
KSL egenrevisjonen steg for steg 

1. Gå inn på Matmerks hjemmeside      matmerk.no 

 

 

Vi har også "Logg inn KSL" lett synlig også på informasjonssidene om KSL og på Inn på tunet sidene. 

Alle leder til samme innloggingsportal. 

 

 

Du vil nå kunne få et bilde der du skal legge inn e-post adresse og mobilnummer. Vi anbefaler at du 

legger inn disse da det også kan brukes hvis du seinere en gang har glemt passordet ditt og trenger 

det raskt. 

  

2. Skal du logge deg inn for å 

utføre KSL egenrevisjonen din 

eller endre informasjonen du 

har om ditt Inn på tunet - 

tilbud benytter du snarveien 

rett inn her. 

3. Brukernavnet ditt er 

produsentnummeret. Er du usikker 

på hva produsentnummeret ditt er, 

ta kontakt med lokalt 

landbrukskontor.  

Passordet har du tidligere mottatt 

fra produsentregisteret. 

Mangler du passord eller trenger 

hjelp, følg instruksjonen her. 



 

 

 

 

Skal du utføre en egenrevisjon  

 

  

4. Når du har logget deg inn kommer 

du til din hovedside i KSL. Her finner 

du alle nødvendige verktøy for å 

kunne utføre de egenrevisjoner, 

oppdateringer osv som du må gjøre. 

Hovedsiden består av fire 

hovedelementer. 

1. Datafelt med informasjon hentet 

fra andre offentlige registre. 

2. Toppmeny 

3. Venstremeny 

4. Arbeidsområde hvor du jobber 

med de forskjellige oppgavene. 

Beveg pekeren over venstremenyen 

slik at menyvalget "KSL-

Egenrevisjon" åpner seg og du får 

fram 8 valg i undermenyen. Skal du 

gjennomføre en elektronisk 

egenrevisjon (obligatorisk for Inn på 

tunet, anbefalt for alle andre) velger 

du første punktet: "Gjøre/se 

egenrevisjon" 

Har du gjennomført egenrevisjon på 

papir og bare skal melde om 

gjennomføringsdato, velger du 

andre punktet: "Melde om utført 

egenrevisjon" 



Velger du en elektronisk egenrevisjon kommer du til denne siden 

 

 

 

 

 

 

 

  

For å starte en egenrevisjon må du 

først velge å lage en ny 

egenrevisjonsrapport. Hvis du er 

Debio godkjent må du huske å velge 

det her. 

Alle andre velger denne. 

Velg produksjon du har på gården. 

Alle må ha standard 1 Garden.  

Inn på tunet tilbydere skal i tillegg til 

de forskjellige 

landbruksproduksjonene også ha 

med standard 11 Inn på tunet og 

standard 12 Helse Miljø og 

sikkerhet. 

Velg de forkjellige standardene ved 

å klikke i rutene før du velger "lagre 

og gå videre" 

Du skal nå starte med å fylle ut 

egenrevisjonen din. Her finner du: 

1. Knapp for å sende inn skjema til 

Matmerk (ikke mulig før rapporten 

er utfylt) 

2. Oversikt over sjekklister du har 

valgt.  

3. Oversikt over hvor langt du har 

kommet med de forskjellige 

sjekklistene. 

4. Sjekklister 



Fyll ut sjekklister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får nå en kvittering for at din egenrevisjon er registrert hos Matmerk. Du kan også skrive ut en 

kvittering på at egenrevisjon er gjennomført. 

Velg svar ved å kryss av her. Hvis 

svaret er "JA" vil feltet bli grønt og 

du går videre til neste spørsmål. 

Grønne felt betyr ar spørsmålet er 

besvart. 

Hvis du svarer "NEI" i et felt vil det 

komme opp et nytt vindu der du skal 

beskrive hva som skal gjøres for å 

ordne opp slik at det blir i orden. 

Dette kaller vi et avvik, når du har 

ordnet opp så har du lukket avviket. 

Sett også inn en dato for når du skal 

ha lukket avviket. Klikk lagre og du 

er tilbake i sjekklista 

Når du har lagt inn tiltak og tidsfrist 

vil feltet bli grønt og avviket står 

beskrevet her. 

Når du har besvart alle spørsmålene 

kan du sende inn rapporten. Husk at 

du må skrive inn dato for 

egenrevisjonen før du trykker på 

"Send til Matmerk" 


