gjort tiltak for å hindre skader fra gjenstander som kan falle ned eller velte?

2.4  MASKINER OG REDSKAP

  Krav til dokumentasjon
2.4.1  Utføres service og vedlikehold jevnlig og i henhold til instruksjonsbok/brukermanual for  

 den enkelte maskin (dokumenteres med enkel servicebok der det føres inn dato og hva   
 som er gjort)?

  Krav til drift
2.4.2  Har alle traktorer og mobile arbeidsmaskiner som kan velte under bruk, montert 
  setebelte?

2.4.3  Ved kjøring på vei og ved kjøring der det er fare for velt skal sikkerhetsbelte alltid 
  brukes. Er det rutiner som sikrer at setebelte benyttes der dette er påkrevet?

  Krav til dokumentasjon
2.4.4  Er det utført forskriftsmessig kontroll og sertifisering av utstyr som krever dette?

  Krav til drift
2.4.5  Er verneinnretninger på traktorer, maskiner og redskaper på plass og i orden?

2.4.6  Har du tenkt gjennom de farer som kan oppstå ved bruk av farlige arbeidsredskaper?
 
2.5  ARBEIDSMILJØ

  Krav til drift
2.5.1  Gjennomføres tiltak for å redusere støyplagen på støyende arbeidsplasser?

2.5.2  Er det iverksatt tiltak for å forebygge vibrasjonsskader

2.5.3  Er det iverksatt tiltak for å forebygge belastningsskader?

2.5.4   Er det tilstrekkelig lys for å ivareta arbeidsmiljø og sikkerhet på de ulike 
   arbeidsstedene?

2.5.5  Den som driver gården har ansvar for at personlig verneutstyr blir brukt når det ikke på   
 annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilfredsstillende vern av liv og helse. 

  Er det rutiner for bruk, opplæring, oppbevaring, vedlikehold og reparasjon eller
  utskiftning av verneutstyret?

2.5.6  Er det tilrettelagt for en sikker håndtering av dyr for å unngå ulykker?

  Krav til dokumentasjon
2.5.7  Sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig der kjemikaliene lagres/benyttes.
  Finnes det sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier som benyttes på gården?

2.5.8  Er det gjort en vurdering av risiko ved bruk av kjemikalier?

  Krav til drift
2.5.9  Følges nødvendige vernetiltak ved oppbevaring og bruk av kjemikalier slik de er 
  beskrevet i risikovurderingen i 2.5.8?

2.5.10  Har alle på gården kjennskap til hvor sikkerhetsdatabladene oppbevares?

2.5.11  Er det iverksatt tiltak for å redusere støveksponering?

2.5.12  Er det tilstrekkelig ventilasjon eller punktavsug der kjøretøyer startes/brukes inne, der   
 det sveises, slipes eller lignende arbeid utføres?

2.5.13  Finnes det rutiner for å unngå forgiftning fra silogass, gjødselgass eller annen gass?
 
2.6 BARN OG UNGDOM

  Krav til drift
2.6.1  Er det utført en risikovurdering knyttet til hvilke arbeidsoppgaver barn og ungdom kan   

 utføre? 

2.6.2  Finnes det trygge lekeområder for barn?
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2.7 BRANNSIKRING
 
  Krav til drift
2.7.1  Er det gjort tiltak som hindrer brann i utstyr og bygninger ved sveising, sliping eller 
  andre varme arbeider?

2.7.2  Er rømningsveier åpne og ryddet (gjelder også snø)?

2.7.3  Er det trent på evakuering ved en krisesituasjon ?

2.7.4  Finnes det tilstrekkelig med slokkeutstyr, og er det klart til bruk?

2.7.5  Parkeres traktoren i egnet/godkjent garasje eller på sted hvor det ikke er fare for 
  brannspredning til bebyggelse (f.eks. utendørs)?

2.7.6  Er gårdsverkstedet vurdert med tanke på brannsikkerhet?

  Krav til dokumentasjon
2.7.7  Kontrolleres tanker for gass, drivstoff og annet brensel jevnlig og i henhold til 
  offentlige krav?

  Krav til drift
2.7.8  Oppbevares drivstoff, brensel og annet brannfarlig stoff i sikker avstand til brennbart   

 materiale og i henhold til aktuelle forskrifter?

2.8  EGENKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG - GJENNOMGANG AV SJEKKLISTE

  Gå til punkt 2.9 dersom du i løpet av det siste året har gått gjennom og fyllt ut 
  sjekklisten Egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg.

  Krav til drift
2.8.1  Finnes det gode renholdsrutiner knyttet til alt elektrisk utstyr?

2.8.2  Er overspenningsvern montert, og er det kontrollert av elektriker om det tilfredsstiller   
 offentlige krav?

2.8.3  Er det montert jordfeilbryter i henhold til offentlige krav, og testes denne jevnlig for å   
 være sikker på at den fungerer etter hensikten?

2.8.4  Utføres tilsyn og vedlikehold av sikringsskap?

  Krav til dokumentasjon
2.8.5  Er det gjennomført periodisk kontroll av brannslokkingsutstyr?

2.8.6 Er det gjennomført periodisk kontroll av brannvarslingsanlegg?

  Krav til drift
2.8.7 Har vifter og andre elektriske motorer vern mot overoppheting og brann?

2.9  OPPLÆRING AV LEDERE OG ARBEIDSLEDERE
 
  Krav til dokumentasjon
2.9.1  Har arbeidsgiver/arbeidsleder gjennomgått lovpålagt opplæring i HMS-arbeid?

2.10 ANSATTE/ARBEIDSGIVERANSVAR

  Gå til punkt 2.11 dersom du  ikke har ansatte/arbeidsgiveransvar. 

  Krav til dokumentasjon
2.10.1 Har alle ansatte arbeidsavtale?

  Krav til drift
2.10.2  Finnes det tilstrekkelige personalrom for ansatte?

2.10.3  Er det rutiner som til enhver tid sikrer godt renhold av sanitære anlegg for de som 
  arbeider i foretaket?

  Krav til dokumentasjon
2.10.4  Er det tegnet yrkesskadeforsikring for alle som arbeider på gården og som etter reglene  

 har krav på det?

  Krav til drift
2.10.5  Er du kjent med regelverket for obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?
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  Krav til dokumentasjon
2.10.6  Er verneombud valgt i henhold til gjeldende regler? (Hvis det er færre en 10 ansatte kan  

 det avtales skriftlig at bedriften har en annen ordning, herunder at det ikke skal være   
 verneombud ved virksomheten.)

  Krav til drift
2.10.7  Er standarden for innkvartering i henhold til gjeldende krav?

2.10.8  Får arbeidstakere opplæring på et språk de forstår?

2.10.9 Er det rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere?

  Krav til dokumentasjon
2.10.10 Er arbeidsoppgaver risikovurdert og tiltak iverksatt der det er gravide arbeidstakere?

2.10.11 Har du løpende oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider?

2.10.12 Finnes det rutiner for registrering og oppfølging av avvik knyttet til arbeidet på gården?

2.11 OPPLÆRING I BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

  Krav til dokumentasjon
2.11.1  Har du gjort deg kjent med krav til opplæring i bruk av arbeidsutstyr, og kan du 
  dokumentere at alle (også egne barn og kårfolk) har fått nødvendig opplæring?

2.12 BEREDSKAPSPLAN, ULYKKESHÅNDTERING, KRISEBISTAND OG RAPPORTERING

  Krav til dokumentasjon
2.12.1 Beredskapsplakat skal være en del av en beredskapsplan. 
  Har gården utarbeidet en beredskapsplan?

  Krav til drift
2.12.2  Er beredskapsplanen kjent for alle på gården?

2.12.3  Er det lett tilgjengelig førstehjelpsutstyr på gården?

2.12.4  Er det førstehjelpskompetanse på gården?

2.12.5  Er det rutiner for å håndtere krise eller produksjonsavvik på gården?

  Krav til dokumentasjon
2.12.6  Er det rutiner for rapportering av skader og ulykker på gården?
  Veilederen gir en god oversikt over de plikter du har som arbeidsgiver.

  Krav til drift
2.12.7  Uhell og ulykker på gården
  Har det siste året vært fritt for ulykker eller hendelser som har medført personskade?
  Har du hatt skade det siste året skal dette registreres på ksl.no under 
  ”Ulykkesregistrering”.



KRAV NR. FORBEDRINGER/TILTAK ETTER EGENREVISJON  Frist dato  Utført dato

Tiltaksplan







MATMERK    
Besøksadresse: Tollbugt. 32   
Postboks 487 – Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 24 14 83 00     
 
ksl@matmerk.no    
ksl.no

Veiledere og sjekklister utgjør til sammen KSL-standarden, og begge skal benyttes når egenrevisjonen gjennomføres. 
Veilederne finner du på våre nettsider, eller de kan bestilles fra Matmerk. Utfyllende informasjon om gjennomføring 
av egenrevisjon finnes i sjekkliste og veileder 1 Generelle krav til gården. Enklest gjøres egenrevisjonen på KSLs 
bondeweb ”Din egen gard” (pålogging ksl.no -  ”Logg inn KSL”). Her er veileder, lovverk og tiltaksplan direkte knyttet til 
sjekklisten.


